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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Em linha com a estratégia nacional “Cidades Sustentáveis 2020”, e no âmbito
do novo quadro de financiamento Portugal 2020, a Câmara Municipal de Rio
Maior construiu uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o
centro urbano da cidade, assente num princípio norteador que deve hoje
reger todos os investimentos das diversas entidades públicas no território:
Antes de Investir, Planear!
O mecanismo concretizador desta premissa é o chamado Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano, acessível apenas a municípios de centros
urbanos de nível superior como Rio Maior. Este instrumento define
antecipadamente os investimentos a concretizar na nossa cidade nos
próximos anos, demonstrando claramente uma estratégia integrada de
desenvolvimento urbano sustentável que trará para o centro urbano de Rio
Maior mais valor económico e mais sustentabilidade social e ambiental.

O executivo municipal vai empenhar-se afincadamente na implementação
destes projetos, em prol do futuro da nossa cidade, do nosso concelho e da
sua afirmação como um importante polo de desenvolvimento regional.

Por Rio Maior!

Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Morais
Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

Foi desejo do executivo municipal, por mim liderado, que este fosse um
processo participado pelos diferentes atores locais, tendo por isso sido
realizados diversos fóruns de debate e reuniões para identificar as questões
centrais nas diversas áreas de intervenção e obter sugestões e propostas de
iniciativas e projetos que conferissem aderência à realidade e solidez a esta
Estratégia de Desenvolvimento do centro urbano de Rio Maior.
De todo este processo de planeamento surgiu este projeto final que dá
corpo a um conjunto de iniciativas nas áreas da mobilidade sustentável e
regeneração urbana. Nele estão devidamente programados e avaliados um
conjunto de projetos que se complementam com o fim último de tornar o
Centro Urbano de Rio Maior numa referência nestes 2 setores, possibilitando
a concretização de velhas aspirações da nossa comunidade e a recuperação
de algumas áreas que, no nosso passado comum, foram referências das
nossas vivências.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Perante os padrões atuais de funcionamento e organização das sociedades
globalizadas, a sustentabilidade dos territórios constitui um desafio chave e
um fator preponderante para a obtenção de ganhos de competitividade
alargados. Neste particular, pela sua escala e lógicas de interdependência,
as cidades, que concentram a maior parte da população europeia e
mundial, assumem-se como palcos privilegiados para o desenho de
estratégias de intervenção capazes de promover um verdadeiro
desenvolvimento sustentável, considerando as componentes social,
ambiental, económica, cultural e de governança.
Tal como recomendado na “Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias
Sustentáveis” a política de desenvolvimento urbano integrado é condição
prévia fundamental para pôr em prática a Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável da UE.
Aceitando este paradigma e sabendo da complexidade de problemáticas
que interagem sobre o território, o Município de Rio Maior assumiu o desafio
de desenvolver uma estratégia integrada de desenvolvimento urbano
sustentável, indo de encontro às metas e objetivos traçados pela
Comunidade Europeia em matéria de sustentabilidade urbana.
Imbuído desta ambição, o Município elaborou um Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), que se apresenta neste documento, o qual
obedece aos requisitos constantes no Aviso de convite EIDT-99-2015-03,
destinado aos Municípios dos centros urbanos de nível superior, onde se
inclui Rio Maior, que pretendam contratualizar com o respetivo Programa
Operacional Regional as prioridades de investimento inscritas no eixo
urbano daqueles Programas Operacionais.
De acordo com as condicionantes do Aviso, o PEDU assume-se como um
documento articulador de vários Planos de Ação que, no caso de Rio Maior,
incidem apenas sobre as componentes da mobilidade urbana sustentável,
ao nível da NUTS III, e da regeneração urbana do centro histórico da cidade.

A estrutura do PEDU organiza-se assim em três partes distintas que
incorporam, de forma sequencial e complementar, a (I) Estratégia de
Desenvolvimento Urbano, os (II) Planos de Ação e os (III) Anexos.
A primeira parte contempla a estratégia de desenvolvimento urbano
sustentável, onde consta um capítulo com o (i) enquadramento territorial,
outro com a (ii) definição da estratégia, visão e objetivos, e por último, (iii) o
quadro global de investimentos.
Na segunda parte apresentam-se em detalhe os dois Planos de Ação, que
são desagregados em duas componentes distintas, uma referente ao Plano
de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e outra respeitante ao Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS).
A componente do PARU, que enquadra as ações de regeneração urbana do
centro histórico, desdobra-se em seis subcapítulos. Num primeiro momento,
expõe-se os objetivos estratégicos, incluindo a informação respeitante aos
fóruns temáticos que envolveram a participação dos vários atores do
território.
Posteriormente, apresenta-se uma planta com a delimitação territorial da
área de intervenção, o modelo habitacional, o modelo económico, as regras
e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico,
terminando com a identificação dos investimentos a desenvolver para a
operacionalização do Plano.
A componente do PMUS inclui o diagnóstico, os objetivos e definição
estratégica e a identificação dos investimentos a desenvolver.
Na última parte do documento expõe-se os Anexos, onde, para cada um dos
Planos de Ação, são apresentados diversos elementos informativos que
colaboram para a definição e compreensão dos respetivos Planos.
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PARTE I. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1 . Enquadramento Territorial

1.1 Diagnóstico
12. Análise Swot
1.3 Desafios e Fatores críticos

1. Enquadramento territorial
1.1 Diagnóstico
Rio Maior é um município integrado na NUT III da Lezíria do Tejo, com uma
forte identidade e relação com os territórios do Ribatejo. De acordo com o
PROT OVT, Rio Maior configura, com os concelhos de Peniche, Caldas da
Rainha, Santarém, Coruche, Vendas Novas/Montemor-o-Novo, Alcácer do Sal
e Grândola, um anel de segundo nível no quadro da Região de Polarização
da Área Metropolitana de Lisboa (AML) (figura 1).

A cidade de Rio Maior representa assim a grande centralidade urbana do
concelho enquanto polo agregador de serviços e de funcionalidades de
primeiro nível, com uma forte concentração residencial e produtiva, e uma
evidente polarização ao nível da dinâmica social, política, económica,
desportiva e cultural.
Figura 2 | Sistema urbano do PRO-OVT

Figura 1 | Enquadramento do município no contexto da Lezíria do Tejo

Fonte: INE

O território apresenta uma mancha urbano-industrial, consubstanciada na
cidade, e aproveitando a sua localização, desempenha um importante papel
de articulação entre o Oeste e a Lezíria, para assumir, ainda, um papel de
rótula de ligação a Norte e Sul do país, suportado no IC2.

16 PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Rio Maior

Existe ainda um conjunto de freguesias de transição urbano-rural –
Alcobertas, Asseiceira, União de Freguesias de Marmeleira e Assentiz, e União
de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João - que
representam uma “faixa de transição” entre o foco de centralidade projetado
por Rio Maior e os territórios de perfil nitidamente rural. Estas freguesias
apresentam um perfil de urbanidade de segundo nível que beneficia da
proximidade a Rio Maior e da acessibilidade à A15.

Enquadramento territorial
O restante território é marcado pela rarefação demográfica, pelo
envelhecimento populacional e pela baixa densidade física e relacional. À
cidade de Rio Maior cabe um importante papel de suporte e interação aos
territórios rurais, desenvolvendo funções, serviços e relações de proximidade
mutuamente benéficas, capazes de construir uma nova relação entre o
mundo rural e o mundo urbano (figura 3).

Figura 3 | Densidade populacional nas freguesias do concelho em 2011

Ao longo dos últimos anos, é indiscutível a afirmação de Rio Maior enquanto
cidade desportiva, não só pela presença de infraestruturas desportivas –
abertas aos atletas de alto rendimento, à comunidade escolar e à população
em geral - mas também pela existência da Escola Superior de Desporto
(ESDRM), frequentada por cerca de 800 estudantes, que representam,
juntamente com toda a comunidade universitária, um capital humano
relevante e distintivo, quando comparado com realidades de outras cidades
da dimensão de Rio Maior (figura 4).
A localização das principais infraestruturas desportivas na proximidade da
delimitação das Áreas de Reabilitação de Urbana, vem assim aumentar a
necessidade de articulação, considerando os vários níveis e domínios de
intervenção, entre a zona do complexo desportivo e o centro histórico da
cidade.

Figura 4 | Escola superior de Desporto de Rio Maior

Fonte: Site ESDRM

Este centro urbano constitui uma importante porta de entrada do Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeiros, o que poderá (e deverá) ser gerador
de efeitos positivos entre estes dois ”mundos”.

Fonte: ESDRM
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Enquadramento territorial
Por sua vez, a inauguração em 2011 da Área de Localização Empresarial, a
primeira deste tipo no país que já conta com empresas de grande dimensão
(por ex.: Carnes Nobre e Cortizo), constituiu um passo importante na
diversificação de atividades e funções urbanas, criação de emprego e
afirmação do próprio concelho (figura 5).
Figura 5 | Parque de negócios de Rio Maior

Fonte: Site tinta fresca

Para o desempenho do concelho, favorável no contexto regional e nacional,
foi decisivo o contributo da indústria e transformadora (e também da
extrativa). Apesar da ligeira retração (0,2%) do emprego neste período, o
tecido empresarial de Rio Maior revelou uma capacidade em estancar o
processo de desindustrialização que ocorreu de forma mais severa na Lezíria
do Tejo – o emprego na indústria recuou 18% - e no país, onde se observou
uma redução de 17% entre 2008 e 2012. Esta capacidade confirma, não só a
resiliência do tecido industrial do concelho, mas sobretudo a
competitividade das suas indústrias num cenário de aceleração da
globalização.
A freguesia de Rio Maior acompanha o perfil de especialização do concelho.
Mais de 60% da população empregada do concelho reside nesta freguesia,
(figura 7) que localiza as principais indústrias e estabelecimentos do
comércio e distribuição, bem como o emprego associado. A centralidade
económica da freguesia é, também, confirmada pelo peso dos serviços
públicos (educação, saúde e administrações públicas) e da hotelaria e
restauração, mais vincado face ao peso que estes mesmos serviços detêm
no concelho.
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O crescimento demográfico de Rio Maior assenta na capacidade de atração
de população, uma vez que observou uma quebra na reposição da
população residente por via natural, está, também, associado à proximidade
ao mercado de trabalho de Santarém e Lisboa, bem como a um modelo
residencial que se mostra atrativo pela qualidade de vida que oferece. Com
efeito, cerca de um quarto da população residente empregada trabalha fora
do concelho, tornando Rio Maior num emissor líquido de mão-de-obra
(2.205 saídas vs. 1.876 entradas).
Ao nível do parque habitacional, de acordo com o Censos 2011, a freguesia
de Rio Maior detinha 4289 edifícios e 6870 alojamentos (figura 6),
correspondendo respetivamente a 44% e 55% do concelho, o que reflete
bem a preponderância do parque habitacional da cidade. Esta tendência
resulta do acentuado crescimento urbano, com a instalação de novos
bairros residenciais e condomínios destinados a habitação, tanto no interior
da cidade como na sua periferia
Figura 6 | Parque habitacional nas freguesias do concelho de Rio Maior

Enquadramento territorial

Figura 7 | Movimentos pendulares de e para Rio Maior – Top cinco dos concelhos e top três das atividades económicas
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Enquadramento territorial
No âmbito patrimonial e cultural, Rio Maior apresenta alguns elementos com
importância relevante, quer no seu centro urbano, onde se concentram os
principais argumentos atuais de atratividade à visitação do concelho, como
as Marinhas de Sal (figura 8), a Villa Romana e a Ninfa de Rio Maior, quer nas
áreas circundantes mais rurais, onde se podem observar a Anta e os Potes
Mouros em Alcobertas e a Torre Mourisca em S. João da Ribeira. Verifica-se
uma dispersão dos seus elementos constituintes, o que inibe a sua
valorização económica e turística, assim como a afirmação do seu centro
histórico como polo aglutinador e propulsor de desenvolvimento. Apesar de
se constituírem como elementos com potencial de promoção ao nível da
esfera da visitação e do turismo da cidade, a falta de uma estratégia de
valorização integrada que estruture e articule todos os lugares e
monumentos, contribui para a diminuição dos elos potenciais de visitação
de Rio Maior.
Figura 8 | Marinas de Sal

Fonte: http://www.guiadacidade.pt/

As ciclovias presentes em toda a cidade e os circuitos pedestres que se
localizam na Serra de Aire e Candeeiros são também infraestruturas que
desempenham um papel importante na mobilidade suave da população e
que poderão contribuir para a ligação destes elementos.
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Sabendo da sua importância para o equilíbrio territorial, social, económico e
ambiental do concelho e da cidade no seu todo, uma das prioridades do
município de Rio Maior tem assentado na temática do desenvolvimento
urbano.
Orientando o foco das políticas urbanas em direção à regeneração urbana
em detrimento do modelo de expansão urbana, foram delimitadas duas
Áreas de Reabilitação Urbana – ARU 1 e ARU 2 – que, face às suas
características físicas, sociais, económicas e ambientais, justificam uma
intervenção integrada de reabilitação urbana em diferentes dimensões da
cidade (figura 9).
Figura 9 | Áreas de Reabilitação Urbana 1 e 2

Enquadramento territorial
1.2 Análise swot
Desenhadas as principais dinâmicas e características do concelho e da
cidade de Rio Maior, importa agora perceber as especificidades do centro
histórico da cidade (ARU1), o qual comunica de forma dinâmica e aberta
com as áreas de expansão envolventes.

A ARU1 de Rio Maior tem ainda como caraterística ser atravessado pelo rio
Maior, no entanto, embora existam elementos e marcas de uma anterior
ligação, como é o caso do edifício da antiga moagem, assim como a
presença da villa Romana, atualmente verifica-se um “distanciamento” entre
os territórios ribeirinhos e a vivência urbana.

Esta área, eminentemente residencial, corresponde ao núcleo antigo da
cidade onde residiam 678 indivíduos em 2011. Nas últimas 3 décadas sofreu
um decréscimo populacional de cerca de 28%, que resulta das lógicas de
crescimento da malha em direção aos territórios periféricos, com a
consequente deslocação de pessoas e funções para as novas áreas de
expansão. Esta área tem uma forte presença de população idosa, embora
seja uma realidade transversal à freguesia e ao município.

Ao contrário de outros momentos da vida e história da cidade de Rio Maior, a
zona ribeirinha não foi integrada nos recentes processos de
desenvolvimento urbano, existindo presentemente uma falta de articulação
entre a trama de ruas e praças da cidade e os espaços envolvente ao rio.
Apesar do vasto património ecológico, paisagístico e ambiental em presença
nos terrenos adjacentes ao rio Maior, não existe uma plena integração no
modelo de vida urbano e nem a sua perceção e apropriação por parte da
população, nomeadamente a mais jovem.

A nível do edificado, em 2011 existiam na área de intervenção, delimitada de
acordo com as subsecções estatísticas, 269 edifícios construídos
maioritariamente até 1970 (72%), com um perfil de edificação onde se
misturam edifícios simples e harmoniosos, com outros com caraterísticas
mais contemporâneas, que não se enquadram nas caraterísticas
arquitetónicas de um “centro histórico”.

Elencados os principais elementos de diagnóstico do desenvolvimento
urbano do concelho de Rio Maior, sintetiza-se as principais variáveis chave,
através da análise swot, que identifica os riscos a ter em conta e os
problemas a resolver, assim como as vantagens e oportunidades a potenciar
ou explorar.

Alguns edifícios encontram-se em elevado estado de degradação, havendo
ainda “terrenos expectantes” resultantes da demolição de edifícios em
ruínas, muitas vezes ocupados por estacionamentos desorganizados.
Em consequência das lógicas de expansão para fora do centro tradicional,
verifica-se uma quebra do dinamismo económico e comercial.
Existem alguns equipamentos públicos, mas que por se encontrarem em
desgaste ou uso inadequado (como é o caso do antigo cinema) não
conseguem ser polo de atratividade. A recente implementação do espaço
polivalente com funções cívicas, lúdicas e sociais – F3 - Casa da Cidadania,
teve como objetivo inverter esta tendência, chamando a população ao
centro tradicional, embora ainda não seja possível, até o momento, avaliar
totalmente os impactos na área comercial e/ou de serviços.

Para a concretização deste quadro resumo foi essencial a análise e
tratamento da informação recolhida através do envolvimento e participação
dos atores, de visitas ao local e tratamento estatístico, tendo também sido
tomados em consideração as linhas de orientação dos principais
Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território.
Esta matriz constituiu a base para a definição das opções estratégicas, para
a visão do território - numa perspetiva de crescimento sustentável e
inclusivo, que emana das orientações do Plano Operacional do Alentejo - e
para a identificação dos principais desafios chave (figura 10).
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Figura 10 | Matriz de análise SWOT
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1.3 Desafios e Fatores Críticos
Tendo como referencial o desenho da matriz SWOT realizada, nesta fase
elencam-se um conjunto de desafios-chave que devem nortear a estratégia
de desenvolvimento urbano de Rio Maior..
Desafios Chave
•

Encontrar alternativas de mobilidade sustentável que melhorem as condições
de circulação intraurbanas e de ligação aos territórios urbano-rurais e rurais;

•

Incrementar os níveis de atratividade à visitação da cidade pela qualificação,
valorização económica/turística e projeção externa dos vários patrimónios
concelhios;

•

Criar condições para o repovoamento e rejuvenescimento demográfico e
socioeconómico do centro histórico, tirando partido do capital humano
presente na comunidade estudantil da ESDRM;

•

Promover a interligação da frente ribeirinha com o conjunto edificado da
cidade, para a criação de um espaço público de referência que seja usufruído
pelos residentes e visitantes.

Perante estes desafios, importa listar uma série de fatores críticos que, em
diferentes âmbitos e escalas, podem condicionar, de forma transversal, o
alcance dos resultados esperados em cada desafio.
Sem que exista uma hierarquia clara entre os vários fatores críticos a
considerar, importa ter presente que, face às interdependências que se
estabelecem, o incumprimento de um dos fatores criará obstáculos ao
desenvolvimento de outros, pondo em causa as metas globais do Plano.

Um dos fatores diz respeito à capacidade de mobilização e envolvimento
dos privados, sendo crucial a sua participação ativa ao longo de todas as
fases de conceção, execução e monitorização do processo de
desenvolvimento urbano.
Para isso será crucial que os atores privados reconheçam um contexto
facilitador e atrativo de investimento, seja pelos benefícios fiscais
concedidos, seja pela eliminação de constrangimentos de natureza
processual e burocrática.
Para que possam constituir-se como uma alavanca decisiva para a
prossecução dos investimentos privados, será fundamental garantir a
capacidade de resposta dos instrumentos financeiros disponibilizados para
a reabilitação urbana. Neste particular, as instituições bancárias
desempenham um papel de mediação fulcral, sendo importante considerar
estratégias de divulgação e comunicação claras e objetivas que, com a
colaboração da Câmara Municipal de Rio Maior, sejam capazes de mobilizar
e incentivar os privados a investir
Da mesma forma será fundamental uma boa articulação e interdependência
entre os vários fundos comunitários e os instrumentos financeiros
mobilizados, através do PO Regional, dos PO Temáticos e do Fundo de
Regeneração Urbana, pela Autoridade Urbana (CMRM), pela CIM Lezíria do
Tejo e pelo setor privado, evitando assim sobreposições e entropias que
criem barreiras ao investimento.
Por outro lado, face à escassez de instrumentos de financiamento público,
será crucial alguma inovação financeira que, uma vez expirados os períodos
de financiamento, garantam a continuidade da estratégia de
desenvolvimento urbano no seu todo.
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Para a concretização dos resultados esperados torna-se ainda necessário a
implementação de investimentos públicos que possam servir de estímulo ao
desenvolvimento de iniciativas privadas. Ao serem implementados projetos
públicos em diferentes contextos e escalas de atuação, os responsáveis da
tutela passarão uma mensagem firme e clara para o cumprimento dos
objetivos da estratégia de desenvolvimento urbano da cidade de Rio Maior,
dando assim o exemplo e motivando todos os cidadãos interessados a
participarem numa solução conjunta e partilhada entre todos.
Para a garantia da capacidade de gestão e operacionalização dos diferentes
projetos, será decisivo desenvolver-se um processo regular de avaliação e
monitorização que, em certos casos, poderá resultar na adoção de eventuais
ajustamentos e correções à estratégia previamente delineada.
Da mesma forma, para o sucesso da estratégia de desenvolvimento urbano,
importa assegurar a sua compatibilização com novos instrumentos de
Planeamento Urbano que possam vir a ser formulados à escala do concelho
ou da freguesia.
Para a otimização dos resultados e fortalecimento das competências dos
indivíduos e das organizações, é fundamental promover processos de
capacitação técnica dos diversos profissionais que participam no
desenvolvimento urbano, assim como de todos os atores envolvidos no
processo.
Por último será determinante a eficácia do modelo de governação, já que o
sucesso ou insucesso da implementação do Plano estará dependente, tanto
da capacidade de negociação e concertação para a definição da estrutura
de governação, como dos processos de decisão e escolha dos responsáveis
integrantes dessa mesma estrutura.
Torna-se assim necessário definir uma estrutura organizacional
representativa, descentralizada e flexível que corresponsabilize os diferentes
atores e que, de forma regular, preste contas das suas atividades a toda a
comunidade, promovendo um entendimento estratégico amplo através do
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envolvimento de todos os stakeholders da área de intervenção e das suas
principais forças vivas representativas. Mais do que o somatório de projetos
individualmente negociados, torna-se fundamental a definição de um
processo de governação urbana onde a negociação e a concertação deverão
ser práticas e instrumentos de decisão, onde o todo tem de ser mais do que
a soma das partes.
Em suma, uma governação que, tendo o futuro como desígnio, se vira para
os problemas internos e do quotidiano, sem perder de vista os contextos
territoriais envolventes.

Fatores críticos de sucesso
•

Capacidade de mobilização e envolvimento dos privados;

•

Contexto facilitador e atrativo de investimento;

•

Capacidade de resposta dos instrumentos financeiros;

•

Boa articulação e interdependência entre os vários fundos comunitários e os
instrumentos financeiros;

•

Inovação financeira que, uma vez expirados os períodos de financiamento,
garantam a continuidade da estratégia de desenvolvimento urbano;

•

Implementação de investimentos públicos que possam servir de estímulo ao
desenvolvimento de iniciativas privadas

•

Processo regular de avaliação e monitorização;

•

Compatibilização com novos instrumentos de Planeamento Urbano;

•

Processos de capacitação técnica dos diversos profissionais que participam
no desenvolvimento urbano;

•

Eficácia do modelo de governação, com uma estrutura organizacional
representativa, descentralizada e flexível.

2. Estratégia, visão e objetivos

2. Estratégia, visão e objetivos
A Estratégia de desenvolvimento urbano de Rio Maior sustenta-se num
trabalho de diagnóstico, auscultação e envolvimento de atores, e em
procedimentos metodológicos que envolveram: recolha e análise
documental; reuniões com equipas técnicas dos serviços municipais;
reuniões com o Executivo Municipal; organização de fóruns temáticos
abertos à comunidade; realização de inquéritos e visitas ao território. Este
processo permitiu não só entender a realidade, os problemas que persistem
e as oportunidades que se afiguram, como também envolver a iniciativa
privada desde o início do processo.
Tal como foi diagnosticado, verifica-se que, apesar das intervenções
realizadas no âmbito de outros programas de regeneração urbana (URBCOM
e REPRU), o concelho de Rio Maior e o seu centro histórico apresentam
problemas e desafios que urge responder de forma integrada e consistente.
Assim, de acordo com o documento “Cidades Sustentáveis 2020”, a
Estratégia acolhe os conceitos de crescimento sustentável enquanto “reforço
da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento urbano, potenciando a
base de recursos endógenos, promovendo a eficiência dos seus subsistemas
(energia, mobilidade, água e resíduos) ” e de crescimento inclusivo que visa
“valorizar a escala de proximidade para o desenvolvimento de processos
inclusivos de cidadania e sensibilização, incentivando abordagens (…) que
tirem partido e reforcem a capacidade instalada do tecido associativo e da
rede de intervenção pública locais”, e procura ser consequente com estes
conceitos na definição dos objetivos estratégicos e no desenho das ações e
operações.
Tendo presente que a Estratégia de desenvolvimento urbano deve
considerar as prioridades de investimento e as tipologias inscritas no Eixo
Prioritário de “Desenvolvimento urbano sustentável” do POR do Alentejo,
elaborou-se, em resposta ao Aviso de concurso, um Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU).
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O PEDU articula-se assim com a Estratégia e as prioridades de intervenção
regional previstas no PAR do Alentejo para o horizonte 2020, concretamente
a qualificação de territórios, onde se incluem as cidades e áreas rurais, e
contribui para os objetivos, resultados e metas do Eixo do POR
supramencionado.
Consolidando as opções estratégicas de base territorial fundadas na Política
de Ordenamento do Território e Urbanismo, incluindo os seus instrumentos
de referência – EIDT, PROT e PDM – o PEDU assume-se como um processo
multidimensional que incorpora as dimensões económicas, sociais,
ambientais, culturais e de governança.
O PEDU teve em ainda em consideração as Áreas de Reabilitação Urbana
delimitadas, ambas sobre o centro urbano (ARU1 e ARU2), embora apenas
incida sobre a primeira dado que é aquela onde o diagnóstico identificou os
maiores problemas e consequentemente as prioridades de intervenção.
O PEDU incorpora dois Planos de Ação, um no domínio da mobilidade
urbana e outro no da regeneração urbana do centro histórico. A prioridade
que mobiliza intervenções nas comunidades desfavorecidas não foi
acionada porque, apesar de situações sociais existentes, nomeadamente no
âmbito da etnia cigana, (bairro Social Mãe d’Agua e Bairro do Espadanal) as
condicionantes de intervenção no edificado, bem como a dimensão dos
investimentos prováveis, nesta altura não seriam comportáveis pelo
município.
No entanto a Estratégia tem presente a necessidade de uma intervenção “de
fundo” e estruturada, na problemática cigana, numa perspetiva
intermunicipal, estando o município de Rio Maior, em concordância com a
sua capacidade financeira, disponível para atacar esta problemática
transversal a vários concelhos da Lezíria.

Estratégia, visão e objetivos
Considerando a opção de mobilizar duas P.I., de acordo com o Aviso de
concurso, e numa perspetiva de diagnóstico e intervenção alargada, a
Estratégia do PEDU visa articular, enquadrar e receber contributos dos
diferentes Planos de Ação. Trata-se, dada a simultaneidade de elaboração
dos diferentes instrumentos, de um processo biunívoco onde o PEDU e os
Planos de Ação se alimentam mutuamente.

Considerando o diagnóstico, a política de cidades nacional e europeia, as
prioridades de investimento e as intervenções, no âmbito do QREN, que
importa dar continuidade, ou concluir, e as capacidades instaladas ao nível
de gestão no município, traça-se uma Visão para o desenvolvimento urbano
da cidade. Para o alcance desta ambição, foram definidos, quer para a
mobilidade quer para a regeneração urbana, um conjunto de objetivos
estratégicos que integram o PEDU e os respetivos Planos de Ação. (Figura
11).

Figura 11 | Objetivos estratégicos do PEDU de Rio Maior
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O OEST.1 contribui para dois objetivos estratégicos da EIDT da Lezíria 2020,
nomeadamente “melhorar as acessibilidades e a mobilidade regional,
intermunicipais e municipais” (OE.2.1.5.) e “desenvolver estratégias de baixa
emissão de carbono, incluindo a promoção de mobilidade urbana sustentável”
(OE.3.2.4.).

O OEST.2 concorre para um dos objetivos estratégicos listados na
delimitação da ARU1, onde se prevê “reabitar os núcleos urbanos, atraindo
novas famílias rejuvenescendo a ARU e reforçando a coesão social, identidade
cultural e economia local” e “desenvolver novas soluções de acesso a uma
habitação condigna”.

Seguindo uma das orientações do PROT-OVT, este objetivo defende que “o
desenvolvimento da rede de transportes coletivos de passageiros deverá
constituir a principal base para a consolidação de uma política de mobilidade
sustentável, onde prevaleça a coerência energética e ambiental, promovendo
a complementaridade modal com particular ênfase para os modos suaves,
situação de maior impacto nos meios urbanos.”

O OEST.3 contribui para um dos objetivos do PDM de Rio Maior, que aponta
para “a promoção de uma gestão criteriosa dos recursos naturais, assente na
salvaguarda dos seus valores e melhoria da qualidade de vida das
populações” e para dois dos objetivos estratégicos enumerados na
delimitação da ARU1, que procuram “garantir a qualidade de vida e a
sustentabilidade dos espaços urbanos” e “estabelecer um conjunto de regras
para intervenção no sistema de espaços públicos e edificado, que garantam a
conveniente homogeneidade de tratamentos e o respeito pela linguagem
formal tradicional”.

Numa ótica transversal, os OEST.2, 3 e 4 visam dar robustez ao Eixo
Estratégico 3 (EE.3) da EIDT da Lezíria, respeitante à “Requalificação e
sustentabilidade territorial”, onde numa das iniciativas âncoras está prevista
a ação (6.1) que pressupõe um “Programa de regeneração, reabilitação e
animação urbana sustentável”, no qual a “Requalificação da Zona Histórica
de Rio Maior” se encontra incorporada.
Acresce que estes objetivos concorrem para um dos objetivos estratégicos
da PROT-OVT (OE.3.2), que visa “apostar na qualificação dos centros urbanos
(…), criando condições para o aparecimento de estruturas de nível concelhio
vocacionadas para a reabilitação urbana, e promoção e recuperação do
parque habitacional dos Centros Históricos, de modo a melhorar a sua
atratividade”.
Estes objetivos articulam-se ainda com dois objetivos elencados nos termos
de referência para a revisão do PDM, onde se prevê a “redefinição do modelo
de ordenamento, adaptando-o à evolução territorial ocorrida” e o “reforço das
medidas tendentes ao equilíbrio social e ambiental numa perspetiva
sustentável”.
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O OEST.4 articula-se com os objetivos estratégicos definidos na delimitação
da ARU1, na vertente de “promover e atrair funções urbanas inovadoras em
espaços recuperados” e “incrementar as oportunidades económicas de modo
a trazer para a ARU, oferta de emprego, bens e serviços à população”.
O OEST.5, constitui a base de implementação e desenvolvimento da
Estratégia, contribuindo para o Eixo Estratégico 4 (EE.04) da EIDT da Lezíria,
respeitante à “Governação estratégica e eficiência da Administração Pública”,
constituindo-se como o “eixo de suporte e transversal à operacionalização da
estratégia, de capacitação institucional e de territorialização das políticas
públicas”.
É possível concluir da coerência da estratégia e dos objetivos do PEDU com
os diferentes instrumentos de planeamento de âmbito concelhio, regional e
nacional, e da sua robustez nas ações propositivas como instrumentos para
contribuir para os resultados e as metas com que o país se comprometeu
com o Acordo de parceria PT2020.

3. Quadro global de investimento

3 . Quadro global de investimentos
O Quadro Global de Investimento (tabela 1) evidencia os grandes números
inerentes ao investimento publico e privado decorrente do Plano de
Desenvolvimento Urbano Sustentável de Rio Maior, perfazendo um total de
8.351.811€.

Este montante será repartido por um conjunto de intervenções que
pressupõem ações de reabilitação do edificado, em paralelo e de forma
integrada com a reabilitação do espaço público e a qualificação do
ambiente urbano e ainda ações relativas a mobilidade.

No âmbito do atual ciclo de programação, e em particular, no contexto da
candidatura às Prioridades de Investimento elegíveis, perfila-se um cofinanciamento de 4.470.610€ mobilizado pelo Fundo, que alavancará um
investimento do município de 788.931€.

Este investimento público deverá induzir um investimento privado estimado
na ordem de 3.092.270€, o qual engloba operações diversas de regeneração
urbana, quer em termos de reabilitação do edificado, quer de dinamização
da atividade comercial e turística.

Tabela 1 | Quadro global de Investimentos

Investimento Total
(€)

Estimativa de Investimento
Publico (€)

Reabilitação de Edificado Público

804 561

120 684

683 877

X

Reabilitação de Espaço Público

945 000

141 750

803 250

X

Qualificação do Ambiente Urbano

2 200 000

330 000

1 870 000

X

Reabilitação de Edificado Privado

2 441 500

X

X

2 441 500

650 770

X

X

650 770

Mobilidade

1 309 980

196 497

1 113 483

X

Total

8 351 811

788 931

4 470 610

3 092 270

Tipo de Intervenção

Reabilitação de Edificado IPSS
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Montante Fundo
Estimativa de
(€)
Investimento Privado (€)

Parte II: PLANOS DE AÇÃO

Componente A
Plano de Ação da Regeneração Urbana | PARU

A 1. Objetivos estratégicos, incluindo
o envolvimento dos atores

A 1. Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir
O Plano de Ação da Regeneração Urbana (PARU) constitui-se como o novo
quadro de referência para o processo de regeneração urbana do centro
histórico de Rio Maior, delimitado pela Área de Reabilitação Urbana 1 (ARU
1). O PARU surge assim na sequência do ciclo de intervenções de
regeneração urbana levado a cabo neste zona da cidade de Rio Maior, em
anteriores períodos de programação.

•

Reduzida (ou inexistente) relação entre o centro histórico edificado e a
zona ribeirinha;

•

Percentagem reduzida de espaços verdes;

•

Degradação de elementos patrimoniais de referência ao nível da imagem
urbana;

Apostando no reforço da economia local e no desenvolvimento de novas
funções urbanas, o primeiro passo foi dado com o ciclo de intervenções
executadas no QCA III, ao abrigo do URBCOM, cujo processo abrangeu um
conjunto de operações de requalificação urbana e valorização territorial,
baseadas na beneficiação do espaço público e na dinamização do tecido
comercial em presença.

•

Perfis transversais com dimensões reduzidas e degradação de
pavimentos;

•

Tecido associativo local sem relevância;

•

Ausência de equipamentos e serviços socioculturais relevantes;

•

Subaproveitamento do património arqueológico da villa Romana.

Consolidado e dando continuidade às melhorias produzidas pelo conjunto
de intervenções do URBCOM, o Município delineou um novo Programa
Estratégico de Regeneração Urbana para o núcleo tradicional de Rio Maior, o
qual foi enquadrado na candidatura do PRU – Parcerias para a Regeneração
Urbana – apresentada e concluída no âmbito do QREN (2007-2013). O
projeto desenhou-se em torno de três tipologias de atuação chave: (i)
requalificação da via pública; (ii) espaços culturais e cívicos; e (iii) valorização
do património económico de Rio Maior.
Não obstante o mérito e os resultados obtidos com a implementação destas
iniciativas, ainda persistem algumas debilidades neste território, tal como
consta da caraterização desenvolvida com a delimitação da ARU1,
nomeadamente:
•

Despovoamento, fraca dinâmica imobiliária e mercado de arrendamento
sem relevância;

•

Degradação de edificado e presença de fogos desocupados ou devolutos;
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Consciente da importância do envolvimento da comunidade local na
validação dos problemas e na proposta e decisão sobre as soluções a
adotar, foi promovido um processo de participação alargado na sequência
do iniciado aquando do processo de delimitação da ARU1.

Neste sentido realizaram-se três fóruns que envolveram a participação de
mais de 40 atores locais, tanto públicos como privados, subordinados aos
seguintes temas (figuras 12 a 16 ):
•

“Incluir e capacitar no centro urbano”, destinado ao movimento
associativo e ação social;

•

“Investir e empreender no centro urbano”, que contou com a presença
de investidores imobiliários e entidades bancárias;

•

“Residir e usufruir no centro urbano”, onde estiveram presentes
residentes e comerciantes.

Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir

Figura 12 | Diapositivos de apresentação dos fóruns realizados no âmbito do PEDU de Rio Maior
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Figura 13 | Notícia do portal da Câmara Municipal de Rio Maior
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Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir

Figura 14 | Momentos de participação, envolvimento e auscultação – Fórum “Incluir e capacitar no centro urbano”
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Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir

Figura 15 | Momentos de participação, envolvimento e auscultação – Fórum “Investir e empreender no centro urbano”
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Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir

Figura 16 | Momentos de participação, envolvimento e auscultação – Fórum “Residir e usufruir no centro urbano”
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Para além da reflexão e debate entre todos os interlocutores,
no final foi também aplicado um questionário, ferramenta essencial para a
compreensão das prioridades que as diferentes partes interessadas
assumem como fundamentais para o desenvolvimento do centro histórico
de Rio Maior (anexo 4).
Na sua perspetiva, os principais desafios que se colocam à melhoria da
atratividade do centro, são a necessidade de fixar e atrair a população jovem
e de requalificar o edificado, e, num segundo plano, a importância de
dinamizar o tecido económico e a oferta cultural e de lazer.
Por sua vez, as áreas prioritárias de qualificação do centro urbano são, em
primeiro plano, o parque habitacional e a imagem do comércio e serviços, e
em seguida o ambiente urbano e o espaço público.
Nas atividades a alavancar para o incremento dos negócios e a criação de
emprego, o comércio foi o setor chave identificado, embora deva ser dado
realce à oferta cultural e de lazer, e ainda à animação turística e eventos.
No domínio do desenvolvimento urbano sustentável, verificou-se uma clara
tendência para a identificação dos modos de mobilidade suave – pedonal e
ciclovias. Importa ainda referir a evidência dada à eficiência energética do
edificado.
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Sobre os principais constrangimentos, identificam-se a pouca diversidade do
comércio, a existência de pavimentos degradados, de dificuldades de acesso
de pessoas com mobilidade condicionada e o isolamento da população
idosa.
Quanto às principais tipologias de intervenção que podem contribuir para a
melhoria da qualidade de vida houve uma propensão para identificar o
estímulo do mercado de arrendamento, não sendo de descurar a relevância
dada à necessidade de diversificar a oferta cultural.
Para além dos resultados obtidos com a realização dos inquéritos, realça-se
algumas notas relevantes das intervenções dos participantes, uma relativa à
existência de uma lista de espera de jovens universitários para
arrendamento de habitações e a vontade de integrar a zona ribeirinha no
centro histórico.
As conclusões obtidas conferiram aderência à realidade e solidez à
Estratégia de Desenvolvimento Urbano de Rio Maior inscrita no PEDU,
permitindo definir, e em alinhamento com a estratégia municipal,
nomeadamente com a delimitação da ARU1, um conjunto coerente de
objetivos - estratégicos e específicos que estruturam o desenvolvimento e a
operacionalização do PARU.

Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir

•

Necessidade de fixar e atrair a população jovem;

•

Importância de dinamizar o tecido económico e a oferta cultural e de lazer;

•

Prioridades de qualificação do centro urbano orientadas para o parque
edificado, a imagem do comércio e serviços, o ambiente urbano e o espaço
público;

Tirando partido das potencialidades do recurso ribeirinho e perante a
oportunidade gerada pela presença na cidade de jovens universitários
ligados à Escola Superior de Desporto de Rio Maior, desenha-se um processo
de regeneração baseado na revitalização do centro histórico através do seu
repovoamento com a fixação de jovens, que será devidamente articulado e
acompanhado pela requalificação da frente ribeirinha e pela dinamização
do tecido socioeconómico e cultural.

•

Setores chave para o incremento de negócios e criação de emprego:
comércio, oferta cultural e lazer, e animação turística e eventos;

Para o cumprimento deste desígnio, estabeleceram-se três objetivos
estratégicos suportados e já definidos no âmbito da visão do PEDU:

•

Prioridades de desenvolvimento sustentável: modos de mobilidade suave –
pedonal e ciclovias – e eficiência energética;

•

Dificuldades de acesso de pessoas com mobilidade condicionada e o
isolamento da população idosa;

•

Necessidade de estímulo do mercado de arrendamento e de diversificação da
oferta cultural;

OEST.02 – Melhorar o ambiente urbano através da qualificação e do
embelezamento dos espaços públicos estruturantes do centro histórico;

•

Existência de uma lista de espera de jovens universitários para arrendamento
de habitações;

OEST.03 – Estimular as dinâmicas sociais e culturais do centro histórico,
introduzindo novas funções urbanas.

•

Vontade de integrar a zona ribeirinha no centro histórico.

Conclusões dos fóruns / inquéritos

OEST.01 – Dinamizar a reabilitação do edificado privado do centro histórico,
apostando na eficiência energética;

Cada um destes objetivos estratégicos é ancorado num conjunto de
objetivos específicos que identifica o caminho para as ações a implementar,
que constituem o quadro de intervenção do PARU de Rio Maior (figura 17).
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Figura 17 | Objetivos estratégicos e objetivos específicos do PARU de Rio Maior
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O OEST.01, indica o caminho para combater as tendências de perca de
população verificadas nas últimas décadas na ARU 1, atraindo novos
residentes para o centro histórico com especial enfoque para os jovens que
estudam e residem na cidade. Para incentivar a fixação de novos moradores
e invertendo a tendência verificada ao nível da degradação das condições
de habitabilidade de algumas frações residenciais e comerciais, será
fundamental, por via do investimento privado, proceder-se à reabilitação do
edificado.
Para
a
rentabilização
dos
investimentos,
estas
intervenções constituem uma oportunidade para a melhoria das condições
de habitabilidade e para redução dos consumos energéticos dos edifícios.
Para concretização deste objetivo são propostos dois objetivos específicos:
“Reabilitar o parque habitacional, preferencialmente para arrendamento
jovem” (Oesp. 1.1) e “Reabilitar a rede de espaços que formam o tecido
empresarial local” (Oesp 1.2).
O OEST.02 orienta para a implementação de intervenções de requalificação
no domínio do espaço público, com especial enfoque na requalificação
funcional e ambiental da frente ribeirinha e da zona envolvente à colina do
antigo Paço Real. Para além de procurar reforçar, criar e articular
centralidades e hierarquias na estrutura do sistema de espaços coletivos
existentes, as intervenções devem procurar valorizar a imagem e o ambiente
urbano no seu todo.
Este processo de valorização dos espaços públicos estruturantes servirá de
estímulo à prossecução de outros instrumentos na reabilitação do edificado
privado, tanto no setor residencial como no comercial.

Para o cumprimento deste objetivo definiram-se quatro objetivos
específicos: “Requalificar a frente ribeirinha criando interligações com o centro
edificado” (Oesp.2.1); “Introduzir espaços verdes no interior do centro
edificado” (Oesp.2.2); “Reabilitar os elementos patrimoniais de referência no
espaço público” (Oesp.2.3); “Melhorar a acessibilidade a edifícios
habitacionais e equipamentos culturais” (Oesp.2.4).
Com o OEST.3 pretende-se mobilizar, criar e reforçar novas dinâmicas
culturais e associativas que sejam capazes de gerar novos fluxos de visitação
e de fomentar redes de relacionamento entre a população. Com vista à
criação de dinâmicas de visitação turísticas, importa valorizar o património
arqueológico em presença, nomeadamente a villa romana e a Casa
Senhorial D’El Rei D. Miguel – Casa da Cultura. Os efeitos de escala
produzidos por estas iniciativas servem de alavanca à animação do tecido
económico e empresarial local, traduzindo-se assim em ganhos de
atratividade e competitividade neste território.
Este objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: “Promover
novas dinâmicas no tecido associativo local” (Oesp.3.1); “Aumentar a visitação
e a atratividade turística da Villa Romana” (Oesp.3.2); e “Aumentar a oferta de
equipamentos culturais” (Oesp.3.3).
Numa lógica de interdependência, todos estes objetivos concorrem para a
resolução dos principais problemas diagnosticados no centro histórico de
Rio Maior, que foram sinalizados quer no processo de delimitação da ARU1,
quer nos fóruns temáticos realizados com os vários atores do território a
intervir (tabela 2).
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Tabela 2 | Articulação entre problemas, objetivos estratégicos e objetivos específicos
Problemas centro histórico (ARU 1)

Despovoamento e fraca dinâmica imobiliária - mercado de arrendamento
sem relevância

Degradação de edificado e presença de fogos desocupados ou
devolutos

Objetivos Estratégicos

OEST.1
Dinamizar a reabilitação do
edificado privado do centro
histórico, apostando na eficiência
energética

Degradação de elementos patrimoniais de referência ao nível da imagem
urbana

Oesp.1.1
Reabilitar o parque habitacional preferencialmente para
arrendamento jovem
Oesp.1.2
Reabilitar a rede de espaços que formam o tecido empresarial
local

Oesp.2.1
Requalificar a frente ribeirinha criando interligações com o
centro edificado

Reduzida (ou inexistente) relação entre o centro histórico edificado e a
zona ribeirinha
Percentagem reduzida de espaços verdes

Objetivos Específicos

OEST.2
Melhorar o ambiente urbano
através da qualificação e do
embelezamento dos espaços
públicos do centro histórico

Oesp.2.2
Introduzir espaços verdes no interior do centro edificado

Oesp.2.3
Reabilitar os elementos patrimoniais de referência no espaço
público

Perfis transversais com dimensões reduzidas e degradação de pavimentos
- dificuldades na acessibilidade pedonal

Oesp.2.4
Melhorar a acessibilidade a edifícios habitacionais e
equipamentos culturais

Tecido associativo local sem relevância

Oesp.3.1
Promover novas dinâmicas no tecido associativo local

Subaproveitamento do património arqueológico da Villa Romana e do
Núcleo Histórico do Paço Real
Carências e desequilíbrios funcionais pela ausência de equipamentos
e serviços culturais e associativos relevantes
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OEST.3
Estimular as dinâmicas sociais
e culturais do centro histórico
introduzindo novas funções
urbanas

Oesp.3.2
Aumentar a visitação e a atratividade turística da villa Romana
Oesp.3.3
Aumentar a oferta de equipamentos culturais

A 2. Delimitação territorial da área de intervenção

A 2. Delimitação territorial da área de intervenção

A área de incidência do PARU (figura 18 e 19), coincide territorialmente com
os limites estabelecidos na ARU 1 de Rio Maior, conforme disposto no Aviso
n.º 1406/2013. D.R. n.º 20, Série II de 2013-01-29 (anexo 1).
Com uma área total de 13,05 hectares, este território apresenta-se como um
conjunto urbano relativamente compacto, onde existe um equilíbrio entre a
área ocupada/construída (57.551,87m2) e a área desocupada/ descoberta
(58.650,87m2). Os terrenos expectantes apresentam uma relevância
significativa neste território, já que a sua área totaliza 1.716,35m2.
Em termos morfológico-funcionais, esta área pode ser interpretada como
um território dividido em duas zonas distintas.
A sul, a partir do extremo poente da Rua Mouzinho de Albuquerque,
apresenta-se um território com muitos vestígios rurais com solos afetos à
Reserva Agrícola Nacional, que é atravessada pelo Rio Maior. Face às suas
características físico-ambientais, para o uso das áreas envolventes ao rio
está previsto, em sede de PDM, como “área de reserva verde urbana”.
A norte, a partir do extremo poente da Rua Mouzinho de Albuquerque,
assiste-se a uma ocupação mais densa e compacta, que configuram um
território marcadamente urbano, com ruas e vias de traçado irregular,
pontuado por vazios urbanos correspondentes aos espaços públicos de
referência ou a terrenos expectantes.
Considera-se assim que o perímetro adotado para a ARU 1 de Rio Maior
apresenta uma configuração espacial coerente, capaz de potenciar a
concretização dos objetivos estratégicos e específicos deste PARU.
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Figura 18 | Enquadramento da área de intervenção na freguesia
e município de Rio Maior

Delimitação territorial da área de intervenção
Figura 19 | Planta de delimitação territorial do perímetro ARU 1 do centro urbano de Rio Maior

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA | PARU | Centro Histórico de Rio Maior 47

A 3. Modelo habitacional – evolução demográfica,
repovoamento, formas e tipos de ocupação dos
alojamentos e regeneração

A 1 . Modelo habitacional -Evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e regeneração

O perímetro de incidência do PARU, coincide territorialmente com os limites
estabelecidos para a Área de Reabilitação Urbana 1 de Rio Maior (ARU 1). De
acordo com a delimitação a nível de subseções (anexo 2), embora com uma
margem de erro (mínima) de coincidência entre limites, residiam em 2011,
678 indivíduos, que correspondem a 3% do município e a 6% da freguesia.
Esta área sofreu um processo de despovoamento que resultou numa perda
de 28% dos seus efetivos, em particular nos anos noventa do século XX,
consequência direta das lógicas de crescimento da malha urbana da cidade
de Rio Maior em direção aos territórios periféricos que promoveu o
esvaziamento do seu núcleo central e a uma quebra do dinamismo
populacional, económico, social e cultural.
O ligeiro acréscimo de 0,15% na primeira década do século XXI, aponta para
uma travagem nesse movimento recessivo o que poderá propiciar o início de
um novo ciclo, se acompanhado de medidas e ações capazes de fixar novos
residentes e desenvolver renovadas dinâmicas económicas (gráfico 1).
Na estrutura da população, embora ligeiramente, sobressaem os estratos
mais idosos (17,7%) relativamente aos mais jovens (17,1%) refletindo o
envelhecimento da população local, apesar de tudo com números mais
favoráveis do que na freguesia (18,2% de idosos e 15,8% de jovens) e no
município (20,7% e 15,1%).
Estes valores indicam que, não obstante o esvaziamento demográfico
ocorrido, o centro histórico teve capacidade para fixar alguma população
mais jovem, o que se constitui como um excelente sinal para a alavancagem
de novas dinâmicas de desenvolvimento.
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Gráfico 1 | Evolução da população residente na área de intervenção, na freguesia e no
município de Rio Maior entre 1991 e 2011
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Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

Modelo habitacional - Evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e regeneração

Ao nível das habilitações literárias, a população residente na ARU apresenta
um padrão de escolaridade superior ao do município, ainda que este não
seja elevado, uma vez que 30% não tem mais que o 1º ciclo e 41% tem entre
o 2º e o 3º ciclos, 17% tem o ensino secundário completo e 11% detém um
curso universitário (gráfico 2).

Quadro Resumo – Demografia, habilitações e situação laboral
•

Perda de 28% da população, em particular nos anos noventa do séc. XX;

•

Acréscimo de 0,15% da população na primeira década do século XXI;

•

Capacidade do centro histórico para fixar alguma população mais jovem;

•

Predominância de baixas qualificações, embora acima do padrão de
escolarização superior do município, sobretudo nos níveis mais elevados de
ensino;

•

17% da população residente tem o ensino secundário completo e 11% detém
um curso universitário;

•

Em 2011, 51% da população encontrava-se empregada: 65% setor terciário e
31% no setor secundário.

Gráfico 2 | Habilitações literárias da população na área de intervenção, na freguesia e
no município
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Em 2011 existiam na área de intervenção 269 edifícios, que correspondem a
uma pequena porção do parque habitacional do concelho (3% de edifícios e
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A distribuição do edificado não é feita de forma homogénea pelo território,
dado que existem duas grandes áreas com caraterísticas morfológicofuncionais distintas. A sul, apresenta-se um território com fortes vestígios
rurais com solos afetos à Reserva Agrícola Nacional, marcado pela presença
do Rio Maior e por lotes de grandes dimensões não edificados, havendo
apenas pontualmente alguns focos de edificação dispersa. É também aqui
que se encontram os vestígios da presença romana na Villa Romana.

Em relação à situação laboral da população, em 2011, 51% encontrava-se
empregada, com especial incidência no setor terciário, que corresponde a
65% do total, seguindo-se o setor secundário, com 31%.

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA | PARU | Centro Histórico de Rio Maior 51

Modelo habitacional - Evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e regeneração

A norte, existe um território marcadamente urbano, com ruas e vias de
traçado irregular e uma ocupação mais densa e compacta, com edificações
em lotes de menor dimensão, onde se localiza o núcleo central, com uma
maior oferta de habitação, de comércio e de serviços. É nesta área que se
localiza a colina do antigo Paço Real, que constitui o centro nevrálgico de Rio
Maior na idade média, condicionando o urbanismo de então até meados do
século XIX. Aqui se situam vários edifícios que ao longo dos tempos tiveram
importantes funções na vida da cidade como a antiga escola comercial, o
quartel dos bombeiros, o miradouro, as escadinhas do encontro, ou a
tipografia, mas que presentemente carecem de requalificação e
refuncionalização.
De uma forma geral não existem espaços públicos atrativos para a
permanência de pessoas, ocorrendo pontos de encontro que carecem de ser
revitalizados.

O parque habitacional foi construído, em cerca de 2/3, até 1970, sendo o
restante constituído por edifícios mais contemporâneos, por vezes
desenquadrados das caraterísticas arquitetónicas de um centro histórico,
concorrendo para a descaracterização da imagem urbana (gráfico 3).
Por sua vez, alguns edifícios de construção mais antiga encontram-se em
estado de degradação, existindo igualmente alguns terrenos “expectantes”
resultantes da demolição de edifícios em ruína e ocupados, provisoriamente,
por estacionamento desorganizado.

A área de intervenção é composta por um misto de utilização habitacional,
comércio e serviços. Os edifícios com função exclusivamente residencial
destacam-se com uma percentagem de 70%. As frações não habitacionais
destinam-se, na sua maioria, a garagens, armazéns, comércio e serviços.
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Gráfico 3 | Época de construção dos edifícios na área de intervenção, na freguesia e no
município de Rio Maior
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Modelo habitacional - Evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e regeneração

Ao nível do número de pisos, predominam os edifícios com 1 e 2 pisos (72%),
embora os prédios com 3 ou 4 pisos também surjam de forma bastante
significativa (22,3%), contrariando o perfil de edificação unifamiliar
predominante no município.

Os alojamentos de residência habitual, encontram-se ocupados
maioritariamente pelo proprietário (66%), acompanhando a tendência do
país onde o mercado de arrendamento teve pouca relevância devido ao
congelamento de rendas.

Os alojamentos da área de intervenção são essencialmente de pequena
dimensão, com áreas entre os 50 e os 200 m2 (88%). A maioria (51%) destinase a residência habitual, sendo que este tipo de ocupação apresenta um
peso inferior à freguesia e ao município em resultado da elevada ocorrência
de alojamentos vagos (37%) (gráfico 4).

As diferentes dimensões de infraestruturas básicas (eletricidade, água,
esgotos, banho e retrete) detêm uma cobertura próxima dos 100%.

Quadro Resumo - Edificado
Gráfico 4 | Forma de ocupação dos alojamentos na área de intervenção, na freguesia
e no município de Rio Maior

•

Total de 269 edifícios e 551 fogos, com 72% do parque habitacional
construído até 1970;

•

Os alojamentos da área de intervenção são essencialmente de pequena
dimensão, com áreas entre os 50 e os 200 m2;

•

Predominância de edifícios: em banda, exclusivamente residenciais, com 1 e 2
pisos e em alvenaria (com e sem placa) e adobe ou pedra;

•

51% do edificado destina-se a residência habitual;

•

Cerca de 32% dos edifícios necessita de algum tipo de intervenção;

40%

•

Todas as tipologias de alojamento são do tipo clássico, excetuando
um fogo;

20%

•

Quantidade muito significativa de alojamentos vagos;

•

Maioria dos alojamentos ocupados de forma habitual, pelo seu proprietário;

•

Edificado com cobertura próxima dos 100% relativamente à rede de
infraestruturas básicas – eletricidade, águas e esgotos.
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PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA | PARU | Centro Histórico de Rio Maior 53

Modelo habitacional - Evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e regeneração

A necessidade de repovoamento – demográfico, mas também económico,
cultural e social - é evidente para quem se desloca ao centro histórico,
sobretudo à noite e ao fim de semana, tendo sido um dos aspetos mais
vincados nos fóruns.
Ciente da necessidade de inverter esta tendência, o município promoveu a
delimitação da ARU1 de forma a promover condições especiais de
reabilitação e preservação do edificado, que consigam atrair residentes,
visitantes e investidores.

Apesar da aposta preferencial neste mercado, estas tipologias habitacionais
poderão ser facilmente rentabilizadas, tanto pela presença de turistas como
de outros visitantes ligados à prática e a eventos desportivos

Figura 20 | Queima das Fitas das 5 Licenciaturas da ESDRM
Praça do Comércio

Ao nível do repovoamento, a existência em Rio Maior de uma quantidade
significativa de estudantes que frequentam a Escola Superior de Desporto
(atualmente cerca de 800 numa capacidade total de 1200) e que necessitam
de um local para residir durante o ano letivo, representa uma excelente
oportunidade para o centro histórico (figura 20). Muitos destes jovens já
procuram, na atualidade, casas nesta área, mas são confrontados com uma
reduzida capacidade de oferta, devido ao mau estado de conservação,
inadequadas condições de habitabilidade ou rendas elevadas.
A estes fatores, pode ainda juntar-se a escassa atividade cultural e a fraca
dinâmica económica e social. A criação de condições para o arrendamento
de casa, por parte destes jovens, e sobretudo a implementação de
elementos diferenciadores poderá fomentar uma nova dinâmica capaz de
atrair outros residentes e novos comerciantes.
Para um repovoamento efetivo será fundamental sensibilizar os
proprietários para a oportunidade de reabilitar as habitações para o
mercado de arrendamento, adequando-as à procura existente, não só em
termos das necessidades habitacionais como também da sua
modernização, criando tipologias habitacionais “criativas” e “partilhadas”
(ex: loft, duplex), ajustadas ao perfil e necessidades do consumidor jovem.
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Fonte: http://comercioenoticias.pt

Modelo habitacional - Evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e regeneração

De modo a promover um modo de vida mais saudável, os edifícios
residenciais poderão integrar, preferencialmente ao nível dos pisos térreos,
espaços para estacionamento de bicicletas, para que este meio de
transporte possa assumir-se como uma opção viável e funcional para os
novos habitantes. No caso dos jovens universitários, esta opção de
mobilidade permitirá deslocações rápidas e expeditas entre o centro
histórico e a ESDRM, assim como à rede de serviços, comércios,
equipamentos culturais e espaços de lazer da cidade.
Promovendo um modelo habitacional mais sustentável assente na lógica de
proximidade, os pisos térreos também poderão ser alocados para espaços
de trabalho/estudo (conceito startup/coworking), que podem ser utilizados
pelos estudantes, seja em atividades de estudo e trabalho em grupo, seja no
desenvolvimento de novos negócios.
Para um repovoamento efetivo será fundamental aumentar a qualidade de
vida no centro histórico, através de ações que, em diferentes escalas e
domínios da regeneração urbana, incluam iniciativas de:

•

Melhoria do ambiente urbano apostando na requalificação da frente
ribeirinha para a criação de um parque verde de lazer e recreio, com
especial destaque para a temática do desporto e vida saudável;

•

Requalificação do espaço público promovendo o embelezamento cénico
do centro histórico e a melhoria da acessibilidade aos edifícios
habitacionais, comerciais e equipamentos culturais;

•

Promoção turística e de visitação do centro histórico, aumentando a
oferta de atividades e equipamentos culturais com a introdução de novas
funções urbanas.

Quadro Resumo – Repovoamento e regeneração urbana
•

Presença de uma quantidade significativa de estudantes que frequentam a
ESDRM (atualmente cerca de 800 numa capacidade total de 1200), que
necessitam de um local para residir durante o ano letivo;

•

Oportunidade de reabilitar as habitações, preferencialmente para o mercado
de arrendamento jovem;

•

Criação de tipologias habitacionais “criativas” e “partilhadas” (ex: loft, duplex),
ajustadas ao perfil e necessidades do consumidor jovem;

•

Dotação dos edifícios com espaços para estacionamento de bicicletas, para
que este meio de transporte possa assumir-se como uma opção viável e
funcional para os novos habitantes;

•

Aproveitamento dos pisos térreos para serem alocados para espaços de
trabalho/estudo (conceito startup/coworking);

•

Criação de um parque verde de lazer e recreio, com especial destaque para a
temática do desporto e vida saudável;

•

Embelezamento cénico do centro histórico e a melhoria da acessibilidade aos
edifícios habitacionais;

•

Aumentar a oferta de atividades e equipamentos culturais com a introdução
de novas funções urbanas.
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A reconversão funcional e a revitalização do tecido empresarial da ARU1 de
Rio Maior deve ser entendida num quadro de articulação com as dinâmicas
socioeconómicas das escalas territoriais onde se insere.

notoriedade que Rio Maior vinha acumulando. No seguimento das melhorias
obtidas e enquadrada na candidatura ao PRU, o município continuou a
aposta na regeneração urbana do centro histórico.

O severo esvaziamento populacional, ocorrido entre 1991 e 2001, em que a
ARU1 perdeu mais de um quarto da população residente, que não foi
compensado no último período intercensitário com o crescimento
populacional anémico registado, e que contrasta com a atração, recente, de
residentes para a periferia, coloca importantes desafios à reafirmação
funcional do centro histórico de Rio Maior. Estas dinâmicas, que são, na
atualidade, idiossincrasias consolidadas de muitos centros históricos do
país, intensificam os desafios associados à reabilitação urbana, à
regeneração do espaço público e à revitalização das atividades económicas.
O processo de reafirmação do centro histórico de Rio Maior, no quadro mais
alargado da cidade, deve, assim, ser entendido numa perspetiva holística,
que articule as diferentes funções que este assume, ou seja, enquanto
espaço para viver, trabalhar, investir e visitar.

Do ponto de vista de dinamização económica, destacam-se a recuperação e
modernização do mercado municipal, com novas valências, melhores níveis
de conforto, higiene e segurança, e também a abertura do espaço
polivalente com funções cívicas, lúdicas e sociais – F3 - Casa da Cidadania,
que veio impulsionar os fluxos de pessoas no centro histórico.

O esvaziamento funcional, determinado pela expansão para novas áreas
urbanas e pelas alterações nos modelos de negócio do comércio tradicional
e de proximidade, potenciadas pelo do lado da oferta – com o crescimento
das grandes superfícies comerciais e aparecimento de ofertas online – e pelo
lado da procura – com consumidores cada vez mais exigentes e informados
– colocam um desafio significativo para a revitalização do tecido empresarial
do centro histórico.
No sentido de inverter o esvaziamento funcional do centro histórico, o
município tem vindo a implementar um conjunto de medidas tendentes à
revitalização do tecido económico da ARU1. O primeiro passo foi dado com
as intervenções executadas no QCA III, onde os investimentos concretizados
permitiram consolidar, embora de forma ténue, a oferta comercial,
tornando-a mais moderna e com maior capacidade de projetar alguma da
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Apesar dos esforços envidados ao longo das últimas décadas subsistem
sérios constrangimentos à afirmação de uma malha sólida de atividades
económicas no centro histórico de Rio Maior. As debilidades em articular as
intervenções públicas com as intervenções privadas constituíram,
claramente, um óbice ao sucesso que se desejava em matéria de
revitalização do tecido empresarial, sobretudo as atividades de comércio, e
que, não obstante, se observou um pouco por todos os centros históricos do
país.
Por outro lado, a manifesta incapacidade dos vários atores trabalharem em
parceria, ou envolvidos numa rede ancorada em objetivos e prioridades
comuns, diminui a capacidade dos estabelecimentos comerciais, não só de
resistirem à concorrência imposta pelas grandes superfícies, mas também de
estruturarem uma oferta segmentada, em primeiro lugar, para a procura de
proximidade a que maioritariamente respondem, como a uma procura
externa que lhes é dirigida por visitantes e turistas.
O centro histórico de Rio Maior assume uma vocação claramente terciária,
dedicada a responder à procura de proximidade. Com efeito, em 2013, no
perímetro delimitado pela ARU1, localizavam-se 48 estabelecimentos, dos
quais cerca de 40% correspondiam a atividades de comércio a retalho
nomeadamente as associadas ao comércio tradicional (figura 21).

Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local
Gráfico 21 | Distribuição por atividade económica dos estabelecimentos da ARU 1

Comércio e distribuição [56%]

Comércio por grosso [17%]
Reparação e venda de peças para
veículos automóveis [9%]

Outras atividades de serviços [8%]
Construção [6%]
Alojamento e restauração [6%]

Outros [8%]
Informação e comunicação [4%]
Comércio a retalho [39%]
Vestuário e calçado [10%]

Talhos [4%]

Consultoria, científicas, técnicas e similares [4%]
Atividades administrativas e serviços de apoio [4%]
Saúde e apoio social [4%]
Indústrias transformadoras [2%]

Supermercados [2%]
Transportes e armazenagem [2%]
Outros [23%]

27 estabelecimentos ligados
ao comércio e distribuição

Atividades financeiras e de seguros [2%]

21 estabelecimentos afetos a
outras atividades
Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, Quadros de Pessoal 2013
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As lojas de confeção e de calçado eram os estabelecimentos mais
representados, mas nesta malha urbana encontravam-se, ainda, outras
atividades tendencialmente orientadas para responder à procura de
proximidade (talhos, papelarias, ourivesarias, farmácias e lojas de
eletrodomésticos). A restauração apresentava uma representatividade
marginal (6%), com apenas 3 estabelecimentos, dois deles classificados
como bares. A malha dos serviços localizados no centro histórico de Rio
Maior estende-se, ainda, às atividades de rádio, outros serviços ao consumo
(cabeleireiros e limpeza de têxteis), atividades de saúde (dentistas e análises
clínicas), bancos e agências de viagens.
O aumento da centralidade funcional do centro histórico, quer pela
densificação do tecido empresarial, quer pela diferenciação e inovação da
oferta, assume-se, num cenário de perda de população e de crise de
procura, como um desafio assinalável que importa superar. Existem, neste
quadro, algumas potencialidades latentes que o centro histórico pode, e
deve, alavancar.
Em primeiro lugar, importa desenvolver a relação, ainda incipiente, que o
centro histórico, e a cidade, mantêm com a zona ribeirinha, promovendo um
conjunto de dinâmicas ancoradas na sustentabilidade ambiental, num estilo
de vida ativo e na animação cultural.
Em segundo lugar, importa tornar o centro histórico num espaço relevante
para a afirmação de Rio Maior como cidade do desporto. A capacidade de
atração de alunos que a ESDRM tem revelado, cerca de 800 alunos inscritos
em média por ano, pode ser canalizada, tanto para a esfera residencial
como para a económica.
Conseguir captar e fixar alguns desses alunos no centro histórico, através de
programas de acolhimento que facilitem a sua inserção e promovam a sua
participação ativa na comunidade, constitui um fator crítico de sucesso para
a estratégia de revitalização económica do centro histórico.
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De facto, o envolvimento dos jovens, daqueles que iniciam a vida ativa, pode
revelar-se fundamental para a criação sustentada de emprego. O
desenvolvimento de negócios associados a um estilo de vida saudável,
orientados para uma procura regional ou para mercados externos, pode
fazer ressurgir o dinamismo económico do centro histórico.
Neste sentido, ganha relevância a articulação entre a frente ribeirinha,
montra privilegiada para a projeção de uma imagem de cidade saudável e
sustentável, e as dinâmicas empreendedoras que se pretendem catalisar
neste domínio.
Por outro lado, é, também, relevante a capacitação das estruturas
empresariais do centro histórico, sobretudo do comércio, para que possam
enfrentar os desafios que têm pela frente.
Neste quadro, assumem-se como fatores críticos de sucesso a (i)
dinamização de redes de cooperação entre empresas, a (ii) promoção da
inovação, o (iii) apoio ao empreendedorismo jovem, a (iv) qualificação dos
recursos humanos, a (v) regeneração e ordenamento do espaço público, a
(vi) introdução de novos equipamentos e serviços, e ainda a (vii)
dinamização de eventos e atividades culturais.
A experiência do passado colocou em evidência as fragilidades do tecido
económico em trabalhar em rede, sob uma estratégia concertada ou
desígnios comuns. Por outro lado, o investimento público nem sempre foi
capaz de gerar os efeitos multiplicadores desejados sobre a iniciativa
privada. É, assim, fundamental para a reconversão funcional e revitalização
do tecido empresarial do centro histórico que, quer a iniciativa privada, quer
a esfera pública possam criar um quadro de intervenções integradas que
facilite e estimule o investimento.

Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

O município criou, ao abrigo das exigências estabelecidas no quadro da
delimitação da ARU1, alguns benefícios fiscais associados aos impostos
municipais sobre o património, designadamente a isenção de IMI por um
período de 5 anos para as ações de reabilitação, bem como a isenção de IMT
nas aquisições de prédio urbano ou fração autónoma reabilitados,
destinados exclusivamente a habitação própria e permanente e desde que
aumentem em 2 níveis o estado de conservação do edifício .
Estes benefícios, associados aos projetos públicos que integram as
projeções de investimento no quadro do Portugal 2020, nomeadamente a
requalificação da frente ribeirinha, pretendem contribuir para a dinamização
do investimento privado.
Por outro lado, a criação de instrumentos financeiros – à semelhança do
ocorrido no anterior quadro comunitário de apoio – assume-se como uma
oportunidade para a mobilização dos atores privados.
A concessão de apoios reembolsáveis, com taxas de juro atrativas, às ações
de regeneração dos espaços comerciais e de serviços pode, se
convenientemente acessíveis e divulgados, promover o interesse da esfera
privada em intervir no centro histórico.
Também no quadro da estratégia Europa 2020, o crescimento sustentável
privilegia as intervenções de reabilitação do edificado que demonstrem,
claramente, ganhos de eficiência energética, com dois tipos de benefícios
para os privados.
O primeiro decorre dos apoios comunitários disponibilizados para
intervenções deste tipo, o segundo está associado às poupanças, a médiolongo prazo, que os investidores obtêm e que podem ser canalizadas para
outros investimentos

Quadro Resumo
•

Sérios constrangimentos à afirmação de uma malha sólida de atividades
económicas no centro histórico;

•

Vocação claramente terciária, dedicada a responder à procura de
proximidade;

•

São 48 os estabelecimentos que se localizam na ARU1 de Rio Maior, sendo
que mais de metade estão afetos ao comércio e distribuição;

•

Uma matriz comercial relativamente diversificada, verificando-se, não
obstante, algum protagonismo das lojas de vestuário e calçado;

•

Cenário de perda de população e de crise de procura, como um desafio
assinalável que importa superar;

•

Incapacidade dos vários atores trabalharem em parceria, ou envolvidos numa
rede ancorada em objetivos e prioridades comuns;

•

Envolvimento daqueles que iniciam a vida ativa, na criação sustentada de
emprego – Empreendorismo Jovem;

•

Capacitação das estruturas empresariais do centro histórico;

•

Necessidade de dinamização de redes de cooperação entre empresas, da
promoção da inovação, da qualificação dos recursos humanos, da
regeneração do espaço público, da introdução de novos equipamentos e
serviços, e ainda da dinamização de eventos e atividades culturais;

•

Existência de benefícios fiscais para intervenções de reabilitação no edificado
no interior da ARU 1;

•

Disponibilidade de instrumentos financeiros para a mobilização dos atores
privados, com intervenções de reabilitação do edificado que demonstrem,
claramente, ganhos de eficiência energética.
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O núcleo histórico de Rio Maior compreendido na ARU 1, não se encontra
classificado nem em vias de classificação, não existindo nenhum regime de
proteção especial para o edificado.
Apesar desta constatação, existem alguns marcos patrimoniais relevantes
que importa salvaguardar, nomeadamente a Ninfa (figura 22) e as ruínas da
villa romana de Rio Maior. Estas últimas assumem especial importância, já
que se encontram classificadas como “sítio de interesse público”, de acordo
com a Portaria nº22/2014 de 10 de Janeiro. Descoberto em 1983 pelo Setor
dos Museus, do Município e sendo um dos fatores de identidade histórica e
simbólica da cidade, este monumento apresenta-se como um marco
importante no contexto da romanização do território português.
“As pesquisas arqueológicas realizadas nesta villa, centro de uma importante
exploração latifundiária, centraram -se na chamada pars urbana, revelando
uma casa composta por quatro corredores, seis salas, duas absides e uma
dependência circular com doze metros de diâmetro onde se destacam os
pavimentos em mosaico policromo com motivos geométricos e vegetalistas de
grande qualidade, datáveis do séculos II, inícios do século III. Foram ainda
identificados inúmeros fragmentos de estuque pintado e mármores de
diversas cores, representativos da faustosa decoração utilizada nesta
habitação. Para além do espólio já estudado, importante testemunho do
quotidiano dos habitantes desta villa, importa destacar, pelo seu valor
histórico e artístico, a descoberta de uma estátua-fontanário, em mármore
branco, representando uma ninfa” (Portaria nº22/2014)
Até ao presente momento apenas se pode testemunhar uma parte da pars
urbana da villa, já que os vestígios arqueológicos visitáveis reportam-se
apenas à parte onde o proprietário vivia com a sua família. Perante a
tipologia dos vestígios arqueológicos encontrados, crê-se que possam existir
outros em áreas envolventes não investigadas.
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Movidos por esta convicção, de acordo com a publicação da Portaria
nº22/2014, foi criada uma Zona de Proteção Especial (ZEP), cuja área
coincide com uma parte dos territórios adjacentes ao troço do Rio Maior que
atravessa a ARU 1.
Pese embora o elevado valor estético intrínseco a este bem e a sua
importância do ponto de vista da investigação histórica e científica,
presentemente este monumento apresenta-se desqualificado e
subaproveitado. Em grande parte esta tendência justifica-se pela sua
localização, visto que as ruínas encontram-se implantadas nos terrenos
adjacentes ao Rio Maior, na margem oposta ao centro histórico. Esta falta de
articulação com o tecido edificado da cidade é ainda acentuada pelo fato da
zona envolvente ao monumento estar delimitada pelo muro do cemitério e
pela Av. dos Combatentes, que serve essencialmente à passagem de trânsito
automóvel.
Por outro lado, como as lógicas de crescimento assentaram na expansão
urbana em direção aos territórios periféricos, deixando a zona ribeirinha
posta à margem do processo de desenvolvimento urbano da cidade,
atualmente os terrenos ribeirinhos envolventes da villa não são vividos nem
apropriados pela população residente e visitante.
Consequentemente, a ausência de dinâmicas de passagem de pessoas nesta
zona contribui para que a visibilidade e os fluxos de visitação da villa sejam
reduzidos, muito abaixo do que seria exigível e expectável para a
singularidade do capital histórico e artístico inerente a este bem (figura 23).
Perante este contexto, para a otimização dos ganhos que possam ser
obtidos com medidas de salvaguarda e valorização dirigidas aos vestígios
arqueológicos da villa Romana, será fundamental proceder-se à
requalificação dos terrenos circundantes ao Rio Maior, contíguos ao
monumento, promovendo dessa forma uma articulação funcional da villa
com o novo parque urbano da cidade.

Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico
Figura 22 | Ninfa

Figura 23 | Villa Romana

requalificação da zona ribeirinha, pretende-se criar nesta área o futuro
Museu de Rio Maior que albergará no seu interior as ruínas da villa. A
primeira intervenção do projeto orienta-se para a preservação do espólio
exumado existente e num segundo momento pretende-se dar continuidade
às escavações arqueológicas, de modo a conferir densidade ao seu
potencial de visitação, pondo a descoberto outras zonas como as áreas de
serviço, a área do templo e das termas.

Fonte: Arquivo CMRM

Numa lógica integrada, para a preservação do espólio em presença estão
previstos um conjunto de medidas que envolvem a criação de uma estrutura
física de salvaguarda e de apoio aos trabalhos de investigação, e o
desenvolvimento de iniciativas culturais que potenciem a visitação da villa.
Para além da Ninfa e do património arqueológico das ruinas romanas,
existem no interior da malha edificada da ARU 1 alguns marcos patrimoniais
relevantes que, embora não estejam classificados pelo DGPC, apresentam
traços distintivos que importa salvaguardar tendo em vista o
embelezamento cénico do centro histórico. Um desses marcos diz respeito à
Fonte de 1931, que é uma peça representativa de um passado ligado ao
quotidiano da antiga vila de Rio Maior. Este Fontanário é um dos poucos que
conseguiram sobreviver na malha urbana do centro histórico, o qual se
pretende que seja integrado no circuito de visita polinucleado representativo
das “Histórias da História de Rio Maior” (figura 24).
Figura 24 | Fonte de 1931

Fonte: Arquivo CMRM

Se ao incremento das dinâmicas de usufruto deste parque por parte dos
cidadãos associarmos outro tipo de regras de proteção e valorização das
ruínas, serão criadas condições para a afirmação da villa romana como
produto turístico distintivo, aumentando dessa forma o número de visitantes
deste bem patrimonial. Em simultâneo com as intervenções de

Fonte: Arquivo CMRM
PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA | PARU | Centro Histórico de Rio Maior 65

Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico

Outros marcos importantes que importa valorizar dizem respeito às Estações
da via-sacra que se assumem como um equipamento coletivo de identidade
cultural e referência da cidade, cuja construção data do século XVIII, após o
Terramoto de 1755 e antes das invasões francesas em 1807 (figura 24).
Segundo a tradição que ainda hoje se observa, durante o período da
Quaresma realizam-se cerimónias de culto religioso que trazem à vila e ao
centro histórico pessoas de todo o concelho.
Figura 24 | Terceira estação da via sacra - Largo D. Maria II

Relativamente ao parque edificado, no âmbito do processo de delimitação
da ARU1, foi realizada uma caracterização qualitativa do valor patrimonial
do edificado do núcleo histórico. De acordo com os levantamentos
efetuados, foram definidas as seguintes categorias: edifício notável, edifício
de acompanhamento e edifício sem interesse. Do edificado que compõe o
tecido urbano apenas 8 foram classificados de notáveis e 86 de
acompanhamento.
Um dos edifícios notáveis de maior relevância diz respeito à Casa Senhorial
d´El Rei D. Miguel (figura 25), que resultou da construção de dois edifícios
contíguos e unidos entre si, relacionado com o Rei D. Miguel (casa senhorial
com origem na Idade Média) e o ilustre riomaiorense João Ferreira da Maia
(construção gaioleira do século XIX).

Figura 25 | Casa Senhorial d´El Rei D. Miguel

Fonte: Arquivo CMRM

Originalmente a Procissão partia e terminava na Igreja da Misericórdia,
passando pelas sete Capelas que correspondiam aos Passos de Cristo rumo
à crucificação final. Hoje em dia o itinerário sofreu alterações, pelo fato de
apenas existirem três Estações.
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Fonte: Arquivo CMRM
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Apesar das intervenções de reabilitação processadas no âmbito do PRU –
Parcerias para a Regeneração Urbana – subsistem algumas operações por
realizar tendo em vista a requalificação integral do edifício.
Neste sentido, está prevista a reabilitação dos imóveis e a adaptação dos
diversos espaços funcionais de modo a albergar o centro coordenador e
gestor do circuito de visita polinucleado representativo das “Histórias da
História de Rio Maior”, que consiste num projeto que o município pretende
desenvolver no âmbito do turismo, criando um circuito polinucleado à volta
das histórias mais emblemáticas e dos vários patrimónios dispersos pelo
concelho.
O edifício incluirá uma área de receção e promoção do concelho com
informação turística e venda de merchandising, permitindo ainda a oferta de
atividades lúdico-pedagógicas aos mais variados tipos de público. Este
edifício servirá ainda de polo embrionário do futuro Museu de Rio Maior, a
constituir na Villa Romana.
Numa perspetiva mais ampla e procurando combater a descaracterização
da imagem de conjunto que o centro edificado sofreu nas últimas décadas
com a introdução descontextualizada de novos edifícios, será importante
definir-se um conjunto de regras de intervenção no edificado, que sirva de
guião ao desenvolvimento dos projetos e que inclua informação relativa a:

 Catálogo de soluções construtivas e técnicas para a recuperação do
edificado;
 Listagem de medidas de apoio e incentivo financeiros à reabilitação do
edificado por parte de privados.

Quadro Resumo
•

ARU 1 não se encontra classificada nem em vias de classificação, não existindo
nenhum regime de proteção especial para o edificado;

•

Ruínas da antiga villa romana classificadas como “sítio de interesse público”,
em torno das quais foi criada uma Zona de Proteção Especial (ZEP), cuja área
coincide com uma parte dos territórios adjacentes ao troço do Rio Maior;

•

Desqualificação e subaproveitamento de todo o potencial arqueológico e
histórico associado à villa;

•

Necessidade de articulação funcional da villa com o novo parque urbano da
cidade na frente ribeirinha e de criação de condições para a afirmação deste
monumento como produto turístico distintivo;

•

Desqualificação de alguns marcos patrimoniais relevantes que apresentam
traços distintivos que importa salvaguardar;

•

Criação de um circuito polinucleado à volta das histórias mais emblemáticas e
dos vários patrimónios dispersos pelo concelho: “Histórias da História de Rio
Maior”;

•

Necessidade de criar um conjunto de regras de intervenção que sirva de guião
para a reabilitação integrada do edificado.

 Inventários dos edifícios notáveis ou de enquadramento;
 Caracterização tipológica de elementos arquitetónicos e construtivos
comuns que sejam portadores de valores histórico-patrimoniais;
 Caracterização energética do edificado;
 Definição de objetivos, critérios e metodologias de intervenção;
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Para o cumprimento da visão e das metas traçadas no âmbito do processo
de regeneração urbana do centro histórico de Rio Maior, definiu-se um
conjunto de intervenções em diferentes âmbitos e escalas de atuação.
Todos estes investimentos articulam-se diretamente com os objetivos
estabelecidos no PARU, havendo para cada um dos objetivos específicos, no
mínimo uma ação (tabela 2).
Esta correspondência espelha bem a adequação das propostas
relativamente aos principais problemas sinalizados no diagnóstico, já que
para cada problema, conforme evidenciado anteriormente, foi definido um
objetivo específico (tabela 1).
Numa lógica de interdependência, o PARU integra 12 ações/projetos de
iniciativa pública, as quais, em face do desdobramento espacial, da
coerência e da tipologia de operação, foram agregados em “polos
estruturantes de intervenção”(figura 26 e 27).
Cada uma destas operações corresponde a uma ficha de projeto, que se
encontra em anexo, nomeadamente:

•

Requalificação da Frente Ribeirinha;

•

Requalificação e valorização da antiga villa romana;

•

Reabilitação e conservação da Casa Senhorial D’EL Rei D. Miguel - Casa da
Cultura;

•

Requalificação da Praça do Comércio e zona envolvente, que engloba o (i)
Embelezamento cénico da Praça do Comércio e Requalificação da Fonte
1931;
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•

Requalificação do Núcleo Histórico do Paço Real, que engloba a (i)
Reabilitação e refuncionalização do antigo salão dos bombeiros, (ii)
Reabilitação e refuncionalização do edifício da tipografia, e (iii)
Reabilitação e refuncionalização da antiga Biblioteca/Escola Comercial;

•

Operação Integrada de Requalificação do Espaço Público, que engloba a
(i) Demolição de imóvel entre antiga Escola Comercial/antigo Quartel dos
Bombeiros, (ii) Demolição da ruína no gaveto Rua D. Afonso Henriques /
rampa dos bombeiros, (iii) Requalificação das ruas, travessas e
escadinhas no interior e contíguas ao Núcleo Histórico do Paço Real e (iv)
Requalificação das Estações da Via Sacra.

Em termos globais, o PARU do centro histórico de Rio Maior, elenca um
investimento público de 3.949.561€ e um investimento privado, na ordem de
3.092.270€.
Com a implementação das intervenções pretende-se contribuir para a
concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo, em matéria de
desenvolvimento urbano sustentável.

Identificação dos investimentos a desenvolver
Tabela 3 | Relação entre objetivos estratégicos, objetivos específicos, ações a desenvolver e tipo de investimento
Objetivos Estratégicos

OEST.1
Dinamizar a reabilitação do
edificado privado do centro
histórico, apostando na
eficiência energética

OEST.2
Melhorar o ambiente urbano
através da qualificação e do
embelezamento dos espaços
públicos do centro histórico

Objetivos Específicos

Ações / Projetos

Tipo de
investimento
Público

Privado

Oesp.1.1
Reabilitar o parque habitacional
preferencialmente para arrendamento jovem

PROJETOS DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO PRIVADO
Reabilitação de edifícios para arrendamento – Habitação e
Turismo

X

Oesp.1.2
Reabilitar a rede de espaços que formam
o tecido empresarial local

PROJETOS DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO PRIVADO
Reabilitação de espaços comerciais em pisos térreos

X

Oesp.2.1
Requalificar a frente ribeirinha criando
interligações com o centro edificado

Requalificação da frente ribeirinha

X

OPERAÇÃO INTEGRADA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Demolição de imóvel entre antiga Escola Comercial/antigo
Quartel dos Bombeiros (Op.1)

X

OPERAÇÃO INTEGRADA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Demolição da ruína no gaveto Rua D. Afonso Henriques / rampa
dos bombeiros (Op.2)

X

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO COMÉRCIO E ZONA ENVOLVENTE
Embelezamento cénico da Praça do Comércio (Prj.1)

X

OPERAÇÃO INTEGRADA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Requalificação das Estações da Via Sacra (Op.4)

X

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO COMÉRCIO E ZONA ENVOLVENTE
Requalificação da Fonte 1931 (Prj.2)

X

OPERAÇÃO INTEGRADA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Requalificação das ruas, travessas e escadinhas no interior e
contíguas ao Núcleo Histórico do Paço Real (Op.3)

X

Oesp.2.2
Introduzir espaços verdes no interior do
centro edificado

Oesp.2.3
Reabilitar os elementos patrimoniais de
referência no espaço público

Oesp.2.4
Melhorar a acessibilidade a edifícios
habitacionais e equipamentos culturais
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Tabela 2 | Articulação entre os objetivos estratégicos, específicos, ações a desenvolver e tipo de investimento
Objetivos Estratégicos

OEST.3
Estimular as dinâmicas sociais e
culturais do centro histórico
introduzindo novas funções
urbanas

Tipo de
investimento

Objetivos Específicos

Ações / Projetos

Oesp.3.1
Promover novas dinâmicas no tecido associativo
local

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DO PAÇO REAL
Reabilitação e refuncionalização do antigo salão dos bombeiros
(Prj.1)

X

Oesp.3.2
Aumentar a visitação e a atratividade turística da
Villa Romana

Requalificação e valorização da antiga villa romana

X

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DO PAÇO REAL
Reabilitação e refuncionalização do edifício da tipografia (Prj.2)

X

Recuperação e reabilitação da Casa Senhorial e da Cultura

X

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DO PAÇO REAL
Reabilitação e refuncionalização da antiga Biblioteca/Escola
Comercial (Prj.3)

X

Oesp.3.3
Aumentar a oferta de equipamentos públicos
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Público

Privado

Identificação dos investimentos a desenvolver
Figura 26 | Polos estruturantes de intervenção do PARU
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Figura 27 | Espaços públicos e edifícios a intervir no âmbito do PARU - Planta de delimitação ARU 1

Legenda:
Frente ribeirinha
Terrenos da antiga villa Romana
Edifício da Casa Senhorial e da Cultura
Requalificação do núcleo antigo do Paço Real
Edifício da antiga Biblioteca/ Escola Comercial
Edifício do antigo Salão dos Bombeiros
Edifício da antiga Tipografia
Operação Integrada de Requalificação do Espaço Público
Ruas, travessas e escadinhas no interior
e contíguas à “Colina do Paço Real”
Ruína no gaveto Rua D. Afonso Henriques/rampa
dos Bombeiros
Imóvel entre Escola Comercial e antigo Quartel
dos Bombeiros
Estações da Via Sácra
Requalificação da Praça do Comércio e zona envolvente
Praça do Comércio
Fonte de 1931
Intervenções Privadas
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Edifícios a reabilitar

Componente B : Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável | PMUS (versão preliminar)

Ponto 1. Introdução

Ponto 1. Introdução

No âmbito da elaboração do Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana
Sustentável da Lezíria do Tejo (PIMUS-LT) foi solicitado à equipa técnica
o apoio às candidaturas aos Planos Estratégicos de Desenvolvimento
Urbano dos municípios que integram a CIM da Lezíria do Tejo (Almeirim,
Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Santarém).

•

O presente documento visa sintetizar o contributo dado pela equipa que
se encontra a realizar o PIMUS-LT nesse sentido.
A elaboração do PEDU prevê a integração dos aspetos associados à
mobilidade urbana sustentável, e por conseguinte, pretende ver
incorporadas as seguintes componentes do Plano de Ação Mobilidade
Urbana Sustentável:

•

•

Diagnóstico - identificando os principais problemas e prioridades, em
matéria de sistema de acessibilidades e modelo de mobilidade, para o
respetivo território sustentados num conjunto de indicadores estatísticos
de base e suportado, em larga medida, em dados oficiais existentes (INE
e outras entidades) – síntese de 9.000 caracteres;

Objetivos e definição da estratégia - ponderando as principais
orientações estratégicas baseadas nos PROT, na estratégia coletiva
vertida na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial, nos
Planos Diretores Municipais, em planos de mobilidade já desenvolvidos
e/ ou em outros instrumentos de planeamento já existentes - síntese de
20.000 caracteres;

O PIMUS da Lezíria do Tejo encontra-se no início da primeira etapa
correspondente à caracterização e diagnóstico da área em estudo.
Não obstante, dadas as solicitações impostas pelas candidaturas PEDU,
procurou-se a partir da informação recolhida num processo de auscultação
das autarquias e da consulta dos instrumentos de referência estratégica da
área em apreço – PROT OVT e a Estratégia Integrada de Desenvolvimento
Territorial 2020 (EIDT) – construir um primeiro esboço da estratégia inerente
ao PIMUS-LT, sustentada esta num diagnóstico sintético e sumário com base
na região em que se destacam as especificidades de cada um dos concelhos,
quando relevante.
Estes dois elementos correspondem, respetivamente, ao conteúdo do
terceiro e segundo capítulos do presente documento.
Da mesma forma, foi recolhido o conjunto de intenções já equacionadas
pelos municípios da Lezíria do Tejo no sentido de sustentar o preenchimento
das fichas de identificação de investimento solicitadas.

.
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Identificação dos investimentos a desenvolver - calendarizados com
indicação do horizonte de implementação e a sua duração (curto, médio
e longo prazo) e respetiva estimativa de custos, fontes de financiamento,
entidades/autoridades responsáveis e intervenientes, bem como
relações de dependência entre as diferentes ações, realizações e
resultados esperados (metas quantificadas) – preenchimento de fichas
com modelo(s) pré-definido(s).

Ponto 1. Introdução

Estas intenções foram analisadas no seu conteúdo e ajustadas em
função dos critérios de elegibilidade para o presente programa e
relevância relativamente à estratégia preliminar agora gizada. As
intenções selecionadas foram enquadradas em termos dos objetivos
estratégicos retidos no âmbito da estratégia preliminar definida nesta
etapa de trabalho.

Os desenvolvimentos sequentes, muito naturalmente, poderão dar
origem a novos ajustamentos das ações agora identificadas, bem como a
adição de novas propostas/ações, nomeadamente as que se refiram a
outros concelhos da sub-região, e/ou propostas/ações de cariz
intermunicipal.

Paralelamente foi também solicitado apoio no sentido do cálculo dos
indicadores de resultado associados às ações submetidas no âmbito dos
PEDUS de cada município.
Não se encontrando o plano numa fase de desenvolvimento que permita
efetuar estimativas definitivas em termos dos indicadores ambientais em
causa (redução de emissões estimadas de gases com efeito de estufa) foi
desenvolvida uma metodologia que visa permitir a quantificação
possível do mérito relativo de cada uma das ações/propostas no âmbito
de cada candidatura PEDU a submeter.

.

Este tema é abordado no quarto capitulo do presente documento, onde
também é explicitado o processo de sistematização da informação
relativa às fichas de investimento, sendo essas apresentadas em anexo.
Reforça-se por último que todos os conteúdos PAMUS que agora se
disponibilizam deverão ser tomados como uma versão preliminar do
conteúdo do Plano, sujeitos ainda a ajustamentos resultantes da
consolidação do diagnóstico e da integração dos procedimentos de
participação pública previstos na primeira fase do PIMUS-LT, bem como
do próprio desenvolvimento de soluções.
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Demografia
O concelho de Rio Maior localiza-se na NUT III da Lezíria do Tejo que engloba
a região estatística do Alentejo. A Lezíria do Tejo abrange uma área com
cerca de 4 286 km2 onde residiam em 2011 cerca de 247.500 habitantes,
correspondendo a 32,7% da população residente na Região Alentejo (757
302 habitantes) e a 2,3% do total nacional.
Rio Maior tem cerca de 9% da população da região, correspondendo a cerca
de 1.200 habitantes, tendo permanecido inalterada entre 2001 e 2011.

Padrões de Mobilidade
Na Lezíria do Tejo cerca de 145 800 pessoas realizam movimentos
pendulares diários, dos quais, aproximadamente 92% por residentes na
região. A região atrai diariamente cerca de 12.400 pessoas que residem no
exterior e expele cerca de 19.300 para atividades ligadas ao trabalho e/ou
ensino.
Rio Maior gera cerca de 11.700 movimentos pendulares diários, atraindo um
igual número de movimentos.
Do total de movimentos pendulares com início e fim na Lezíria do Tejo, cerca
de 86% resolvem-se internamente a cada um dos concelhos. As deslocações
inter-concelhias no interior da Lezíria do Tejo são realizadas por cerca de 15
700 residentes.
Cerca de 1.020 residentes em Rio Maior, trabalham ou estudam noutros
concelhos da Lezíria do Tejo e, aproximadamente, 860 residentes nos
municípios vizinhos efetuam as suas atividades diárias no concelho.
Rio Maior recebe diariamente mais de 570 residentes de Santarém e cerca de
160 da Azambuja. Saem do concelho diariamente 820 pessoas para o
concelho de Santarém e cerca de 120 para a Azambuja.
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Os residentes do concelho de Rio Maior produzem diariamente cerca de
1.200 movimentos pendulares diários para fora da Lezíria do Tejo sendo as
maiores parcelas destinada a Lisboa e Alcobaça, ambos com cerca de 250
movimentos diários.
Do exterior da Lezíria do Tejo chegam diariamente ao concelho de Rio Maior
cerca de 1.300 pessoas para realizarem as suas atividades de estudo ou
trabalho. A origem mais relevante é Caldas da Rainha de onde chegam 440
pessoas por dia.

Repartição Modal
Na Lezíria do Tejo quase 70% das deslocações por motivos pendulares são
realizados com recurso ao transporte individual (TI) motorizado. O
transporte coletivo (TC) ecolhe a preferência de aproximadamente 15% dos
residentes enquanto a marcha a pé é tilizada por 14,8% da população.
Apenas 1,1% recorre à bicicleta para as suas deslocações para o trabalho ou
escola.

Cerca de 70% dos residentes do concelho de Rio Maior utilizam o TI
motorizado para realizarem as suas deslocações pendulares. A restante
população reparte-se principalmente pelo TC (17%) e pela caminhada a pé
(12%). A bicicleta é utilizada apenas por 0,6% da população do concelho.
Entre os períodos censitários de 2001 e 2011 verificou-se que o automóvel
retirou quota de mercado a todos os outros modos de transporte.
Assim, neste período na Lezíria do Tejo, a quota de utilização do automóvel
passou de 51% para 67%. O modo que mais perdeu para o automóvel foi o
pedonal que viu mais de um terço de quota evaporar-se em 10 anos.
Especificamente, no concelho de Rio Maior a quota de utilização do
automóvel passou de 56% para 69% entre 2001 e 2011.
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Transporte Coletivo

Transporte Escolar

Para a realização das deslocações interurbanas, a Lezíria do Tejo é servida
essencialmente por dois operadores de TC rodoviário. Apesar de existir
alguma sobreposição da área concessionada, a Ribatejana concentra a sua
atividade nos municípios de Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos e
Almeirim. Por seu lado, a Rodoviária do Tejo serve sobretudo os restantes
concelhos da região verificando-se que Almeirim, como concelho de
fronteira entre as áreas concessionadas de ambos os operadores, é servido
pelos dois.

Atualmente, o processo de contratação do transporte escolar para todos os
municípios da Lezíria do Tejo é realizado através da Central de Compras da
CIMLT com ganhos de eficiência de custos.

Aproximadamente 60% dos pares origem/destino entre as sedes de
concelho da Lezíria do Tejo são possíveis de realizar através do TC
rodoviário. Em média estas viagens têm um tempo de deslocação 1,5 vezes
superior às mesmas deslocações realizadas em automóvel.
Rio Maior é o concelho com menor número de ligações diretas aos restantes
municípios da Região. De facto, a partir de Rio Maior é possível chegar a
Santarém, Almeirim e Cartaxo sem necessidade de realizar um transbordo.
A Rede Expressos encontra-se presente em 7 dos 11 municípios da Região,
entre os quais Rio Maior, com ligações a Lisboa, Leiria, Coimbra e Porto.
Relativamente ao transporte ferroviário, a área de estudo é servida pela
Linha do Norte. A Linha de Vendas Novas que interliga com a Linha do Norte
no Setil, neste momento não tem qualquer serviço de passageiros sendo
exclusivamente usada para transporte de mercadorias.
A CP presta na região diversos serviços de transporte, nomeadamente Alfa,
Intercidades, Regional e Urbano de Lisboa a sul da Azambuja.

Redes Cicláveis
O conjunto de ciclovias e outras vias cicláveis atualmente existentes na
região tem ainda uma extensão incipiente, não organizado em rede, não
funcionando, por isso, como real motor para o aumento da utilização da
bicicleta.
De acordo com elementos recolhidos para o ano de 2011, apenas 2,5% dos
residentes da Lezíria do Tejo habitavam a menos de 100 metros de uma
infraestrutura ciclável. Apesar de baixo, este valor é superior à média
nacional que se cifrava em 1,7%.
No concelho de Rio Maior o valor deste indicador chagava a 10%, o máximo
da região.

Parque Automóvel
De acordo com os elementos do ISP estão registados cerca de 170.000
veículos na Lezíria do Tejo, dos quais cerca de 112.000 são veículos ligeiros
de passageiros, valor que se manteve praticamente constante entre 2010 e
2014.
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Em Rio Maior estão segurados cerca de 10.200 veículos ligeiros de
passageiros tendo-se verificado uma perda média anual de 1,2% entre 2010
e 2014.
A taxa de motorização é, em Rio Maior, de 487 veículos ligeiros por 1000
habitantes, valor superior ao total da região (451 veic/1000hab) e do país
(473 veíc/1000 hab).
Em linha com o decréscimo dos veículos segurados, a taxa de motorização
reduziu entre 2010 e 2014 a uma taxa de 0,8% ao ano.

Sinistralidade Rodoviária
Durante o ano de 2014 aconteceram 826 acidentes com vítimas na Lezíria do
Tejo. De entre as vítimas contaram-se 23 mortos, 115 feridos graves e 1011
feridos ligeiros. Daqui resulta um índice de gravidade de 2,8, bastante
superior ao total nacional que em 2014 se ficou por 1,6.
Especificamente em Rio Maior, os 87 acidentes com vítimas que
aconteceram em 2014 provocaram 3 mortos, 12 feridos graves e 89 feridos
ligeiros. O Índice de gravidade foi de 3,4 superior à média regional e
nacional.

Rede Viária
A rede viária nacional prevista no PRN 2000 apresenta graus de
completamento diverso na Lezíria do Tejo.
Assim, nos concelhos a Norte do Tejo as ações previstas no PRN encontramse praticamente executadas a 100%.
Na margem Sul do Tejo são diversas as vias previstas que ainda não foram
executadas. O IC3/A13 carece de conclusão entre Almeirim e o IP6/A23.
No IC10 entre Santarém (IP1/A1) e Montemor-o-Novo (IP7/A6) ao longo do
traçado da atual N114 só se encontra disponível a Ponte Salgueiro Maia
entre Santarém e Almeirim e a circular urbana de Santarém, inicialmente
construída por iniciativa municipal.
Por fim, o IC13 entre Portalegre e o Montijo, que na Lezíria do Tejo segue o
traçado da N251 a Nascente de Coruche e a N119 a Poente desta vila, tem
uma taxa de execução nula na região.

Energia
De acordo com os elementos estatísticos disponíveis, na Lezíria do Tejo
registou-se em 2013 um consumo de combustíveis no setor dos transportes
de 0,8 tep (toneladas equivalente de petróleo) por habitante, valor 60%
superior à média nacional.
No concelho de Rio Maior foi registado um consumo de combustíveis em
2013 de 0,4 tep/hab, metade da média regional.
Os elementos mais recentes com desagregação ao concelho ou NUT III,
relativos à emissão de gases com efeito de estufa dizem respeito ao ano de
2009. Nesse ano na Lezíria do Tejo verificou-se uma emissão total atribuível
ao setor dos transportes de 2,2 ton/hab, valor 25% superior à média
nacional.
No concelho de Rio Maior registaram-se 2,1 ton/hab, semelhante à média
regional.
Ao nível nacional, nos anos mais recentes tem-se assistido a uma redução
das emissões resultado do abrandamento da atividade económica e da
maior eficiência energética dos veículos.
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O PIMT da Lezíria do Tejo encontra-se na sua fase inicial, não se encontrando
ainda formalmente concluída a primeira etapa, correspondente à
caracterização e diagnóstico da área em estudo.
Não obstante, dadas as solicitações impostas pelas candidaturas PEDU,
procurou-se a partir da informação recolhida no processo de auscultação
das autarquias e da consulta dos instrumentos de referência estratégica da
área em apreço – PROT OVT e o Estratégia Integrada de Desenvolvimento
2014-2010 (EIDT) – construir um primeiro esboço da estratégia PIMT-LT.
Assim, a versão que agora se disponibiliza, devidamente enquadrada nos
instrumentos estratégicos de referência, deverá ser tomada como uma
versão preliminar sujeita ainda a ajustamentos resultantes da consolidação
do diagnóstico e da integração dos procedimentos de participação pública
previstos na primeira fase do PIMT-LT.

PROT OVT
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo em
vigor desde Novembro de 2009, é o instrumento estratégico que enquadra a
totalidade do território objeto do presente Plano de Mobilidade.
A estratégia aí definida organiza-se em quatro eixos fundamentais, sendo
que em três destes estão presentes questões relativas à temática da
mobilidade e transportes, as quais são vertidas nos objetivos estratégicos
estabelecidos, a saber:
•

No contexto do Eixo 1: “Ganhar a aposta da Inovação, Competitividade e
Internacionalização”, a referência à realização de um Plano Regional de
Transportes e a criação de uma estrutura de coordenação a nível
regional, no sentido de potenciar uma utilização eficiente das
infraestruturas de transportes existentes e a criar, aumentando a
acessibilidade aos centros urbanos e outros polos/equipamentos
relevantes;
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•

Relativamente ao Eixo 3: “Concretizar a visão policêntrica e valorizar a
qualidade de vida urbana”, um dos objetivos estratégicos enunciados
refere-se à qualificação dos centros condições de acessibilidade e
mobilidade adequadas;

•

Por último, no que se refere ao Eixo 4: Novas Ruralidades, em que no
contexto da valorização do espaço rural se reafirma a necessidade de
amplo acesso da sua população aos equipamentos, serviços e
infraestruturas do meio urbano.

As orientações expressas neste documento estratégico apontam para a
necessidade de articulação entre o sistema territorial e o sistema de
transportes, reafirmando a necessidade de reforçar a atratividade do
transporte público na sustentação das relações entre os diversos sistemas
urbanos e funcionais identificados, na ótica das necessidades atuais de
transporte, mas também nas que se possam vir a perspetivar futuramente.
Pretende-se assim proporcionar serviços de qualidade e fiabilidade nas
deslocações de passageiros e mercadorias promovendo a intermodalidade e
interoperabilidade dos diferentes modos de transporte. O desenvolvimento
da rede de transportes coletivos de passageiros é tida como a principal base
para a consolidação de uma política de mobilidade sustentável.
É neste âmbito que é feita a referência na aposta sobre os modos suaves, em
particular no contexto dos centros urbanos. Refere-se que a rede rodoviária
deve ser devidamente hierarquizada e articulada entre o nível superior (IPs e
IC) e os níveis regional e local, garantindo-se a correta articulação entre os
elementos dos diversos subsistemas, sendo que as diretrizes estabelecidas
neste âmbito pressupõem o envolvimento dos distintos níveis de
administração.
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Nas propostas de mobilidade para o OVT salvaguardam-se as infraestruturas
ferroviárias ou canais/eixos estratégicos de transporte (pessoas e
mercadorias) intrarregional e/ou na sua relação com o exterior. Neste
contexto serão de relevar as diretrizes estabelecidas relativamente às
Infraestruturas Regionais de Transporte, as quais compreendem
intervenções no âmbito rodoviário - completamento dos ICs em falta,
intervenções prioritárias em zonas de maior sinistralidade - e ferroviário análise de viabilidade de novas ligações ferroviárias relevantes no suporte ao
modelo territorial – quase exclusivamente sob a responsabilidade da
administração central.
Procurando estimular o incremento da utilização dos transportes públicos, o
modelo territorial do OVT estipula uma oferta de serviços de transporte
público impulsionadora da complementaridade modal, nomeadamente,
potenciando utilizações e cadeias de transporte mais eficientes, numa lógica
de acessibilidade e de inclusão. É neste sentido que se organizam parte das
diretrizes associadas ao Planeamento e Gestão do Sistema de Transportes e
Mobilidade, destacando-se a intenção de um programa de incentivos a levar
a cabo pela administração central promovendo a melhoria/criação de
transportes públicos em zonas de baixa procura, soluções/modos de
transporte/cadeias de deslocação energeticamente mais eficientes e
incentivos à renovação de frotas, adotando veículos ambientalmente
sustentáveis.
Já ao nível da administração local o PROT OVT estabelece um conjunto de
diretrizes a ter em conta na elaboração dos PMOTs. No caso dos PDM, estas
passam pela hierarquização funcional da rede viária municipal, a
delimitação das áreas de influência das interfaces de transportes e pela
definição dos critérios de localização de parques empresariais e áreas
logísticas. No que se refere aos PU, as diretrizes estabelecidas visam que na
sua elaboração se garantam níveis adequados de oferta em transporte
público, assegurando-se igualmente que as infraestruturas previstas se

adequam a esses propósitos. É igualmente atribuído aos municípios o
desenvolvimento dos planos/projetos de ordenamento de interfaces de
transporte e respetivas acessibilidades, bem como a integração nos
instrumentos regulamentares municipais de requisitos ao nível da
elaboração de planos específicos para polos geradores relevantes.
Numa perspetiva mais geral, atribui-se também à administração central, e
mais concretamente à estrutura de acompanhamento do PROT OVT, a
criação de um conjunto de instrumentos estratégicos de planeamento e
programação setoriais, alicerçados num inquérito geral à mobilidade da
região.

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial 2014-2020
A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Lezíria do Tejo
(EIDT-LT) enquadra já a totalidade do território objeto do presente Plano de
Mobilidade. Tendo sido desenvolvida em conformidade com o estabelecido
na Estratégia Europa 2020, tem o atual desenvolvimento da mobilidade da
região como um desafio a ter em conta na efetivação das prioridades de
crescimento aí enunciadas, em particular na perspetiva do “crescimento
sustentável” e do “crescimento inclusivo”.
Aponta assim que embora o território da Lezíria do Tejo possua
acessibilidades consideradas satisfatórias, o sistema de transportes
instalado se revela ineficiente, insuficiente e desadequado às necessidades
de deslocação das populações, penalizando em particular as zonas mais
rurais. Se por esta via poderá ser fator de exclusão da população não
residente nos principais centros urbanos na fruição dos equipamentos e
serviços ai presente, numa perspectiva mais geral é também apontado como
razão para os elevados consumos energéticos no setor dos transportes, que
se destacam dos valores per capita nacionais.
Por estas razões, as questões associadas à mobilidade e transporte são
particularmente abordadas em dois dos quatro eixos em que a EIDT se
organiza:
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Por estas razões, as questões associadas à mobilidade e transporte são
particularmente abordadas em dois dos quatro eixos em que a EIDT se
organiza:
•

•

O Eixo 2 – Promoção da Coesão Social e da empregabilidade, que
engloba as orientações relativas à inclusão social, à luta contra a
pobreza, ao combate ao desemprego e à promoção da igualdade de
oportunidades e acessos, educação, saúde, entre outras dimensões de
cariz social. Um dos objetivos específicos estabelecidos neste âmbito
corresponde a “Melhorar as acessibilidades e a mobilidade regionais,
intermunicipais e municipais”, tomado como um dos motores do
aprofundamento das condições de fomento da coesão social;
O Eixo 3 – “Requalificação e sustentabilidade territorial”, onde estão
incluídas as questões relacionadas com o ambiente e o desenvolvimento
equilibrado da diversidade de território que coabitam a região (urbanos e
rurais), sendo que um dos objetivos específicos aí enunciados visa
desenvolver estratégias de baixa emissão de carbono, incluindo a
promoção da mobilidade urbana sustentável. São especificamente
referidos os contributos pretendidos no sentido da interligação física
necessária à articulação de territórios de distintas naturezas, bem como
ao nível da regeneração e reabilitação urbana, em que a melhoria da
mobilidade intrarregional e intermodal, inspirada pelas políticas urbanas
sustentáveis e de baixo carbono, determina a estruturação de um
sistema de transportes (ecológicos);

A operacionalização da EIDT-LT assenta em oito iniciativas âncora (IA) que
agregam o conjunto de ações a implementar no sentido de responder aos
desafios lançados pela Estratégia Europa 2020. Destaca-se entre as restantes
o Programa Regional de Regeneração, Reabilitação e Animação Territorial
Sustentável (IA.6) por enquadrar os aspetos associados à promoção da
mobilidade sustentável e das acessibilidades regionais numa das ações aí
propostas.
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Equaciona-se no âmbito desta ação a elaboração de um plano de
mobilidade sustentável, que contemple as iniciativas de otimização de rede
de transportes coletivos regionais e a promoção de uma mobilidade
sustentável (sistema de transportes ecológicos; ciclovias e pedovias). É neste
contexto que se enquadra o presente Plano de Ação de Mobilidade Urbana
Sustentável, o qual contempla o desenvolvimento de soluções e a
elaboração de um plano de execução e respetivos indicadores.

PIMUS – LT
No procedimento de auscultação das autarquias, iniciado muito
recentemente, foi solicitada a hierarquização de um conjunto de objetivos
gerais que se alinham de forma genérica com os princípios do
desenvolvimento da mobilidade sustentável com a seguinte formulação:
•

Racionalizar a utilização do transporte individual;

•

Aumentar a atratividade do Transporte Público;

•

Promover a utilização de modos suaves (pedonal e ciclável)

•

Assegurar a acessibilidade
equipamentos e serviços

•

Assegurar a qualidade ambiental;

•

Garantir a segurança das deslocações.

multimodal a postos de trabalho,

Complementarmente à hierarquização dos objetivos gerais foi também
solicitada aos municípios a sugestão de forma de atuação necessárias no
sentido da prossecução dos objetivos enunciados, obtendo assim uma visão
geral das perspetivas e expetativas dos 11 municípios da Lezíria do Tejo.

Ponto 3. Síntese da Estratégia Preliminar

Os resultados preliminares obtidos neste processo de valoração - os quais se
pretendem ver consolidados no contexto dos procedimentos de
participação pública previstos - indicam uma clara dominância do objetivo
“Promover a utilização dos modos suaves”, seguido de forma equilibrada
pelos objetivos enunciados no sentido de “Aumentar a atratividade do
Transporte Coletivo” e “Garantir a segurança das deslocações”.

parqueamento que permitam uma utilização da bicicleta em segurança.
Com ênfase no domínio urbano será de equacionar igualmente a aposta em
serviços de bicicletas partilhadas, que poderá representar uma peça chave
na articulação entre modos de transporte;
•

Nesta formulação preliminar da estratégia intermunicipal, os objetivos gerais
inicialmente estabelecidos foram complementados com a incorporação das
diretrizes estabelecidas no quadro de referencia estratégica – PROT OVT e
EIDT da Lezíria do Tejo - às quais importa atender também na fase de
desenvolvimento e avaliação das propostas de intervenção.
Visando manter possível a avaliação do contributo das propostas para a
estratégia formulada, optou-se por organizar em torno dos objetivos
estabelecidos um conjunto de linhas de orientação estratégica organizadas
em quatro eixos de orientação que se descrevem sumariamente:

EIXO 1: Integração dos Modos Suaves na mobilidade quotidiana
Em contexto urbano, nas deslocações de curta / média distância, a opção
pelos modos suaves é, em muitos casos a opção mais eficiente, porque mais
económica e rápida. Para além de constituírem uma opção de per si, estes
modos são também preferenciais no acesso / egresso a rede de transportes
coletivos. Assim, estabeleceram-se abordagens com incidência direta sobre
estes modos, quer do lado da oferta proporcionada quer no sentido de
alargar o seu leque de utilizadores, a saber:
•

Na perspetiva da oferta o desenvolvimento de infraestruturas e serviços
de apoio ao modo ciclável e pedonal (OB 1.1,) pretendendo-se assim
estruturar a rede ciclável no domínio extra-urbano e promover a
concretização da rede pedonal e ciclável no serviço aos principais
centros urbanos da área de estudo incluindo a rede de equipamentos de

Já na perspetiva da procura será de referir a promoção de ações de
sensibilização e de divulgação dos modos suaves (OB 1.2), procurando
desta forma alargar o leque de utilizadores do modo pedonal e da
bicicleta no seu dia-a-dia. Estas ações dirigem-se aos potenciais
utilizadores destes modos (população em geral, mas também
direcionados a grupos específicos como seja a comunidade escolar), no
sentido de paulatinamente criar uma maior consciência das vantagens (e
desvantagens) das opções modais assumidas no quotidiano e seus
impactes reais.

EIXO 2 - Promoção da intermodalidade e da qualificação do transporte
coletivo
Num contexto em que a evolução da mobilidade se apoia na utilização
crescente do automóvel, o desenvolvimento da estratégia de mobilidade
sustentável tem que assentar numa clara promoção da intermodalidade e
de qualificação do transporte coletivo, como uma das opções basilares que
contribuem para o reequilíbrio do sistema de transportes. Neste contexto,
defendem-se três linhas de orientação estratégica fundamentais:
•

A hierarquização e consolidação da rede de interfaces (OB 2.1), que
compreende dotar os pontos de articulação modal com as características
necessárias a uma efetiva utilização, passando tal pela correção dos
aspetos mais debilitantes nas dimensões físicas e organizacionais. Serão
de destacar neste âmbito a melhoria das condições de acesso e estadia
aos pontos de articulação modal mais condicionantes, bem como
melhorando a qualidade de informação proporcionada;
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•

A organização e estruturação dos serviços de transporte coletivo (OB 2.2),
a qual tem por base a hierarquização da rede de transportes coletivos
cujo principal objetivo será garantir uma leitura fácil da rede de
transportes para os utilizadores regulares, mas também para aqueles que
ainda não aderiram ao sistema de transporte público. Neste sentido,
pretende-se garantir a articulação entre as redes de distribuição
municipal com a rede intermunicipal, bem como assegurar a cobertura
territorial do transporte coletivo com serviços compatíveis com os níveis
de procura expectáveis;

•

A promoção da melhoria das condições de oferta do transporte coletivo
rodoviário (OB 2.3), a qual se prende com a necessidade de melhorar o
desempenho operacional e ambiental dos serviços rodoviários, - em
particular no domínio das ligações supramunicipais e serviço a polos de
natureza relevante – mas também ao nível da melhoria das condições de
segurança e conforto das paragens.

EIXO 3: Qualificação do espaço viário e minimização dos impactes dos
pesados na rede rodoviária
Depois de anos de forte investimento na construção de uma rede de
infraestruturas rodoviárias estruturante e fruto da crise económica que
atualmente atravessamos (mas não só) é necessário rever os modelos de
intervenção do sistema de transporte rodoviário. Já não será necessário
construir muito mais infraestruturas rodoviárias sendo necessário, agora
promover a correta utilização das infraestruturas já existentes, mas também
garantir que os restantes utilizadores do espaço rodoviário têm acesso
adequado a este.
O terceiro eixo estratégico organiza-se por isso em torno de duas linhas de
orientação principais, respetivamente:
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•

O desenvolvimento de uma estratégia de qualificação do espaço
rodoviário (OB 3.1), a qual tem subjacente a hierarquização da rede viária
da área de estudo estabelecendo os princípios necessários à sua
materialização – princípios de gestão e concretização de intervenções
que potenciem a adequação das características viárias às funções que lhe
são atribuídas, e o estabelecimento de mecanismos de segurança e
encaminhamento que permitam reforçar essa adequação, tornando a
rede compreensível para os seus utilizadores e simultaneamente
protegendo os espaços de maior condicionamento ou sensibilidade,
procurando nomeadamente reduzir os impactes do tráfego em termos
ambientais. Esta qualificação é estabelecida numa perspetiva de médio e
longo prazo, pelo que deverá ser sustentada por uma monitorização da
sua conservação e sinistralidade;

•

A minimização dos impactes dos veículos pesados (OB 3.2), visando
estabelecer regras e princípios que protejam por um lado, a vitalidade da
atividade económica, e por outro, defendam os restantes utilizadores do
sistema de transporte (e entre estes os utilizadores mais vulneráveis). Esta
questão é equacionada na perspetiva do seu impacte no domínio urbano
– no sentido da regulação e organização das atividades de
abastecimento aos espaços urbanos e da promoção de uma maior
qualidade do espaço público – e numa perspetiva mais alargada, em que
o enfoque se efetua no sentido de assegurar as necessárias condições de
acessibilidade rodoviária aos polos geradores de mercadorias já
existentes e previstos;
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EIXO4: Integração Transportes e Usos do Solo
A organização dos usos do solo (nomeadamente, quando se consideram a
densidade humana e a diversidade funcional) condicionam de forma efetiva
os padrões de mobilidade, seja no que diz ao potencial de mobilidade
(viagens com origem/destino numa determinada zona), seja no que respeita
à repartição modal.
Nesse sentido, recomenda-se que esta problemática seja considerada de
modo integrado pela comunidade (e por cada um dos municípios que o
constituem), tendo-se considerado que este eixo de atuação se declina em
duas linhas de orientação complementares, a saber:
•

A adoção de políticas concertadas a nível supramunicipal (OB 4.1), que
deverão ser incorporadas nas estratégias intermunicipais, mas de modo a
que não se percam de vista as particularidades e expectativas de cada
concelho. Desta forma, propõe-se centralizar ao nível da região os
mecanismos necessários para promover de forma continuada a
coerência da estratégia globalmente formulada no sentido da integração
da mobilidade da região de forma sustentável. A concretização desta
linha de orientação estratégica poderá assumir várias formas de atuação,
que dada a sua abrangência se admitem ter um efeito transversal nos
vários objetivos gerais estabelecidos, como sejam a criação das
estruturas e ferramentas necessárias ao planeamento e gestão da rede
de transportes supramunicipal e sua monitorização, de forma a promover
de forma integrada de serviços de transporte relevantes ao
desenvolvimento da região, bem como uma participação ativa dos vários
atores do sistema;

•

A articulação do planeamento territorial com o planeamento dos
transportes à escala municipal (OB 4.2) é uma peça chave para a
concretização da estratégia global defendida no âmbito do plano,
considerando-se por isso relevante que, nos instrumentos de
planeamento municipais sejam desenvolvidos os mecanismos
necessários para que se considerem estratégias de atuação
complementares, dando desta forma continuidade a parte das
atribuições da administração local apontadas no PROT OVT. Neste
âmbito serão de considerar os princípios a ter em conta na elaboração
dos instrumentos de gestão territorial, bem como um conjunto de
instrumentos já do domínio expresso da mobilidade (planos de
mobilidade e transportes municipais, estudos de impacte de tráfego e
transportes ou estudos especificamente direcionados a grandes
geradores) cuja realização permite apoiar sustentar a articulação
desejável entre os dois sistemas.
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Na tabela seguinte, apresentam-se as ações a desenvolver, as quais vertem
essencialmente para os seguintes eixos e objetivos estratégicos do PIMUS:
•

A construção de ciclovia que cumpre o (OB 1.1) Desenvolvimento de
infraestruturas e serviços de apoio ao modo ciclável e pedonal do eixo 1
“Integração dos Modos Suaves na mobilidade quotidiana”

•

A Melhoria das condições de acesso e estadia em interfaces que verte (OB
2.1) Hierarquização e consolidação da rede de interfaces do eixo
2 “Promoção da intermodalidade e da qualificação do transporte
coletivo”.

Ação

Investimento

Construção de Ciclovia (bicicleta e pedonal) (M.1.1.2)

950.000€

Construção de Parque de Estacionamento de apoio a Terminal Rodoviário e respetivas acessibilidades ((M.2.1.1)

Para uma melhor perceção das ações a desenvolver, em anexo, encontra-se
uma ficha de caraterização de cada uma.
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359.980 €
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ANEXOS PARU

Anexo 1

Aviso de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Rio Maior (ARU 1)

Anexo 1 ) Aviso de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Rio Maior (ARU 1)

Fonte – Site legislação portuguesa

Anexo 2

Mapa das subsecções estatísticas do INE utilizadas para a obtenção dos dados

Anexo 2 ) Mapa das subsecções estatísticas do INE utilizadas para a obtenção dos dados

Figura 28 | Planta das subsecções do INE utilizadas

Anexo 3

Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional

Anexo 3 ) Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional

Tabela 4 l Evolução da população residente na área de intervenção, na freguesia de Rio Maior e no Município de Rio Maior entre 1991 e 2011

ARU

Freguesia de Rio Maior

Município de Rio Maior

1991

941

10 424

20 119

2001

677

11 532

21 110

2011

678

12 005

21 192

Fonte: INE, Censos 1991,2001 e 2011

Tabela 5 l Evolução do número de famílias na área de intervenção, na freguesia de Rio Maior e no Município de Rio Maior entre 1991 e 2011

ARU

Freguesia de Rio Maior

Município de Rio Maior

1991

344

3 369

6 718

2001

279

4 107

7 669

2011

315

4 683

8 304

Fonte: INE, Censos 1991,2001 e 2011

Anexo 3 ) Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional
Tabela 6 l caracterização da população na área de intervenção, na freguesia de Rio Maior e no Município de Rio Maior em 2011

103

ARU

Freguesia de Rio Maior

Município de Rio Maior

0-4

39

591

978

5-9

37

634

1 071

10-13

33

538

912

14-19

35

736

1 311

15-19

28

600

1 082

20-24

34

687

1 141

20-64

414

7 319

12 526

25-64

380

6 632

11 385

≥ 65

120

2 187

4 385

S/ ler nem escrever

23

506

1110

1ºciclo

153

2910

5780

2ºciclo

99

1669

2952

3ºciclo

130

2098

3479

Ensino secundário

93

1775

2736

Ensino Superior

64

1119

1603

Empregados

286

5267

8863

Desemp_1 emprego

6

119

192

Desemp_novo emprego

46

542

933

Reformados

145

2470

4920

1ºsetor

11

154

523

2ºsetor

88

1640

2851

3ºsetor

187

3473

5489

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA | PARU | Centro Histórico de Rio Maior

Fonte: INE, Censos 2011

Anexo 3 ) Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional
Tabela 7 l Caracterização dos edifícios

ARU

Freguesia de Rio Maior

Município de Rio Maior

Edifícios
Alojamentos

269
551

4 289
6 870

9 829
12 480

Até 1980
1981-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2011

208
13
5
14
14
15

2325
630
281
303
404
346

5566
1294
632
759
840
738

Isolados
Geminados
Em banda

67
11
191

2251
655
973

5983
1660
1755

Exc. Residenciais
Princ. Residenciais
Princ. n residenciais

187
78
4

3905
358
26

9321
454
54

1 a 2 pisos
3 a 4 pisos
5 ou mais pisos

195
60
14

3862
278
149

9353
326
150

Betão
Alvenaria c/placa
Alvenaria s/placa
Adobe ou pedra
Outro

81
58
40
90
0

1541
1798
407
530
13

3232
3652
785
2131
29
Fonte: INE, Censos 2011

Anexo 3 ) Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional
Tabela 8 l Caracterização dos Alojamentos

ARU

Freguesia de Rio Maior

Município de Rio Maior

Familiares clássicos

548

6837

12428

Familiares n clássicos

1

2

7

Coletivos

2

31

45

Residência habitual

281

4564

8104

Segunda residência

68

1108

2134

Vagos

202

1198

2242

Água

280

4547

8065

Retrete

281

4537

8019

Esgotos

281

4552

8072

Banho

278

4505

7958

50 m2

23

275

452

50-100 m2

123

1702

3092

100-200 m2

124

2155

3787

200 m2

11

432

773

Próprios

186

3822

6614

Arrendados

95

744

1490
Fonte: INE, Censos 2011

Anexo 4

Modelos dos inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos

Anexo 4) Modelos de inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos
Figura 29 | Modelo de inquérito do Fórum “Incluir e capacitar no centro urbano”

Anexo 4) Modelos de inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos
Figura 30 | Modelo de inquérito do Fórum “Investir e empreender no centro urbano”

Anexo 4) Modelos de inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos
Figura 31 | Modelo de inquérito do Fórum “Residir e usufruir no centro urbano”

Anexo 5

Fichas de intervenções públicas

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Rio Maior

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico – ARU 1

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação da frente ribeirinha

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação do espaço público

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Criação de uma infraestrutura verde que possa constituir-se como um verdadeiro parque urbano de uma cidade saudável e
sustentável. Este projeto, em paralelo e de forma interdependente com a requalificação da villa romana, assume uma vocação
estruturante e dinamizadora no contexto global do Plano de Ação, com ganhos evidentes na qualidade do ambiente urbano e no
embelezamento cénico da ARU1. Para esta área do território, classificada no P.D.M. de “área de reserva verde urbana” ou “parque
urbano”, o município já elaborou alguns estudos que traduzem as intensões municipais para a zona e que englobam a: (i)
construção de um auditório e de uma villa miniatura integrados no jardim, (ii) instalação de algumas unidades de apoio (bar, WC,
etc.), (iii) instalação de mobiliário urbano, preferencialmente com soluções dirigidas à prática desportiva, (iv) colocação d e
sinalética informativa sobre percursos dirigidos aos locais e equipamentos de maior interesse, nomeadamente a villa Romana, e
(v) previsão de bolsas de apoio à mobilidade. À falta de alternativas, estas bolsas, se devidamente articuladas com circuito pedonais
de interligação com a zona edificada do centro histórico, permitirão uma melhor rentabilidade dos equipamentos localizados no
interior da ARU1, com destaque para a Loja do Cidadão recentemente instalada na Praça do Comércio. Depois de requalificada,
toda a área envolvente à frente ribeirinha possuirá uma grande importância do ponto de vista cultural, lúdico, diver são e de lazer
da cidade e fará parte do circuito de visita polinucleado representativo das “Histórias da História de Rio Maior”.

INDICADOR

Espaços abertos criados ou
reabilitados em áreas urbanas

Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área com 21.305 m 2, contribuindo
para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

2.200.000 €

PRIVADO

TOTAL

2.200.000 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

20.000 €

20.000 €

AÇÕES
IMATERIAIS

5.000 €

5.000 €

EMPREITADAS

1.800.000 €

1.800.000 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

350.000 €

350.000 €

CERTIFICAÇÕES

25.000 €

25.000 €

TOTAIS

2.200.000 €

2.200.000 €

FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Rio Maior

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico – ARU 1

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação e valorização da antiga villa romana

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação do espaço público

Criação de um jardim que, em articulação com o parque urbano previsto na intervenção de requalificação da frente ribeirinha,
contemple uma estrutura física de salvaguarda dos vestígios arqueológicos – cobertura e edifício. Este projeto deverá ser faseado,
sendo a primeira intervenção orientada para a preservação do espólio exumado existente e para a continuação das escavações até
onde for possível.

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A estrutura física deverá cobrir toda a área patrimonial de modo a garantir a visitação, trabalhos de investigação, conservação,
restauro, atividades lúdico-pedagógicas, em qualquer período do ano, e ainda potenciar a oferta de atividades para o mais diverso
tipo de público, estando prevista a instalação de algumas unidades de apoio (armazém, laboratório, WC, etc). Para além de
contribuir para o embelezamento cénico do parque urbano da cidade, esta estrutura deverá ter a capacidade de se adaptar às
ruínas existentes e de receber a estrutura física do futuro Museu de Rio Maior, com áreas de receção, informação turística e oferta
de merchandising e outros produtos.
Numa lógica integrada, está prevista a abertura do espaço à participação ativa da comunidade na fase de investigação, na sua
conservação e manutenção (Amigos da villa Romana, famílias de Rio Maior, Campos de Trabalho, etc.), onde se inclui a criação e
promoção de eventos romanos de modo a criar uma oferta diferenciada na ARU onde predomina a temática Medieval. Este espaço
fará parte do circuito de visita polinucleado representativo das “Histórias da História de Rio Maior”.

INDICADOR

Espaços abertos criados ou
reabilitados em áreas urbanas

Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área com 1.731 m 2, contribuindo
para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

600.000 €

PRIVADO

TOTAL

600.000 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

15.000 €

15.000 €

AÇÕES
IMATERIAIS

5.000 €

5.000 €

EMPREITADAS

520.000 €

520.000 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

50.000 €

50.000 €

CERTIFICAÇÕES

10.000 €

10.000 €

TOTAIS

600.000 €

600.000 €

FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Rio Maior

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico – ARU 1

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Recuperação e reabilitação da Casa Senhorial e da Cultura

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação de edifício

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Reabilitação dos imóveis e adaptação dos diversos espaços funcionais, de modo a albergar o centro coordenador e gestor do
circuito de visita polinucleado representativo das “Histórias da História de Rio Maio r”, estando prevista uma área de receção e
promoção do concelho com informação turística e venda de merchandising e outros produtos, podendo também servir para a
oferta de atividades lúdico-pedagógicas aos mais variados tipos de público.
Interdependências: A reabilitação destes espaços permitirá ainda a criação do polo embrionário do futuro Museu de Rio Maior, a
constituir futuramente na villa Romana.

INDICADOR

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

Edifícios públicos ou comerciais
construídos ou renovados em áreas
urbanas

Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área com 881 m 2, contribuindo para
a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

162.561 €

PRIVADO

TOTAL

162.561€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS
AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO
EMPREITADAS

150.000 €

150.000 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

12.561 €

12.561 €

162.561 €

162.561 €

CERTIFICAÇÕES
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Rio Maior

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico – ARU 1

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação do Núcleo Histórico do Paço Real

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação de edifícios

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Situado no topo de uma colina, o “Núcleo Histórico do Paço Real” afirma-se como um dos principais polos de interesse do centro
histórico, seja pelo seu posicionamento e sistema de vistas, seja pela concentração de edifícios e pontos de interesse. Esta
notoriedade está fundada na história deste local, já que, na Idade Média, esta área constituía-se como o centro nevrálgico de Rio
Maior, condicionando, de então até meados do seculo XIX, o desenvolvimento de toda a estrutura urbana da cidade. Aqui situavase uma estrutura palaciana, pelo menos durante a 1º e 2ª Dinastia, que serviu como ponto de apoio às deambulações da corte, até
esta se fixar definitivamente em Lisboa. Há testemunhos da estadia de D. Pedro, D. Fernando, Dª Leonor Telles, D. Duarte e D.
Manuel.
Procurando revitalizar este lugar, o projeto pretende, de forma interdependente com a requalificação do espaço público
envolvente (ver ficha “Operação Integrada de Requalificação de Espaço Público”), reabilitar alguns dos edifícios existentes,
introduzindo novas funções que estimulem as dinâmicas socioculturais do centro histórico. Esta intervenção visa agregar e
transpor o passado histórico para as vivências dos nossos dias, com condições de recrear as “Histórias da Historia de Rio Maior”,
fazendo, também, este polo parte do circuito de visitas polinucleado.
Para tal, torna-se necessário proceder à reabilitação dos seguintes edifícios:

Prj.1 - Reabilitação e refuncionalização do antigo salão dos bombeiros
Reabilitação do edifício para instalação de um equipamento destinado à promoção e apoio ao associativismo local, estando
prevista a manutenção da estrutura existente de modo a permitir uma utilização polivalente, à exceção da estrutura da cobertura
em amianto que será substituída na totalidade. Em termos funcionais, o piso 0 estará associado à realização de eventos
(espetáculos, exposições, feiras, convívios, workshops, etc), a ensaios, atividades artísticas, ou outros, e o piso 1 será utilizado pelo
movimento associativo para reuniões, encontros, logística, entre outros.
Prj.2 - Reabilitação e refuncionalização do edifício da antiga tipografia

Reabilitação do edifício da antiga tipografia, datada do início do séc. XX, para instalação de um equipamento destinado a um
centro interpretativo dedicado à Idade Média e ao Paço Senhorial, com observação dos panos de muralha da estrutura medieval
“in loco”, um espaço alusivo à Imprensa em Rio Maior (imóvel em questão) e outro às Invasões Francesas (ocupação do Alto da
Capela pelas tropas Anglo-Lusas e Francesas). O projeto prevê ainda um local para exposição de antigos equipamentos utilizados
nas tipografias, já que foi neste edifício onde teriam sido impressos os primeiros jornais locais, para além de impressos os
documentos necessários à atividade comercial. Após os trabalhos de reabilitação, este equipamento será parte integrante do
circuito de visita polinucleado representativo das “Histórias da História de Rio Maior”.
Prj.3 - Reabilitação e refuncionalização da antiga Biblioteca / Escola comercial
Reabilitação do imóvel e reconstrução do corpo contíguo para instalação de um equipamento cuja estrutura física sustente o
desenvolvimento e afirmação do Centro de Cultura e Investigação, estando previsto a colocação de elevador (exterior) para facilitar
o acesso aos utentes (seniores) ao primeiro piso (Universidade Sénior). No piso 0 está prevista a oferta de atividades lúdicopedagógicas e cursos de arqueologia e restauro de património para diferentes níveis de ensino e público em geral, em parceria com
a Universidade Sénior. No piso 1 será instalado o espaço de acolhimento para docentes, estando prevista a criação de áreas de
convívio e alojamento para docentes, alunos, estagiários e investigadores.

INDICADOR

Edifícios públicos ou comerciais
construídos ou renovados em áreas
urbanas

Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área com 1.648 m2, contribuindo
para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

642.000 €

PRIVADO

TOTAL

642.000 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

15.000 €

15.000 €

AÇÕES
IMATERIAIS

5.000 €

5.000 €

EMPREITADAS

470.000 €

470.000 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

145.000 €

145.000 €

CERTIFICAÇÕES

7.000 €

7.000 €

TOTAIS

642.000 €

642.000 €

FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Rio Maior

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico – ARU 1

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Operação Integrada de Requalificação de Espaço Público

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação do espaço público
Numa lógica integrada de intervenção, pretende-se requalificar o sistema de espaços públicos que integram a colina do núcleo
histórico do antigo Paço Real, na qual se inclui a malha envolvente próxima correspondente à antiga zona comercial e casco
histórico da cidade, através da qual se acede à colina mediante estreitas ruas e travessas de origem medieval . Este sistema de vias
permite o acesso à “Colina do Paço Real”, espaço reservado à reconstituição e exploração de diversos acontecimentos da história
local, comprovado pela presença do antigo edifício da Escola Primária/Escola Comercial/Biblioteca Municipal, o antigo quartel e
salão dos Bombeiros, Escadinhas do Encontro, Capela Nª Senhora da Vitória, Miradouro do Paço e antigo edifício da tipografia.

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção nos finais da década de 80 permitiu dar uma coerência urbanística a alguns espaços públicos desta zona, com a
uniformização de pavimento em “calçada portuguesa” e condicionando-se o trânsito nas mesmas. No entanto cerca de 30 anos
volvidos, persistem ainda algumas anomalias nestes espaços públicos, nomeadamente (i) perfis reduzidos e degradação de
pavimentos, (ii) reduzida percentagem de espaços verdes e (iii) degradação de elementos patrimoniais de referência ao nível d a
imagem urbana. Com base no levantamento feito no âmbito do processo de caracterização da ARU1, existem algumas anomalias
em alguns dos arruamentos que integram este sistema de vias, onde se incluem:


Rua João de Deus, Rua N. Sra. Vitória/Escadinhas do Encontro, Largo e rampa dos Bombeiros, Rua Escola
Comercial/Escadinhas do Encontro e Rua Torre, Travessa da Raposa, Travessa da Estalagem, Travessa dos Latoeiros,
Travessa das Escadinhas, Travessa dos Casimiros, Travessa do Cotovelo, Travessa dos Carreiras, Travessa da Liberdade,
Travessa Capelo Ivens, Escadinhas da Capela, mais conhecidas por Escadinhas do Encontro e Travessa da Runa.

Perante estes problemas, pretende-se desenvolver uma “Operação Integrada de Requalificação de Espaço Público”, que, em
articulação com a requalificação de alguns edifícios (ver ficha “Requalificação do Núcleo Histórico do Paço Real”), contempla as
seguintes intervenções:
Op.1 - Demolição de imóvel entre antiga Escola Comercial/antigo Quartel dos Bombeiros
Demolição de um imóvel, cuja área será aproveitada, juntamente com o logradouro do lote, para a criação de um espaço público
em articulação com toda a zona evolvente à “Colina do Paço Real”. Este espaço é contiguo ao edifício da antiga Escola
Comercial/antiga Biblioteca, no qual se pretende instalar o Centro de Cultura e Investigação (ver ficha “Requalificação do Núcleo
Histórico do Paço Real”). Funcionando de forma interdependente com este equipamento, o desenho deste espaço inclui a (i)
qualificação de pavimentos, (ii) desenho de um jardim, (iii) introdução de mobiliário urbano e sinalética e (iv) colocação de um
elevador exterior.
Op.2 - Demolição da ruína no gaveto Rua D. Afonso Henriques / rampa de Bombeiros
Demolição de uma ruína, de modo a garantir, por um lado, uma maior abertura e visibilidade desta área histórica, e por outro,
melhorar a acessibilidade a toda a zona envolvente à “Colina do Paço Real”, onde se inclui o miradouro do Paço e o Largo do antigo
quartel dos Bombeiros, que também se pretende reabilitar (ver ficha “Requalificação do Núcleo Histórico do Paço Real”). Este
projeto inclui a introdução de um espaço verde de ligação ao referido miradouro, que o enquadre com a Rua D. Afonso Henriques,
onde está prevista a introdução de mobiliário urbano e sinalética com os principais pontos de interesse deste polo cultural.
Op.3 - Requalificação das ruas, travessas e escadinhas no interior e contíguas ao “Núcleo Histórico do Paço Real”
Requalificação do sistema de vias que formam a trama do casco histórico primitivo do centro histórico, tanto no interior como na
envolvente ao núcleo histórico do antigo Paço Real, de modo a garantir a melhoria nas condições de segurança e de acessibilidade,
quer ao edificado privado, quer à rede de equipamentos socioculturais (ver ficha “Requalificação do Núcleo Histórico do Paço Real).
Para além de servir para o embelezamento cénico do centro histórico no seu todo, este projeto inclui ainda a introdução d e
soluções de mobiliário urbano e sinalética.
Op.4 - Requalificação das Estações da Via Sacra
Desenvolvimento de trabalhos de conservação e restauro, com o intuito de contribuir para embelezamento cénico e para a
salvaguarda dos marcos patrimoniais da ARU1, estando previsto a sua integração no circuito de visita polinucleado representativo
das “Histórias da História de Rio Maior”. Este projeto prevê ainda a colocação de sinalética com um leitor/painel explicativo em
cada Passo.

INDICADOR

Espaços abertos criados ou
reabilitados em áreas urbanas

Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área com 8490 m 2, contribuindo para
a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

280.000 €

PRIVADO

TOTAL

280.000 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS
AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO
EMPREITADAS

280.000 €

280.000 €

280.000 €

280.000 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS
CERTIFICAÇÕES
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Rio Maior

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico – ARU 1

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação da Praça do Comércio e zona envolvente

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação do espaço público

Prj.1 - Embelezamento cénico da Praça do Comércio

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Introdução de floreiras e mobiliário urbano na Praça do Comércio, produzindo melhorias no ambiente e na imagem de um dos
espaços públicos de referência do centro histórico. A intenção de qualificar este espaço justifica-se, por um lado, pelo facto de se
pretender que esta praça seja um dos espaços privilegiados para a realização de diferentes tipos de atividades/eventos culturais e,
por outro, para servir de catalisador à instalação de bares, cafés e esplanadas que animem a vivência no seu interior.
Prj.02 – Requalificação da Fonte 1931
Desenvolvimento de trabalhos de conservação e restauro para salvaguarda de um marco patrimonial da ARU1 e para o
embelezamento cénico da zona envolvente à Praça do Comércio. Peça representativa de um passado ligado ao quotidiano da
antiga vila de Rio Maior, este fontanário é um dos poucos que conseguiram sobreviver na malha urbana, estando previsto a sua
integração no circuito de visita polinucleado representativo das “Histórias da História de Rio Maior”.

INDICADOR

Espaços abertos criados ou
reabilitados em áreas urbanas

Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área com 795 m 2, contribuindo para
a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo .

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

65.000 €

PRIVADO

TOTAL

65.000 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS
AÇÕES
IMATERIAIS

3.000 €

3.000 €

EMPREITADAS

45.000 €

45.000 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

10.000 €

10.000 €

CERTIFICAÇÕES

7.000 €

7.000 €

TOTAIS

65.000 €

65.000 €

FORMAÇÃO

Anexo 6

Fichas de intervenções privadas

FICHA DE CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
Rio Maior: Centro Urbano Atrativo e Sustentável

Designação da intervenção proposta:
Reabilitação do Edifício da Moagem e Requalificação da Envolvente
Ano de início:

Ano de conclusão:

2016

2020

Breve descrição:
Um dos melhores exemplares deste tipo de património que ainda sobrevive no rio Maior, localizado na ARU 1 de Rio Maior.
Reabilitação e adaptação dos imóveis às suas novas funções:
 Criação de um centro de interpretação / núcleo museológico onde a temática a explorar será a água nos seus mais variados aspetos (fonte de
vida, ciclo da água, força motriz, via de comunicação, sua biodiversidade e habitats, etc.), a articular em roteiro temático, com outros
recursos no concelho, tais como o Olho d´Água de Alcobertas; a Nascente Salgada das Marinhas de Sal, as Cisternas na aldeia serrana de
Chãos, e o Parque Natural das Serras d´Aire e Candeeiros (um dos maiores reservatórios de água doce de Portugal), o Paúl da V ila da
Marmeleira, etc.
 Reabilitação da moagem e da sua levada.
 Produção de diferentes tipos de farinha e confeção de pão tradicional pelos utentes deste espaço.
 Horta Biológica.
 Povoamento da levada com espécies piscícolas autóctones e/ou criação de um pequeno fluviário de apoio.
 Adaptação de uma unidade de produção de eletricidade para fornecer energia ao Complexo Moagem-Villa Romana e/ou para venda à rede
pública.
 Criação de alojamento turístico lowcost para jovens, famílias e grupos na área correspondente à habitação e anexos (tipo hostel).
 Área de receção e promoção do concelho com informação turística e venda de merchandising e outros produtos.
Este espaço irá integrar um circuito de visita polinucleado representativo das “Histórias da História de Rio Maior”, em articulação com a Villa Romana,
a Zona Ribeirinha, a Casa Senhorial e da Cultura e Núcleo Histórico do Paço Real.
Identificação do beneficiário:
João Frazão Teixeira
Tipologia de beneficiário (assinale uma das opções):
- Público ___ | Privado _X_ | Outro ____

Localização (rua/ número):
Rua Jornal “O Riomaiorense”, 34 – Rio Maior
Uso (assinale uma das opções.):
- Habitação _ X _ | Comércio _X_ | Serviços ____ | Equipamentos _____ | Espaço público ____
Área total da intervenção (M2)
4.612,00 m2 – área do lote
1.149,00 m2 – área bruta de construção
1.119,00 m2 – área de implantação
Situação da intervenção proposta (assinale uma das opções):
- Intenção _X_ | Em fase de projeto ____ | Em fase de construção ____

Valor total do investimento:
-€ 550.000,00
Estrutura de custos de investimento (desagregação do valor total):
- Estudos e projetos:
-€ 15.000,00
- Ações imateriais:
-€ 5.000,00
- Formação:
-€ 0
- Empreitadas:
-€ 326.000,00
- Aquisição de serviços:
-€ 200.000,00 (aquisição de terrenos)
- Certificações:
-€ 4.000,00

ANEXOS PMUS

Anexo 1

Fichas de intervenções públicas
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