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1 .  Os  De sa f i os  da  Pró x ima  Déc ad a  

 

Poderá dizer-se que as dificuldades e as oportunidades que o Concelho do Cartaxo enfrentará nos 

próximos 10 anos são as que se apresentam, em geral, às regiões envolventes da Área Metropolitana 

de Lisboa, e em particular à Lezíria e ao Oeste, e que dizem respeito às condições do seu 

desenvolvimento e modernização num quadro de crescente influência e dependência da AML com o 

inevitável crescimento demográfico e alteração das condições e dos modos de vida tradicionais mas 

também com o risco de perda das identidades regionais e locais. 

 

Neste contexto, o Concelho do Cartaxo é o que, na Lezíria, está mais exposto à influência 

metropolitana e à rápida integração nas dinâmicas de crescimento metropolitano, não só pela sua 

maior proximidade geográfica mas, sobretudo, por se localizar no principal corredor de transportes 

rodo / ferroviários que liga Lisboa ao Centro e Norte do pais e à Europa. Assim, a proximidade a 

Lisboa e as boas condições de acessibilidade de que o Concelho do Cartaxo já dispõe, reforçadas 

com a recente construção do nó na A1, com a construção da ponte do Carregado criando uma nova 

ligação ao Sul através do IC-11, e com a modernização da Linha do Norte, constituem os factores 

determinantes das condições da sua integração territorial a médio prazo, com fortes impactos no seu 

desenvolvimento e nas inevitáveis mudanças sociais, demográficas, económicas e territoriais a que 

ficará sujeito (Figura 1). 

 

Na perspectiva muito provável de se confrontar, a curto prazo, com os processos de metropolização 

que atingiram os territórios próximos (Carregado e Azambuja) e cujos sintomas já são perceptíveis no 

Cartaxo e em algumas das freguesias rurais do concelho, os problemas que muito possivelmente o 

município terá de enfrentar na próxima década são: 

 

• de crise dos modelos tradicionais da vida social, económica e cultural do Concelho, 

marcados pela sua histórica ligação ao campo,  à agricultura e à ruralidade; 

 

• de “invasão” de processos de crescimento demográfico e de expansão territorial das 

estruturas urbanas exigidas por novos usos, a ritmos e em condições que provocarão 

rupturas nas estruturas territoriais existentes. 
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Figura 1. Posição do Cartaxo na Periferia Metropolitana de Lisboa 

 

 

• alteração das relações do concelho com a região envolvente a favor de uma crescente 

dependência do eixo Lisboa – Azambuja. 

 

• de crise de identidade local e regional favorecida pela perda de influência e protagonismo 

de Santarém na Região e da fragmentação institucional da Lezíria e do Médio Tejo, 

divididas entre as Regiões Centro e do Alentejo, para efeitos de aplicação do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN). 

 

O Município do Cartaxo enfrenta, já hoje, os desafios do reposicionamento territorial do Concelho que 

o alargamento da Área Metropolitana de Lisboa lhe impõe perante a fragilidade da rede urbana 

regional e a crise de identidade cultural e territorial do Vale do Tejo ou, se se quiser da Tradição do 

Ribatejo. 
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Assim, e tendo presente que a Área Metropolitana 

de Lisboa e as suas dinâmicas representam 

simultaneamente um risco e uma oportunidade 

para os territórios envolventes, propõe-se como 

tema central da Estratégia para o Concelho do 

Cartaxo para a próxima década (2005 – 2015). 

 

Integrar o Concelho nos processos de 

desenvolvimento económico, social e cultural 

da Região mais dinâmica do País, a AML, sem 

perder a identidade histórica, cultural e 

territorial que o ligam ao Ribatejo, como 

condição da sua diferenciação, valorização e 

afirmação territorial. 

 

 

Figura 2. Traçado dos projectos estruturantes da  

rede de acessibilidades ao Cartaxo 

 

Nesta linha, apresentam-se à Autarquia dois desafios políticos: 

 

• Liderar as mudanças  em conjunto com os munícipes, e com o envolvimento e participação da 

Sociedade Civil, contando em particular, com os agentes institucionais, sociais, económicos e 

culturais que podem protagonizar os projectos de mudança. 

 

• Estabelecer com os outros concelhos e instituições da Lezíria e do Médio Tejo novas formas 

de Governança  que visem a revitalização da identidade do Ribatejo, como factor de coesão 

territorial e de mobilização de recursos para o desenvolvimento. 
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2 .  Co nd i c i o na n te s  Ex te r na s  –  Op or t un id ad es  e  R i s cos  

 

O Concelho do Cartaxo localiza-se aproximadamente no Centro Geográfico da actual Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, na charneira entre a Área Metropolitana de Lisboa, que tem como limite do 

Concelho de Azambuja, e as sub-regiões da Lezíria e do Médio Tejo. 

 

Esta posição geográfica traduz-se, actualmente, numa fronteira entre as dinâmicas metropolitanas, 

marcadas por uma forte polarização de Lisboa e dos seus concelhos envolventes sobre concelhos 

mais afastados, sobretudo os localizados sobre os principais corredores radiais de transporte rodo e 

ferroviário, e o restante território regional que, embora polarizado por Lisboa, mantém uma certa 

“autonomia” em espaços ainda fortemente ruralizados e em áreas urbanas de pequena dimensão 

(10.000 a 20.000 habitantes) e muito pouco articuladas entre si. 

 

Isto significa que o Concelho se encontra entre dois territórios com dinâmicas fortemente 

diferenciadas, a Área Metropolitana de Lisboa e a restante Região do Vale do Tejo, em que as 

dinâmicas metropolitanas condicionam e têm sido determinantes das principais transformações e 

formas de desenvolvimento da Região. 

 

Mas, para além deste quadro geral, o concelho localiza-se no eixo de expansão metropolitana de Vila 

Franca de Xira – Carregado – Azambuja, que corresponde historicamente a um dos sectores mais 

desqualificados da AML sob os pontos de vista urbanístico e ambiental. De facto, e por ser o principal 

corredor de ligação terrestre da AML ao exterior, este sector metropolitano acolheu grandes áreas 

industriais, primeiro, e logísticas, mais recentemente, assim como áreas residenciais suburbanas de 

que o Carregado é o exemplo próximo mais significativo. 

 

A característica deste sector metropolitano é a de um subúrbio industrial e logístico, com grande peso 

de infra-estruturas de transporte e de produção e abastecimento de energia e combustíveis, as quais 

marcam a paisagem e a imagem do território, condicionam a qualidade ambiental e contribuem para a 

diferenciação social e urbanística. 

 

Tendencialmente, as dinâmicas e características do sector estendem-se à Azambuja, através da EN-3 

e poderão vir a atingir o Concelho do Cartaxo num horizonte não muito afastado. 
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Assim, as condicionantes externas do desenvolvimento do Concelho vão ser marcadas pelo 

desenvolvimento e expansão da AML e em particular do corredor de Vila Franca de Xira – Carregado 

– Azambuja, bem como por decisões, ainda não tornadas, mas que serão determinantes, sobre o 

traçado do TGV Lisboa-Madrid e modernização da Linha do Norte. 

 

Isto é, as condicionantes externas serão determinadas pelas novas condições de acessibilidade entre 

a AML e o exterior, bem como pelos seus impactos no desenvolvimento das actividades económicas 

associadas às novas acessibilidades externas, as quais, muito provavelmente, alterarão o perfil 

funcional e empresarial actual, no sentido de uma maior qualificação, especialização e 

complementaridade, entre empresas de serviços, de logística e industriais. 

 

No que respeita aos territórios do Vale do Tejo fora da AML, eles representam para a Região 

Metropolitana de Lisboa um importante potencial de satisfação de necessidades de consumo a partir 

dos recursos naturais e produtivos ligados à Lezíria, ao restante espaço rural e ao património cultural 

do Vale do Tejo. 

 

A evolução das exigências do mercado metropolitano, o principal e mais dinâmico espaço de 

consumo do pais, será determinante para o desenvolvimento da região tanto no que respeita ao 

abastecimento de produtos agrícolas (frescos e agro-alimentares) como de produtos ligados ao 

recreio, lazer e turismo. 

 

As condicionantes externas ao desenvolvimento do Concelho do Cartaxo serão então balizadas: 

 

• pelo desenvolvimento e expansão territorial da Área Metropolitana de Lisboa que marca as 

tendências pesadas  que podem condicionar o concelho; 

 

• pela próxima decisão sobre as novas infra-estruturas de transporte  (TGV, Linha do Norte) e 

pela conclusão da rede rodoviária principal, (IC-11, IC-13, e alargamento da A1); 

 

• pela capacidade de desenvolvimento territorial e da rede urbana do Vale do Tejo, tendo por 

base a qualidade ambiental e paisagística e a qualidade de  vida  que pode proporcionar. 

 

Neste contexto pode identificar-se um conjunto de oportunidades e riscos ao desenvolvimento 

sustentado do Concelho que se sintetizam do seguinte modo: 
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OPORTUNIDADES RISCOS 

I – Proximidade à AML como centro de 
serviços qualificados, e pólo de consumo 

I – Expansão das tendências pesadas da 
AML e do corredor industrial / logístico e 
suburbano de Vila Franca de Xira – 
Carregado – Azambuja 
 

II – Novas acessibilidades metropolitanas, 
regionais e internacionais nas quais o Cartaxo 
se enquadra 

III – Decadência do sector agrário, 
desvalorização das actividades agrícolas e 
abandono dos campos 

IV – Valorização cultural, patrimonial e 
ambiental do Rio Tejo e da Lezíria, com 
grande potencial para o lazer e o turismo 

IV – Perda de identidade local e regional e 
falta de capacidade federadora e 
mobilizadora de Santarém 
 

V – Dinâmica para a reabilitação e 
revitalização da identidade regional do 
Ribatejo 
 

V – Fragmentação institucional da Região e 
dispersão politica das estruturas de governo 
do território 

VI – QREN 2007 – 2013 VI – Falta de estratégia regional para 
captação e utilização de financiamentos e 
investimentos públicos e privados 
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3 .  Re cur so s ,  Po te nc ia l i da de  e  De b i l i dad es  do  Con ce l ho  

 

A construção de um Futuro desejável e possível para o Concelho do Cartaxo terá de assentar na 

vontade e na mobilização das estruturas politicas, económicas e sociais para aproveitar as 

oportunidades que se apresentam, mas dependerá, também, de um claro conhecimento e valoração 

dos recursos e potencialidades disponíveis e da forma de as utilizar, bem como dos pontos fracos e 

debilidades que é necessário ultrapassar ou minimizar. 

 

Os principais recursos de que o Cartaxo dispõe para desenvolver um projecto de mudanças são de 

dois tipos: 

 

• Naturais  – nos quais se destacam o Rio Tejo, a Água, os solos agrícolas da Lezíria, o 

espaço rural do Bairro, e as condições climatéricas relativamente amenas; 

 

• Culturais  – ligados, fundamentalmente, à sua histórica ligação à agricultura, à Vinha e 

produção do Vinho, e às tradições da vida rural e camponesa do Ribatejo. 

 

Estes recursos e a permanência e relativa “estabilidade” de estruturas sociais e económicas ainda 

fortemente ligadas ao campo e à agricultura e a uma matriz cultural que se pode considerar pré-

moderna, proporcionam um quadro aparentemente contraditório de potencialidades e debilidades face 

às perspectivas de desenvolvimento e ao futuro. De facto, o município tem atravessado, sobretudo na 

última década, um período de modernização hoje verificável não só no crescimento urbano do 

Cartaxo mas também no aparecimento de novas actividades económicas que se dispersam pelo 

território, e na politica municipal de renovação e modernização de infra-estruturas e equipamentos 

colectivos já visível em algumas obras emblemáticas, modernização que vai dando origem a 

contrastes de culturas, de modos de vida e de tempos históricos que tanto podem gerar processos de 

mudança integradores como conflitos, rupturas e descontinuidades de difícil correcção. 

 

As entrevistas e as sessões de trabalho realizadas na fase de Diagnóstico Estratégico permitiram 

verificar a percepção que os cartaxenses têm de que a necessidade de desenvolvimento e de 

mudança está ligada a possíveis conflitos entre a tradição e modernidade, entre modos de vida 

instalados e emergentes, e entre identidade local e a “metropolização do Concelho”. Esta percepção 
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traduz afinal o reconhecimento de vantagens no tipo de relações sociais que se estabelecem nas 

comunidades locais, e no quadro de vida que o território existente pode proporcionar. 

 

A identificação de potencialidades e debilidades e a sua avaliação no âmbito da formulação de 

estratégia de desenvolvimento para o Município, deve ter como referência esta dualidade cultural 

tanto mais que ela está cada vez mais presente nos debates internacionais sobre a organização de 

novos modos de vida urbanos e sobre as novas tendências do urbanismo. 

 

Por estas razões, o quadro síntese de potencialidades e debilidades organiza-se em duas vertentes, a 

das “Pré-existências” e a de “Elementos de Mudança”. 

 

P O T E N C I A L I D A D E S 
PRÉ-EXISTÊNCIAS ELEMENTOS DE MUDANÇA 

- Cultura e “saber fazer” agrícola - Investimento nas áreas de quintas e casas 
agrícolas tradicionais 
 

- Grandes propriedades agrícolas 
preservadas 
 

- Acções de preservação e qualificação 
ambiental e de recursos naturais 

- Qualidade Ambiental 
 

- Renovação de equipamentos colectivos 

- Qualidade da paisagem agrícola da Lezíria 
 

- Qualificação da produção vinícola com 
criação de marcas locais 
 

- Tradição Vitivinícola - Dinâmica comercial do Centro do Cartaxo 
 

- Área de Vinha preservada e renovada - Acessibilidade a uma bacia demográfica de 
cerca de 3.000.000 de habitantes (Região de 
Lisboa e Vale do Tejo) 
 

- História e Património Rural - Áreas de nova acessibilidade (nó da A1) no 
concelho e maior integração no corredor da 
A1 
 

- Segurança e Solidariedade - Oferta qualificada na Restauração 
 

- Relação com o Tejo 
 

- Requalificação e valorização do Tejo 

- Gastronomia Regional 
 

 

- Festas e feiras locais  
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D E B I L I D A D E S 
PRÉ-EXISTÊNCIA ELEMENTOS DE MUDANÇA 

- Ruralidade como resistência à mudança - Fraca dinâmica económica e falta de cultura 
empresarial 
 

- Debilidade da estrutura social e de recursos 
humanos (pouca qualificação da população 
activa) 

- Deficientes infra-estruturas de transporte e 
más condições de mobilidade interna 
 

- Cheias periódicas e isolamento de áreas da 
Lezíria 

- “Isolamento” do Cartaxo em relação à rede 
urbana regional e a Santarém em particular 
 

- Património histórico-cultural pouco relevante - Perfil de actividades económicas voltado 
para o consumo local 
 

- Pequena dimensão das sedes de freguesia 
rurais com crescente dependência do Cartaxo 
 

- Deficiente estruturação urbana Cartaxo – 
Vila Chã de Ourique 

- Excesso de oferta habitacional sem procura 
 

- Falta de qualidade e de modernidade dos 
espaços urbanos 

- Incapacidade de fixar os “filhos da Terra” 
 

- Infra-estruturas de saneamento básico 
incompletas 
 

 - Debilidade dos serviços avançados às 
empresas 
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4 .  Te n dê nc i as  e  Ce ná r i o s  

 

As dinâmicas sociais, económicas e territoriais identificadas no Diagnóstico Estratégico permitem 

reconhecer 3 tipos de processos de transformação do Território. 

 

1. Processos induzidos pela Área Metropolitana de Lisb oa ao longo do eixo da A1 e da Linha 

do Norte, cuja expressão territorial se pode verificar no sector Sacavém – Vila Franca de Xira – 

Carregado – Azambuja, a qual levará à extensão da ocupação industrial e logística (que já 

hoje se verifica pontualmente) aos concelhos do Cartaxo e Santarém integrando-os num sector 

logístico – industrial que se desenha, a Este da Região, o qual inclui, na margem Sul, 

Benavente, Porto Alto, Montijo e Palmela. Este tipo de ocupação, que está a transformar 

profundamente a base económica e o perfil social de concelhos tradicionalmente rurais, 

provoca também um crescimento demográfico resultante de saldos migratórios positivos 

nomeadamente de novos residentes que trabalham fora  do Concelho. A este crescimento o 

mercado imobiliário responde com um aumento significativo de habitação concentrada nos 

núcleos urbanos de melhor acessibilidade, e com base em tipologias de habitação colectiva 

que, muitas vezes, rompem com a imagem e com o ambiente das vilas e povoações 

tradicionais, e que exercem grande pressão sobre os solos e sobre o alargamento dos 

perímetros urbanos. 

 

2. Processos gerados pelas estruturas locais tradicion ais ligados às actividades agrícolas, a 

ás indústrias e serviços com elas relacionados, muito pouco abertas à modernização e 

inovação dos processos de produção e, consequentemente, com pouca capacidade 

competitiva, as quais tendem a reagir às mudanças mas que não geram alternativas às 

pressões e às dinâmicas externas. São tendências culturalmente conservadoras que têm 

algum peso na formação da opinião local mas que apresentam grande fragilidade face às 

tendências pesadas que o Concelho enfrenta. 

 

3. Processos de modernização de iniciativa local  geradas por sectores sociais mais dinâmicos 

que apostam no desenvolvimento e qualificação das estruturas territoriais e dos recursos 

humanos como condição de desenvolvimento económico e social do Concelho, os quais estão 

na base de investimentos públicos e privados realizados na última década no Concelho, bem 

como de alguns dos projectos que se perspectivam para o futuro próximo. 
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Esta tendência é visível não só na modernização e maior competitividade de algumas 

empresas agrícolas, industriais e de serviços, em realizações e projectos municipais sobretudo 

relacionados com equipamentos colectivos, e na intervenção de algumas instituições e 

organizações que têm apostado na modernização empresarial e na melhoria de condições de 

competitividade do Concelho e da sua integração nas dinâmicas económicas regionais. 

 

Estes 3 processos permitem formular três cenários contrastados a partir dos quais é possível construir 

um cenário desejável e possível que constitui o Cenário de Referência  da Estratégia para o 

Concelho do Cartaxo. 

 

 

Cenário 1 

 

Cenário Tendencial  assenta na preponderância dos processos de integração do Concelho nas 

tendências de expansão metropolitana e, em particular, no eixo Vila Franca de Xira – Carregado – 

Azambuja com as suas características dominantes de subúrbio industrial, logístico e residencial. 

 

É admissível que, no horizonte de 2015, se verifique o alargamento das áreas industriais – logísticas 

ao longo da A1 e que este alargamento seja favorecido pelo novo nó do Cartaxo e com a criação da 

nova Área Empresarial junto a este nó. 

 

Por outro lado, deverá verificar-se a continuação da procura do Concelho para residência de 

população que trabalho na AML, ou de residência secundária de habitantes da Grande Lisboa, 

procura favorecida pelo ainda baixo custo dos terrenos na zona rural do concelho, e pelo stock de 

habitação disponível para venda que, perante uma procura limitada, tenderá a baixar preços e a 

captar famílias dos estratos económicos médio e baixo da população suburbana. 

 

Simultaneamente manter-se-ão, com progressiva perda de importância, as estruturas sociais e 

produtivas ligadas ao sector primário com uma crescente perda de peso na economia do concelho e 

evidente abandono dos terrenos agrícolas, e degradação da paisagem rural sobretudo no Bairro. 

 

Neste cenário e no horizonte de 2015, tendo em consideração a dimensão territorial dos solos 

agrícolas altamente produtivos da área da Lezíria, do risco de cheias a que esta zona está sujeita, da 
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distância do concelho a Lisboa, e da grande disponibilidade de solo rural na primeira coroa exterior à 

AML a Norte e Sul do Tejo, é muito provável que, embora se verifique a prevalência das dinâmicas 

económicas e sociais da suburbanização sobre a ruralidade e sobre as estruturas baseadas no sector 

primário tradicional, surja, como noutros concelhos da periferia metropolitana, a instalação de uma 

dualidade territorial de espaços suburbanizados a par de espaços rurais estagnados ou em 

decadência, muitos dos quais ficarão expectantes perante uma oportunidade de valorização 

imobiliária. 

 

Neste cenário, as manifestações de modernidade apresentar-se-ão territorialmente fragmentadas e 

polarizadas e/ou nos pontos de maior acessibilidade metropolitana e, inevitavelmente, na cidade do 

Cartaxo. 

 

As áreas empresariais tenderão a ser ocupadas com empresas industriais e de armazenagem de 

fraco valor acrescentado, com pouca criação de emprego, e grande consumo de solo. 

 

O modelo territorial seria, neste caso, caracteriza do: pela polarização da Cidade do Cartaxo 

onde se concentraria a maior parte do crescimento d emográfico e urbano, mantendo-se Vila 

Chã de Ourique como periferia daquele centro; pela implantação de áreas de indústria e 

armazenagem nos eixos de maior acessibilidade metro politana; pela dispersão de construção 

habitacional nos espaços rural do Bairro e nos seus  núcleos urbanos; e na relativa 

preservação dos solos agrícolas da Lezíria que pode rão vir a ser a base de uma agricultura 

mais modernizada e com empresas mais competitivas. 

 

O crescimento demográfico e o rejuvenescimento da população enquadram-se neste cenário, ainda 

que o nível de qualificação da população activa se mantenha baixo assim como o nível médio do 

poder de compra da população residente. 

 

 

Cenário 2 

 

Num Cenário Conservador , poderá considerar-se que, procurando evitar os processos de integração 

metropolitana, o concelho do Cartaxo se “isola” e “ bloqueia” as dinâmicas metropolitanas 

nomeadamente através de instrumentos de gestão do território, como o Plano Director Municipal ou 

política de taxas municipais dissuasoras, procurando manter e preservar o quadro de vida tradicional. 



2005
2015

 

       15 

 

Este cenário não só é pouco provável como estará já comprometido, por 4 razões: 

 

• A par do envelhecimento da população, as novas gerações transportam um conjunto de 

exigências e expectativas que não é compatível com um quadro de vida que não seja 

modernizado e que assente progressivamente na estagnação, económica e cultural. 

 

• O crescimento demográfico que se vem verificando resulta de processos de migração para 

o concelho os quais introduzem dinâmicas sociais relacionadas com a Área Metropolitana 

e que são irreversíveis. 

 

• A disponibilidade de habitação actualmente para venda na cidade do Cartaxo, cerca de 

1.000 fogos, poderá acolher aproximadamente 3.000 novos habitantes, a maioria vinda de 

fora do concelho, o que representa um acréscimo de cerca de 10% da população residente 

em 2001. 

 

• Fugir à metropolização exigiria abdicar de projectos municipais como os de melhores 

condições de acessibilidade e o novo Parque Empresarial. 

 

Assim, é de considerar que um Cenário Conservador não só não é possível como tomá -lo como 

referência poderá ser prejudicial para o futuro do Concelho. Pode-se dizer que o Cartaxo 

contém, já hoje, germens de mudança interna que con duzem inevitavelmente à sua integração 

nas dinâmicas regionais pelo que uma estratégia exc lusivamente defensiva será uma 

estratégia de fracasso.  

 

 

Cenário 3 

 

Um Cenário de Mudança sob Liderança Local , que tenda a tirar partido das potencialidades da 

situação de charneira do concelho na região, é um cenário voluntarista  que exige estratégias e 

políticas locais claras que articulem as dinâmicas externas induzidas pelos processos de 

metropolização e as dinâmicas locais de desenvolvimento conduzidas pelos agentes políticos, 

económicos, sociais e culturais do Concelho. 
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É um cenário que se apresenta em alternativa aos dois cenários anteriores, o qual exige liderança e 

uma forte coesão local para ultrapassar inércias conservadoras e imobilistas e, ao mesmo tempo, 

seleccionar e aproveitar os efeitos das dinâmicas externas, metropolitanas e regionais.  

 

Para tal, o Cartaxo na sua posição de charneira, tem condições para protagonizar um papel activo em 

termos territoriais, simbólicas e institucionais. Este papel e protagonismo implicam que o concelho do 

Cartaxo se afirme: 

 

1. Com uma identidade forte, em processo de renovação entre a sua tradicional ruralidade e as 

novas urbanidades qualificadas, de influência maioritariamente metropolitana, mas apostando 

no desenvolvimento da rede de cidades da Lezíria que devem protagonizar as novas formas 

de desenvolvimento regional; 

 

2. Como um município que aposta na qualificação das pessoas e das empresas, através do 

desenvolvimento e atracção de novas competências, e que, como tal, saiba conjugar o 

acolhimento ordenado de actividades económicas tradicionais (agrícolas, industriais, 

comerciais e imobiliárias) como novas actividades baseadas na inovação, na qualificação das 

pessoas, na valorização do ambiente e dos recursos naturais e paisagístico (agricultura 

biológica, indústrias do lazer e do conhecimento, actividades baseadas nas novas tecnologias, 

logística avançada); 

 

3. Com base em políticas e projectos que visam o desenvolvimento sustentável, isto é, que terão 

em conta o equilíbrio entre o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social e cultural, 

e a utilização dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas. Neste sentido, o 

município deve emergir como arauto do desenvolvimento sustentável. 

 

 

Neste cenário, a “qualidade do desenvolvimento” dev erá sobrepor-se aos aspectos 

quantitativos do crescimento, traduzidos na expansã o das áreas de actividades industriais e 

logísticas, no crescimento imobiliário e, também, n o crescimento demográfico. 

 

Deste modo, os ritmos de crescimento, a distribuição territorial dos projectos de mudança, a 

integração e coesão social, e a cooperação intra e inter-municipal serão questões centrais do 

processo de desenvolvimento, no qual pequenos projectos poderão ter tanta, ou por vezes mais, 
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importância do que grandes projectos imobiliários associados a grandes investimentos. Por isso, a 

avaliação estratégica dos impactos dos projectos deverá ser um critério da sua selecção e decisão 

das suas prioridades.  

 

Este cenário de mudança, tomado como cenário de ref erência para o desenvolvimento do 

concelho no horizonte 2005-2015, é um cenário de ex igência política e estratégica porque exige 

opções que contrariam tendências instaladas tanto a  nível externo, as quais se traduzem em 

pressões sobre o crescimento do concelho, como a ní vel interno que se expressam em 

expectativas de satisfação de necessidades sociais e económicas locais, mas também de 

crescimento urbano e expansão imobiliária, sobretud o nas freguesias rurais. 

 

A Estratégia correspondente a este cenário de referência deverá ser construída com base em três 

vectores: 

 

1. Integração selectiva nas dinâmicas metropolitanas, aproveitando as potencialidades e 

eliminando riscos da expansão metropolitana; 

 

2. Participação no desenvolvimento e no reforço do papel regional da rede urbana constituída por 

Cartaxo, Santarém, Azambuja, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Almeirim e Alpiarça; 

 

3. Dinamização do desenvolvimento sustentado do concelho: sustentado nas vertentes 

económica, social e ambiental; equilibrado na ocupação e distribuição territorial e no uso e 

desenvolvimento das estruturas territoriais existentes. 

 

Neste sentido, o concelho deve potenciar a sua relação com a Área Metropolitana de Lisboa, 

valorizando especialmente 3 aspectos e necessidades do desenvolvimento metropolitano: 

 

• Como grande centro de consumo de produtos agrícolas e pecuários, e de recreio, lazer 

e turísticos; 

 

• Como centro produtivo baseado em indústrias transformadoras que necessitam de 

serviços e indústrias complementares proporcionados por fornecedores de proximidade 

que possam, nomeadamente, prestar serviços “just-in-time”; 
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• Como grande centro populacional com procura de condições de habitabilidade para 

modos de vida urbanos crescentemente diversificados e com maiores exigências 

culturais e ambientais.  

 

No respeitante à participação no desenvolvimento de uma rede urbana com crescente afirmação 

regional, o concelho deverá privilegiar: 

 

• O aprofundamento de uma identidade cultural de base territorial ligada ao V ale do 

Tejo e à Lezíria, historicamente referenciada ao Ri batejo , como condição da sua 

afirmação territorial; 

 

• Desenvolvimento e consolidação de complementaridade s funcionais, de 

competências e de utilização de recursos entre terr itórios municipais , 

nomeadamente, com base na articulação dos centros urbanos regionais e na sua 

integração em redes temáticas de cooperação municipal, empresarial e de 

organizações locais e regionais; 

 

• A participação do município no desenvolvimento e afirmação da Comunidade Urbana 

da Lezíria do Tejo, assumindo simultaneamente um papel activo e central no 

ordenamento e potenciação do eixo económico e administrativo 

Azambuja/Cartaxo/Santarém , como espaço intermunicipal de estruturação e 

qualificação de uma plataforma de actividades económicas, na charneira entre a Área 

Metropolitana de Lisboa e a Lezíria, o Oeste e o Médio Tejo; 

 

O desenvolvimento equilibrado (territorialmente) e sustentado (nos seus âmbitos sociais, económicos 

e ambientais) do concelho implica opções sobre aspectos do desenvolvimento que devendo ser 

integrados, complementares e factor de coesão social, apresentam dificuldades e riscos pela elevada 

dependência de factores externos, pelas contradições que apresentam, pela complexidade da sua 

gestão integrada, pela dificuldade da sua operacionalização articulada no tempo e, ainda, pelas 

expectativas políticas e sociais que os seus resultados vão gerar. 

 

Por isso, não bastará formular e aprovar um documento de estratégia municipal. Será necessário, 

para além desse passo importante, criar condições à adopção de processos de Gestão Estratégica 

do Desenvolvimento do Concelho , isto é, de processos contínuos de avaliação da estratégia 
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formulada, dos programas e dos projectos seleccionados com vista à atempada alteração ou 

correcção de percurso. A gestão estratégica implica também o envolvimento dos agentes locais e dos 

principais actores dos processos de mudança em estruturas políticas e técnicas que garantam a sua 

participação nas decisões através da concertação, com vista à operacionalização e concretização dos 

programas e dos objectivos estratégicos. 
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5 .  4  O b je c t i vos  Es t ra tég i co s  

 

Com base no Cenário de Referência, um cenário que assenta na capacidade das lideranças locais 

orientarem os processos de mudança fortemente induzidos por condições exteriores ao concelho, 

põe-se a questão de saber que meios o município dispõe para implementar uma estratégia de 

desenvolvimento que tenha esta referência. São fundamentalmente cinco: 

 

1. A revisão do Plano Director Municipal e o modelo territorial que lhe está subjacente; 

 

2. A partilha com os municípios da Lezíria de projectos e acções que favoreçam a integração 

regional e a valorização dos recursos endógenos; 

 

3. A mobilização dos agentes locais e da população para o apoio e dinamização de projectos de 

interesse local e regional; 

 

4. A mobilização e selecção de investimento externo para projectos de interesse estratégico para 

o concelho; 

 

5. A preparação de projectos para integração e acesso a financiamento do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN). 

 

 

A actuação da Autarquia deverá, então, orientar-se pelos seguintes 4 objectivos estratégicos: 

 

OBJECTIVO 1. Aprofundar a identidade  do concelho e da sua pertença histórica no Ribatejo; 

 

OBJECTIVO 2. Melhorar a qualidade de vida  no concelho proporcionando novos padrões 

urbanos e territoriais tanto à população residente como à população imigrante; 

 

OBJECTIVO 3. Desenvolver competências , qualificar as pessoas e criar riqueza; 

 

OBJECTIVO 4. Desenvolver novas formas de governança de base territorial . 
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6 .  8  Pr og r ama s  d e  De se n vo l v im en t o  

 

Para atingir os 4 Objectivos Estratégicos definiram-se os seguintes 8 Programas de Desenvolvimento: 

 

A. Cartaxo, Cidade-Média 

B. Desenvolvimento Económico e Empresarial 

C. Valorização da Escola 

D. Mobilidade Concelhia/ Rede Urbana 

E. Desenvolvimento Cultural e Coesão Social 

F. Valorização Ambiental 

G. Modernização de Equipamentos e Infra-Estruturas 

H. Modernização Organizacional e Institucional 

 

Cada Programa de Desenvolvimento é fundamentado considerando aspectos exógenos e endógenos, 

infraestruturais e institucionais, do município do Cartaxo, e tem fundamentalmente em consideração 

as linhas estratégicas já definidas pela Estratégia de Desenvolvimento da Agenda 21 Regional da 

Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo; por outro lado, os Programas são de igual forma amplamente 

consonantes com os Eixos Estratégicos do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013, 

nomeadamente com os objectivos do Programa Operacional Regional do Alentejo.  

 

Cada Programa visa igualmente um conjunto de sub-objectivos, alinhados em acordo com a 

fundamentação, e que devem orientar a integração do vasto conjunto de Projectos e Acções que lhe 

dão corpo, os quais deverão por sua vez constituir-se como fortes candidaturas a financiamento 

comunitário. 
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Programa de Desenvolvimento: 

CARTAXO, CIDADE-MÉDIA 

 

Fundamentação: 

Equacionando a posição de charneira do município do Cartaxo, entre a AML e a Lezíria do Tejo, e a 
potencial rede policêntrica presente no Vale do Tejo, evidencia-se a necessidade de atender ao 
reposicionamento da cidade do Cartaxo como cidade média da região. Neste sentido, importa 
antecipar estrategicamente e mediante um conjunto de instrumentos de âmbito territorial 
(nomeadamente na revisão do PDM), o desenvolvimento, estruturação e qualificação urbana da 
cidade do Cartaxo, atendendo à sua relação com Vila Chã de Ourique e face à localização e trajectos 
previstos para a ligação ao novo nó de acesso à A1. Os projectos e acções deste Programa vêm 
claramente ao encontro do Programa Operacional Regional do QREN, nomeadamente do eixo 
prioritário de Desenvolvimento Urbano e sua defesa de operações integradas de qualificação e 
revitalização de áreas urbanas e projectos integrados de melhoria do ambiente urbano. 
 

Objectivos: 

� Criar condições territoriais para o desenvolvimento a médio-prazo do Cartaxo como nova 
cidade-média da Lezíria do Tejo. 

� Antecipar de forma ordenada e estruturada o crescimento urbano tendencial do Cartaxo face à 
sua inserção nas dinâmicas económicas, demográficas e sociais metropolitanas. 

� Valorizar em termos urbanísticos e paisagísticos, através da requalificação de áreas urbanas 
específicas, a cidade do Cartaxo como centro da vivência urbana do concelho. 

 

Acções/Projectos: 

1 Estruturação e Dimensão do novo centro urbano – PDM 

2 Plano de Urbanização da Cidade do Cartaxo (Cartaxo – Vila Chã de Ourique) 

3 Reordenamento de circulação e estacionamento 

4 Valorização do centro do Cartaxo (Rua Batalhoz) 

5 Projecto de Ligação das áreas Urbanas (Centro Educativo)  

6 União dos Jardins da Cidade do Cartaxo – Parque Central 

7 Requalificação do Campo da Feira / Parque de Todos os Santos 

8 Parque Municipal Sta. Eulália e valorização urbanística Ribeira Cartaxo 

9 Parque do Valverde 
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Programa de Desenvolvimento: 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPRESARIAL 

 

Fundamentação: 

As novas acessibilidades do concelho e a proximidade e influência crescente da AML, implicam, a 
expansão e modernização selectivas, espacialmente ordenadas, dos sectores económicos 
tradicionais e a criação de condições para o acolhimento de novas iniciativas, actividades e empresas 
baseadas nas novas tecnologias e orientadas tanto para consumo regional e metropolitano como para 
os mercados internacionais. Deste ponto de vista, são necessárias intervenções coordenadas de 
âmbito económico-territorial, as quais deverão envolver os diversos agentes locais e regionais visando 
a criação de oportunidades para captar novos investimentos, o que o torna este Programa um 
exemplo evidente dos objectivos propostos pelo eixo prioritário da Competitividade, Inovação e 
Conhecimento do QREN, nomeadamente no incentivo à criação de novas empresas inovadoras, 
ligadas ao I&D e associadas a clusters de relações densas e intensivas, integrados em redes 
regionais de parques empresariais. 
 

Objectivos: 

� Criar condições ao desenvolvimento da base económica do concelho, apoiado na atracção de 
serviços qualificados às empresas e nas novas acessibilidades metropolitanas e regionais do 
concelho. 

� Reforçar a coesão e a articulação empresarial, bem como a promoção externa da capacidade 
produtiva do concelho e da região. 

� Aprofundar o conhecimento e monitorização da realidade económica e social da região. 
 

Acções/Projectos: 

10 Definição de novas áreas de actividades no PDM 

11 Cartaxo Capital do Vinho 

12 Zona de Reserva Estratégica (300 hectares junto Nó da A1 e à ALE do Falcão) 

13 Escola de Negócios V. Tejo 

14 ALE do Falcão 

15 Área empresarial do Casal Branco 

16 Centro de Incubação de empresas 

17 Parque Temático do Vinho – New Valley 

18 Parque de Ciência e Tecnologia 

19 Centro Tecnológico e de Documentação, Vinho e do Desenvolvimento Rural 
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Programa de Desenvolvimento: 

VALORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Fundamentação: 

A qualidade do ensino e das actividades educativas em geral têm-se tornado uma das principais 
razões de fixação de novos residentes, a par da qualidade residencial e ambiental do local, sendo 
muitas vezes um motivo superior ao desempenhado pelo emprego face ao aumento da 
acessibilidades e da mobilidade quotidiana; por outro lado, a Escola, enquanto um local privilegiado 
de socialização, é um equipamento com exigência específicas, cuja correcta e antecipada integração 
territorial permite evitar fenómenos de disrupção social. Neste sentido, e considerando a 
metropolização crescente o Cartaxo, importa desenvolver um programa específico de valorização 
geral da Escola e do seu enquadramento, mediante projectos territoriais e institucionais concretos, tais 
como os defendidos no eixo prioritário de Conectividade e Articulação Territorial do QREN, visando a 
requalificação da educação pré-escolar e da rede escolar do 1º ciclo e considerando a sua inserção 
na comunidade enquanto equipamentos de proximidade. 
 

Objectivos: 

� Reforçar e qualificar a oferta escolar e pré-escolar do município, tanto do ponto de vista 
institucional como infraestrutural, enquanto sector privilegiado de integração social e 
desenvolvimento social e cultural dos habitantes do concelho. 

� Integrar territorialmente os equipamentos escolares e pré-escolares, dando especial atenção à 
sua envolvente urbana e sua inserção na rede de mobilidade concelhia. 

 

Acções/Projectos:  

20 Carta Educativa 

21 Escola Privada – Concurso Municipal 

22 Centro Educativo do Ribatejo 

23 Programa de Valorização das Escolas 

24 EBI + JI Marcelino Mesquita 

25 Centro Escolar Cartaxo n.º1 

26 Centro Escolar José Tagarro do Cartaxo 

27 Centro Escolar de Vila Chã de Ourique 

28 Jardim-de-infância de Vila Chã de Ourique 

29 Centro Escolar de Valada 

30 Escola Básica Integrada de Pontével 

31 Centro Escolar da Lapa 

32 Jardim-de-infância de Pontével Nº 2 

33 Jardim-de-infância de Pontével n.º 1 de 

Pontével 

34 Escola de 1º ciclo da Ereira 

35 Escola de 1º ciclo de Vale da Pinta 

36 Jardim-de-infância de Vale da Pinta 

37 Escola de 1º ciclo de Vale da Pedra 

38 Jardim-de-infância de Vale da Pedra 

39 Creche de Vale da Pedra 

40 Creche de Vale da Pinta 

41 Creche da Ereira 

42 Creche de Vila Chã de Ourique 

43 Requalificação do Parque Escolar e pré-

escolar do Município 



2005
2015

 

       25 

Programa de Desenvolvimento: 

MOBILIDADE CONCELHIA/ REDE URBANA 

 

Fundamentação: 

O desenvolvimento de uma cidade média de nível regional integrando a cidade do Cartaxo e Vila Chã 
de Ourique, implica, por outro lado, um preocupação acrescida com a coesão territorial e social do 
concelho, a qual deverá ser primeiramente traduzida num Programa de Mobilidade Concelhia/Rede 
Urbana integrando todas as freguesias, e visando projectos de melhoria da rede de acessibilidades e 
mobilidade territorial equacionados à escala do município e nas suas ligações com a região. Este 
Programa vem ao encontro dos objectivos de mais de um dos eixos prioritários do QREN, 
nomeadamente da Conectividade e Articulação Territorial e de Desenvolvimento Urbano, fornecendo 
igualmente uma parte significativa das condições de mobilidade de desenvolvimento dos restantes 
Programas da Estratégia de Desenvolvimento do Município. 
 

Objectivos: 

� Fornecer as pré-condições gerais de mobilidade territorial exigidas pelas dinâmicas da 
metropolização, atendendo às necessidades particulares do concelho de articulação entre os 
diversos sectores de actividades económicas, equipamentos e instituições, dando especial 
atenção aos serviços de transportes colectivos. 

� Garantir a acessibilidade interna e externa do município, nomeadamente no acesso das 
freguesias rurais ao Cartaxo e a inserção do concelho na AML e nas regiões da Lezíria e do 
Oeste. 

� Promover a mobilidade sustentável no concelho, dando especial relevância à rede e meios de 
transporte na cidade do Cartaxo. 

 

Acções/Projectos: 

44 Rede de Mobilidade Concelhia 

45 Desclassificação de EN.s 

46 Sistema de gestão e implementação dos Transportes Urbanos 

47 Reforço da Mobilidade Ferroviária Regional Coruche – Salvaterra – Cartaxo – Azambuja 

48 Modos de Transporte colectivos de apoio às Freguesias/ TUC 

49 Beneficiação da EN 3 

50 Variante à EN 3 

51 Ligação pela EN 114.2 ao Nó de Malaqueijo (Rio Maior) 

52 Viaduto de Santana 

53 Disponibilização de bicicletas p/ mobilidade urbana sustentável 

54 Central Intermodal de transportes (Cartaxo – Vila Chã de Ourique) 

55 Central Intermodal de transportes (Sul do concelho) 

56 Beneficiação de caminhos rurais e agrícolas do concelho 
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Programa de Desenvolvimento: 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL E COESÃO SOCIAL 

 

Fundamentação: 

As consequências sócio-culturais mais imediatas da influência metropolitana no Cartaxo dizem 
respeito à introdução de novos modos de vida mais urbanos e exigentes. Este fenómeno implica, por 
um lado, conflitos identitários que denotam um reajustamento do sentido social das formas de vida 
tradicionais face a comportamentos porventura mais individualizantes; e por outro, requer um aumento 
e requalificação dos equipamentos e serviços urbanos. Assim torna-se necessário garantir a coesão 
social e cultural entre os novos residentes e a população do Cartaxo, julgando-se deste modo 
relevante o papel mediador a desempenhar por determinados projectos de política cultural e social a 
serem desenvolvidos de um modo integrado, nomeadamente com o envolvimento das Juntas de 
Freguesia e das Associações e Colectividades locais. Neste aspecto, importa também salientar a 
proximidade dos Projectos/Acções aqui apresentados aos objectivos do eixo prioritário de 
Conectividade e Articulação Territorial do QREN, designadamente de assegurar redes de 
equipamentos e infraestruturas públicas para a coesão social e territorial. 
 

Objectivos: 

� Criar condições ao desenvolvimento, à prática e à promoção de diversas formas de expressão 
cultural, tradicionais e emergentes, que contribuam para a diversificação e consolidação de 
uma vida cultural ajustada ao desenvolvimento social do concelho e às necessidades dos 
novos modos de vida metropolitanos emergentes na região. 

� Melhorar a estrutura das práticas desportivas através da sua diversificação e actualização, 
apoiada na distribuição de equipamentos e recursos que capacitem o concelho para uma 
resposta crescentemente adaptada à procura desportiva dos cartaxenses. 

� Garantir a integração social e a coesão dos cartaxenses num contexto muito exigente de 
grandes e rápidas mudanças estruturais, nomeadamente resultantes da inserção do concelho 
nas dinâmicas metropolitanas. 

 

Acções/Projectos: 

57 Tematização Turística por Freguesia 

58 Biblioteca Municipal 

59 Centro Social da Cidade do Cartaxo 

60 Centro de Dia de Vila Chã de Ourique 

61 Centro de Dia de Pontével  

62 DepoCartaxo XXI 

63 Pavilhão Desportivo Municipal 

64 Centro de Congressos, Feiras e de Dinamização económica (pavilhão multiusos) 
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Programa de Desenvolvimento: 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Fundamentação: 

Num contexto geral de crescente valorização social, económica e cultural dos aspectos ambientais, 
importa assegurar estratégias de desenvolvimento sustentável e ecologicamente informadas. Neste 
sentido, e tendo em consideração a pressão urbanística sobre o território do Cartaxo e a elevada 
qualidade de uma grande parte da sua paisagem, nomeadamente na proximidade do rio Tejo, julga-se 
de extrema relevância a estruturação de um Programa de Valorização Ambiental. Este programa 
deverá resultar num conjunto de projectos, não só de natureza institucional e de sensibilização 
ambiental, mas sobretudo de uma base técnica, territorial e paisagística, que tem em conta o 
desenvolvimento das freguesias rurais do concelho do Cartaxo. Neste aspecto, o Programa vem 
claramente ao encontro das propostas do eixo prioritário da Qualificação Ambiental e Valorização do 
Espaço Rural do QREN. 
 

Objectivos: 

� Promover a educação e a sensibilização ambiental, tanto ao nível institucional como na criação 
de sistemas e infra-estruturas ecologicamente mais eficientes  

� Promover a revitalização económica das freguesias rurais do município. 
� Valorizar as áreas de maior qualidade ambiental, protegendo as áreas classificadas e 

promovendo a sua fruição e o ecoturismo, dando especial atenção à relação com o rio Tejo. 
� Incentivar a implementação de energias renováveis. 

 

Acções/Projectos: 

65 Valorização das Linhas de Água do Concelho  

66 Educação e sensibilização ambiental 

67 Valorização do Património Ambiental e Cultural  

68 Promoção de Energias Renováveis 

69 Implementação de sistemas de triagem de resíduos em todas as freguesias 

70 Licenciamento e Criação de Centros de Recepção de Resíduos (Agrícolas, óleos, materiais de construção, 

equipamentos eléctricos, etc) 

71 Parque do Município 

72 VALADA XXI 

73 Roteiro cicloturista em colaboração com C.M. Azambuja e CP 

74 Ciclodique Santarém-Cartaxo-Azambuja 

75 Estação de Energia Solar e de Fitolagunagem para a Palhota (construção sustentável e promoção do 

ecoturismo) 
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Programa de Desenvolvimento: 

MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS 

 

Fundamentação: 

Em virtude dum passado económico assente no mundo rural e das rápidas mudanças resultantes do 
seu posicionamento crescentemente metropolitano, é exigido ao município do Cartaxo um conjunto de 
intervenções prioritárias e estruturantes que garantam as pré-condições gerais do seu 
desenvolvimento, que passam sobretudo pela modernização de infra-estruturas e equipamentos com 
uma forte base territorial e pelo estabelecimento de medidas de prevenção e gestão ambiental, pelo 
que são consonantes com diversos dos objectivos do QREN, nomeadamente os representados pelos 
eixos prioritários de Conectividade e Articulação Territorial e de Qualificação Ambiental e Valorização 
do Espaço Rural. 
 

Objectivos: 

� Criar novos equipamentos e infra-estruturas básicas de apoio à população e às empresas e 
modernizar ou reforçar as existentes. 

� Garantir as condições de segurança civil fundamentais. 
� Estabelecimento de medidas que garantam a prevenção e gestão de riscos naturais e 

tecnológicos. 
 

Acções/Projectos: 

76 Reforço do Abastecimento de água e Saneamento Básico do Concelho 

77 Protecção Civil e Segurança nas Freguesias 

78 Reabilitação do sistema de diques de defesa de Valada 

79 Esquadra da PSP do Cartaxo 

80 Ampliação do Centro de Saúde do Cartaxo 

81 Aquisição de viaturas para transporte de RSU em condições de higiene, salubridade e segurança 
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Programa de Desenvolvimento: 

MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL 

 

Fundamentação: 

O ritmo das mudanças económicas e sócias das últimas décadas fez emergir a necessidade de uma 
descentralização administrativa que apenas pode ser garantida por gestão eficiente e partilhada dos 
diversos recursos (territoriais, ambientais, sociais, culturais, etc.); esta situação implica 
simultaneamente uma aproximação dos cidadãos às estruturas de decisão, de forma a garantir não só 
a legitimidade política das decisões como também as identidades locais e regionais. Neste sentido 
julga-se importante a definição de um programa que assegure as condições técnicas e institucionais 
de uma governança de base territorial, tal como é agora também proposto pelo eixo de Governação e 
Capacitação Institucional do QREN. 
 

Objectivos: 

� Fornecer condições informáticas, electrónicas e espaciais para a aproximação dos cidadãos e 
das empresas às estruturas públicas locais e regionais. 

� Reforçar a modernização dos meios informáticos de comunicação das entidades públicas 
locais e assegurar a participação em projectos regionais no mesmo âmbito.  

� Promover a região de forma inovadora, atendendo às particularidades económicas, culturais e 
turísticas. 

 

Acções/Projectos: 

82 Modernização e Qualificação da Gestão Pública (Autarquias) 

83 Criação de um sistema de indicadores para os vários aspectos da gestão de resíduos 
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7 .  8 3  Pro jec t os / Ac ç õe s  

 

As fichas referentes aos Projectos/Acções constituem um quadro de referência para a tomada de 

iniciativas enquadradas na Estratégia de Desenvolvimento do município do Cartaxo e dão sustentação 

aos Programas de Desenvolvimento enunciados acima. 

 

Nas fichas identificam-se os diversos Projectos/Acções, descreve-se sinteticamente o seu conteúdo, 

justificação e objectivos, e indica-se sempre que possível a sua calendarização, estimativas de custo 

e principais fontes de financiamento. 

 

Do conjunto de Acções e Projectos indicados devemos destacar ainda os seguintes 7 projectos: 

 

A. Cartaxo, Capital do Vinho (Proj. 11); 

B. Rede de Mobilidade Concelhia (Proj. 44); 

C. Carta Educativa (Proj. 20); 

D. Plano de Urbanização da Cidade do Cartaxo (Cartaxo-Vila Chã de Ourique) (Proj. 2); 

E. União dos Jardins da Cidade do Cartaxo – Parque Central (Proj. 6); 

F. Área de Localização Empresarial (ALE) do Falcão (Proj. 14); 

G. VALADA XXI (Proj. 74). 

 

Estes projectos, pela sua articulação com os objectivos estratégicos, pela capacidade de induzirem 

novas dinâmicas urbanas e de criarem condições à implementação integrada de diversos sub-

projectos e acções e, ainda, pela capacidade de eliminarem ou reduzirem os factores de risco que o 

Cartaxo enfrenta, podem ser identificados como Projectos ‘Motores’ do processo de gestão para o 

desenvolvimento do concelho, devendo neste sentido ser encarados de forma prioritária. 
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1  
Identificação do Projecto: 

ESTRUTURAÇÃO E DIMENSÃO DO NOVO CENTRO URBANO – PDM  

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste na revisão do Plano Director Municipal do Cartaxo que, para além das exigências 
fundamentais deste Instrumento de Gestão Territorial, nomeadamente de definição dos mecanismos 
de regulação dos solos urbano e rural do concelho, deverá procurar garantir as condições territoriais 
para a implementação da Estratégia de Desenvolvimento aqui apresentada e definir as linhas 
directrizes para a estruturação e dimensionamento da nova cidade do Cartaxo, enquanto Cidade-
Média que abrange o Cartaxo propriamente dito e Vila Chã de Ourique. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Definir os princípios, regras e mecanismos de desenvolvimento territorial do município do 
Cartaxo, antecipando os problemas resultantes da sua integração rápida e intensa nas 
dinâmicas da Área Metropolitana de Lisboa; 

� Criar as condições para a estruturação e dimensionamento do Cartaxo enquanto nova cidade-
média do Ribatejo; 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
Fontes de Financiamento: 
 
Calendarização: 
2008-2009 
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2  
Identificação do Projecto: 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DO CARTAXO (CARTAXO - VC DE OURIQUE) 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Diz respeito à elaboração de um Plano de Urbanização numa área delimitada em sede de revisão do 
PDM, e que deverá integrar a actual cidade do Cartaxo e o aglomerado de Vila Chã de Ourique. De 
modo a garantir a máxima operacionalização deste plano propõe-se a sua elaboração em simultâneo 
com o PDM do Cartaxo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Definir de forma desenhada e estruturar territorialmente o crescimento do Cartaxo como novo 
centro urbano de dimensão média, propondo a sua matriz de desenvolvimento, eixos viários 
ordenadores, programa de equipamentos e principais áreas de infraestruturas, etc. 

    
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
Fontes de Financiamento: 
 
Calendarização: 
2008-2010 
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3  
Identificação do Projecto: 

REORDENAMENTO DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Desenvolvimento de um estudo de conjunto do reordenamento da rede viária e do estacionamento da 
actual cidade do Cartaxo, aprofundando as directrizes indicadas pelo Plano para a Rede de 
Mobilidade Concelhia (proj. 44). 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Ordenar a circulação e o estacionamento automóvel da cidade do Cartaxo, prestando 
particular atenção na sua relação com a rede de equipamentos colectivos e as áreas 
comerciais e de serviços da zona central da cidade. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
Fontes de Financiamento: 
 
Calendarização: 
2008-2009 
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4  
Identificação do Projecto: 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO DO CARTAXO (RUA BATALHOZ) 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste na elaboração de um programa de valorização da zona central do Cartaxo, nomeadamente 
da rua Batalhoz e área envolvente, que deverá ser desenvolvido em duas dimensões: um projecto de 
requalificação do espaço público e uma promoção e dinamização integrada das diversas actividades e 
estabelecimentos comerciais. Este programa deverá estar associado ao reordenamento e circulação 
automóvel da cidade do Cartaxo, na perspectiva de se avaliar a possibilidade de condicionar a 
circulação automóvel na Rua Batalhoz. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Requalificar e valorizar globalmente o espaço público da rua Batalhoz (pavimentos, mobiliário 
urbano, estacionamento automóvel, áreas de cargas e descargas),  

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
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5  
Identificação do Projecto: 

PROJECTO DE LIGAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste no desenvolvimento de um estudo urbanístico para o desenvolvimento urbano das áreas 
intersticiais entre a cidade do Cartaxo e o aglomerado de Vila Chã de Ourique. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
Considerando o papel que as áreas intersticiais referidas poderão desempenhar no ordenamento do 
Cartaxo como novo centro urbano de dimensão média, e atendendo à forte pressão urbanística que 
se faz sentir, considera-se fundamental o desenvolvimento de um estudo urbanístico ordenador do 
crescimento urbano daquela zona, o qual deverá dar prioridade à localização, numa área central a 
definir, de um equipamento de utilização colectiva de uso quotidiano (ex. um centro escolar), que sirva 
como espaço de agregação dos aglomerados do Cartaxo e de Vila Chã de Ourique. 
 
Este estudo urbanístico deverá ser integrado no futuro plano de urbanização da cidade do Cartaxo 
(Projecto 2). 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
 
Fontes de Financiamento: 
 
 
Calendarização: 
2008-2009 
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6  
Identificação do Projecto: 

UNIÃO DOS JARDINS DA CIDADE DO CARTAXO – PARQUE CEN TRAL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste na supressão do tráfego no troço da E.N. 3, que corresponde à Rua 16 de Novembro, 
permitindo a união dos jardins até então separados por uma via com grande intensidade de tráfego, 
resultando daí um enorme jardim no coração da cidade. 
Refira-se que neste espaço será construído um parque de estacionamento subterrâneo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Permitir a fluição de um enorme espaço de lazer e zonas pedonais, tornando o centro da 
cidade mais atractivo, tranquilo e seguro para habitantes e visitantes. 

� Melhorar as condições de estacionamento e de circulação automóvel na cidade do Cartaxo. 
� Promover a melhoria da qualidade de vida. 
� Criar condições para atrair população de outros concelhos. 
� Possibilitar a requalificação urbanística de espaços à superfície, anteriormente ocupados por 

automóveis de uma forma desordenada. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
10.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2009 
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7  
Identificação do Projecto: 

REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DA FEIRA / PARQUE DE TODOS OS SANTOS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Tendo o actual campo da feira sido amputado de uma parte significativa, com a recente construção de 
um troço da Circular Urbana do Cartaxo, urge proceder a um reordenamento daquele espaço, onde 
há algumas dezenas de anos se realizam os mercados mensais e a Feira dos Santos. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Garantir a beneficiação estética e urbanística deste espaço de suporte à actividade económica 
e social, e o seu melhor enquadramento no espaço envolvente, através também da potencial 
consolidação quer urbanística quer de equipamentos sócio-culturais existentes. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
4.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2009 
 



2005
2015

 

       38 

8  
Identificação do Projecto: 

PARQUE MUNICIPAL STA. EULÁLIA E VALORIZAÇÃO URBANÍS TICA RIBEIRA CARTAXO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Refere-se a uma intervenção que no seu todo visa a valorização da zona nascente da cidade, que 
actualmente revela alguma degradação, incluindo o arranjo da zona interior do Parque de Stª. Eulália, 
no seguimento da 1ª Fase (vedações e zona exterior), já concluída, e a requalificação urbana da 
Ribeira do Cartaxo, tendo em conta a preservação do património histórico do concelho e 
salvaguardando o seu património de vivências, nomeadamente o local onde se encontram os 
lavadouros e o fontanário. 
Com a requalificação destas zonas muito degradadas, a Autarquia pretende, ainda, proporcionar uma 
ligação qualificada ao centro da cidade. A concretização destas acções passa pela despoluição das 
duas ribeiras existentes no local, de forma a extinguir o cheiro infecto e o imenso lixo e lodo presentes 
nos locais. Para além da limpeza, proceder-se-á à pavimentação na zona dos lavadouros, onde 
poderá nascer uma esplanada. Pretende-se dar aos tanques a valência de bancas de venda 
destinadas a feiras de artesanato ou produtos regionais e o tanque maior será convertido num 
espelho de água, devidamente iluminada.  
Prevê-se, ainda, o reforço da iluminação pública, a substituição do alcatrão da estrada para calçada 
ampla, resguardando uma zona para os peões, ao mesmo nível e a aquisição de mobiliário urbano. 
 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhorar a imagem daquela zona da cidade, disponibilizando simultaneamente um parque 
verde para utilização da população em geral. 

� Proporcionar a afirmação da riqueza cultural e tradicional de um espaço que conserva ainda 
um conjunto de elementos que, no passado assumiram uma valência importante para a 
população, designadamente os lavadouros e o fontanário, datado de 1833. 

 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2010 
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9  
Identificação do Projecto: 

PARQUE DO VALVERDE 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se de uma valorização urbanística, a qual contempla a criação de um espaço de lazer numa 
zona nobre da cidade do Cartaxo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhor imagem da cidade. 
� Melhor qualidade de vida. 
� Melhor vivência urbana 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2010 
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10  
Identificação do Projecto: 

DEFINIÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ACTIVIDADES NO PDM 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Estudar em sede de PDM a localização de novas áreas de actividades empresariais. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Procurar assegurar as condições territoriais e infraestruturais de desenvolvimento e 
investimento empresarial no concelho. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
 



2005
2015

 

       41 

11  
Identificação do Projecto: 

CARTAXO, CAPITAL DO VINHO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste na consolidação e promoção da marca ‘Cartaxo, Capital do Vinho’ como imaginário 
identitário e mobilizador do município do Cartaxo, tanto do ponto de vista cultural como numa 
perspectiva económica de apoio ao sector vitivinícola, projectando o concelho em termos regionais, 
nacionais e internacionais. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O desenvolvimento da marca ‘Cartaxo, Capital do Vinho’ implica um conjunto de acções e sub-
projectos dos quais se destacam: 
 

� Consolidar e dinamizar a Associação de Municípios Portugueses do Vinho; 
� Promover e criar iniciativas conjuntas com os produtores de vinho do concelho do Cartaxo com 

vista à promoção dos seus vinhos; 
� Dinamizar a Rota dos Vinhos; 
� Dinamizar o Museu do Vinho; 
� Criar ou continuar a promover animação local na temática do vinho (Festa do Vinho, 

ExpoCartaxo, etc.); 
� Promover os vinhos do concelho através da restauração local. 

 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
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12  
Identificação do Projecto: 

ZONA DE RESERVA ESTRATÉGICA (300 HECTARES JUNTO NÓ DA A1 E À ALE DO FALCÃO) 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Criar uma zona reservada para investimentos estratégicos de desenvolvimento da região, na área da 
competitividade e inovação. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Disponibilizar áreas para investimento nas actividades como o turismo, indústria, comércio, 
escritórios e serviços avançados às empresas, sempre que o interesse e sustentabilidade dos 
projectos o justifiquem. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo e Privados 
 
Estimativa: 
100.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2013 
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13  
Identificação do Projecto: 

ESCOLA DE NEGÓCIOS VALE DO TEJO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
A Escola de Negócios do Vale do Tejo, deverá responder às carências de formação e actualização 
dos quadros médios e superiores na região, bem como promover a especialização de jovens 
licenciados e facilitar a sua inserção no mercado de trabalho regional. Espera-se que este 
investimento contribua para a atracção e fixação de quadros na região através da oferta de cursos 
pós-graduados e de formação avançada nos domínios da gestão de empresas e da mudança 
tecnológica. Esta Escola deverá promover protocolos com instituições de ensino superior com 
credibilidade e qualidade reconhecidos. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Incremento da competitividade económica. 
� Atracção e fixação de quadros da base económica. 
� Melhoria da estrutura de qualificações, ao nível académico e também técnico profissional. 

 
Promotor: 
Município do Cartaxo/Nersant/Politécnico/Universidades 
 
Estimativa: 
2.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2009 
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14  
Identificação do Projecto: 

ALE DO FALCÃO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Diz respeito à construção de novas áreas de localização empresarial (ALE´s), que permitirão 
dinamizar em termos especiais o desenvolvimento empresarial do concelho. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Reforço da posição do Concelho como pólo de captação de investimento regional, nacional e 
até internacional. 

� Captar e enraizar novos investimentos industriais estruturantes e reforçar as infra-estruturas de 
apoio a empresas e empresários. 

� Suprir a carência de solo industrial infraestruturado. 
� Melhorar as condições de acolhimento ao investimento. 
� Coordenar e adequar a oferta industrial às necessidades das empresas. 
� Dinamizar a base económica. 
� Contribuir para um melhor ordenamento do território. 

 
Promotor: 
Parceria Publico/Privada 
 
Estimativa: 
25.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2012 
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15  
Identificação do Projecto: 

ÁREA EMPRESARIAL DO CASAL BRANCO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Diz respeito à construção de novas áreas de localização empresarial (ALE´s), que permitirão 
dinamizar em termos especiais o desenvolvimento empresarial do concelho. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Reforço da posição do Concelho como pólo de captação de investimento regional, nacional e 
até internacional. 

� Captar e enraizar novos investimentos industriais estruturantes e reforçar as infra-estruturas de 
apoio a empresas e empresários. 

� Melhorar as condições de acolhimento ao investimento. 
� Coordenar e adequar a oferta industrial às necessidades das empresas. 
� Dinamizar a base económica. 

 
Promotor: 
Parceria Publico/Privada 
 
Estimativa: 
5.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2010 
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16  
Identificação do Projecto: 

CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Instalação de um centro de incubação de empresas. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Criar condições para a instalação de pequenas empresas no Concelho. 
� Dinamizar a actividade económica no Concelho. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
 



2005
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17  
Identificação do Projecto: 

PARQUE TEMÁTICO DO VINHO – NEW VALLEY 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se da construção de um Parque, que integrará um Centro de Dinamização Rural, um Centro de 
investigação vitivínicola (ciência e tecnologia rural), espaço histórico do vinho, uma área de lazer e 
turismo, a qual contemplará - uma componente habitacional (residencial, domótica e hotelaria), rotas 
do vinho e gastronomia tradicional e uma rota virtual do vinho (centro de economia rural digital), 
integrando, ainda, um Centro de Coordenação de Transportes e um Centro de Formação 
Universitária. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Motivação dos cidadãos portugueses e estrangeiros, através da criação de um Centro de 
Excelência, com uma forte componente científica e tecnológica, ligado à temática regional de 
valorização do vinho, do mundo rural, do turismo e do lazer. 

� Promover a nível nacional e mundial a importância do vinho e da vinha. 
� Proporcionar condições de desenvolvimento de Projectos, de índole empresarial, cultural e 

científico, ligados ao vinho e à vinha e ao mundo rural, bem como a serviços com elevada 
componente tecnológica. 

 
Promotor: 
Parceria Publico/Privada 
 
Estimativa: 
5.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 
 



2005
2015
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18  
Identificação do Projecto: 

PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construção de um Parque Temático, envolvendo a divulgação da ciência, de uma forma geral. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Motivação da população em geral, e em particular das camadas mais jovens, para as questões 
de natureza científica e tecnológica, ligadas à temática regional de valorização do mundo rural, 
do turismo e do lazer. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
10.000.000 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2011 
 



2005
2015
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19  
Identificação do Projecto: 

CENTRO TECNOLÓGICO E DE DOCUMENTAÇÃO, VINHO E DO DE SENVOLVIMENTO RURAL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Criação de Centro Tecnológico para a melhoria contínua e inovação no sector do vitivinícola no 
sentido de aumentar a sua qualidade e o posicionamento do sector. 
 
Justificação / Objectivos: 

� Aumento da competitividade do sector e da qualidade do produto. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
5.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 



2005
2015
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20  
Identificação do Projecto: 

CARTA EDUCATIVA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Desenvolvimento da Carta Educativa do concelho. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Favorecer a integração entre as políticas urbanas e as políticas educativas no concelho do 
Cartaxo. 

� Promoção da integração dos diferentes níveis de ensino. 
� Reforço das capacidades pedagógicas dos estabelecimentos. 
� Aumentar a educação pública pré-escolar. 
� Melhoria da oferta da rede de estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do ensino básico 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2006 



2005
2015
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21  
Identificação do Projecto: 

ESCOLA PRIVADA – CONCURSO MUNICIPAL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Disponibilização de um terreno municipal para a abertura de um concurso público de criação de uma 
escola privada no concelho do Cartaxo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Criar uma oferta educativa capaz de atrair novas populações para o concelho.  
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 



2005
2015
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22  
Identificação do Projecto: 

CENTRO EDUCATIVO DO RIBATEJO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se de um centro educativo privado que abrangerá o ensino dos 1º, 2º, 3º Ciclos do ensino 
básico e o ensino secundário, com uma componente de valorização universitária. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Valorizar os recursos educativos de todo o Ribatejo, na vertente académica e também técnica 
ou profissional. 

 
Promotor: 
Parceria Publico/Privada 
 
Estimativa: 
4.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 
 
 



2005
2015
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23  
Identificação do Projecto: 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Desenvolvimento de um programa de valorização das escolas de município, entendidas na sua 
dimensão territorial e urbana. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Qualificar o espaço urbano envolvente. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
 



2005
2015
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24  
Identificação do Projecto: 

EBI + JI MARCELINO MESQUITA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Esta Escola será constituída por 12 salas de 1º ciclo, e 26 salas de 2 e 3º Ciclo (tipologia T26) e 
respectivos espaços de apoio conforme a legislação em vigor. Para a educação Pré-escolar prevê-se 
a construção de 5 salas de actividades. 
Este equipamento será construído em duas fases: 1º fase construção do bloco para 1º ciclo e Pré-
escolar com refeitório e copa; 2º fase construção de blocos para 2º e 3º ciclo do ensino básico. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa nova lógica integrada de oferta educativa, potencializando 
sinergias e complementaridades entre as diversas valências de ensino. A sua concretização permitirá 
ultrapassar as limitações do espaço físico e sobrelotação da actual EB 2,3 José Tagarro e 
complementarmente receber os alunos das escolas de 1º ciclo n.º 2 e 3 do Cartaxo e n.º 1 de Vila Chã 
de Ourique que se prevê o encerramento. Ao nível do Pré-escolar vem suprir uma carência da 
freguesia que não dispõe de equipamentos de Jardim-de-infância públicos. 
 
Promotor: 
Administração Central /  Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
3.143.207,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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25  
Identificação do Projecto: 

CENTRO ESCOLAR CARTAXO N.º1 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação e construção/ampliação de salas para 1º ciclo e JI. 
Nesta Escola pretende-se construir de raiz 8 salas de aula de 1º ciclo, copa e refeitório, assim como 
requalificar o equipamento existente para a oferta de salas polivalente, biblioteca e sala de 
multimédia, salas de professores e funcionários e sala de atendimento. Ao nível do Pré-escolar 
(construído de raiz) será constituído por 3 salas de actividades, salas polivalente, refeitório e copa 
(face ao espaço físico de localização da escola não é possível construir um refeitório com capacidade 
para o 1º ciclo e JI). 
 
Justificação / Objectivos: 
 
Com este projecto pretende-se ampliar a escola dotando-a de espaços para as AEC e para o 
fornecimento de refeições ao nível do 1º ciclo e assim promover a inclusão da educação pré-escolar 
dotando o equipamento de dois níveis de educação/ensino. Esta ampliação em conjunto com a 
reconfiguração da actual EB2,3 em EB1/JI vai permitir acabar com os regimes duplos que se 
encontram em funcionamento nesta escola e permitirá colocar em prática o programa de 
generalização do fornecimento de refeições (inexistente nesta freguesia). 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
2.152.499,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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26  
Identificação do Projecto: 

CENTRO ESCOLAR JOSÉ TAGARRO DO CARTAXO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação do actual edifício da EB2/3 José Tagarro em EB1+JI. 
A requalificação dos edifícios/ espaços actualmente existentes deverá contemplar o(a):  

� adaptação de 8 a 12 salas para o 1º ciclo do ensino básico 
� A formação de um Centro de Recursos (biblioteca, ludoteca, sala multimédia) 
� Requalificação do Refeitório, Instalações Sanitárias e Arrecadações 
� Climatização (aquecimento central)  
� Adaptação do espaço exterior (áreas diversas: terra batida, ajardinada, parque infantil com 

piso anti-choque); manutenção do campo de jogos actualmente existente 
� Adaptação de salas polivalente para Actividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo) 
� Salas de Convívio e de Trabalho (professores e alunos)  
� Vestiário 
� Serão demolidos os espaços pré-fabricados e espaço de secretaria. 

 
No Pré-escolar prevê-se a construção de raiz de 4 salas de actividades com espaço polivalente e 
refeitório sendo que a cozinha irá confeccionar refeições para o 1º ciclo e JI. 
 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa lógica integrada de oferta educativa, potenciando 
complementaridades entre as diversas valências de ensino. A reconfiguração desta escola em Centro 
Escolar (EB1/JI) virá permitir encerrar uma escola de 1º ciclo (EB1 n.º3 que também funciona em 
regime duplo) e eliminar os regimes duplos na EB1 n.º 1 do Cartaxo. Serão também eliminados os 
edifícios de construção precária, designadamente pavilhões pré-fabricados. Com este projecto 
pretende-se rentabilizar o espaço existente, dotando-o de espaços polivalentes e desportivos para a 
prática das AEC e a rentabilização do equipamento para o fornecimento de refeições. Este espaço 
contudo, não será suficiente para receber todos alunos da EB1 n.º3 prevendo-se a transferência dos 
restantes alunos e dos da EB1 n.º2, que se propõe também o encerramento, para a EBI a construir 
neste freguesia. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
766.160,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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27  
Identificação do Projecto: 

CENTRO ESCOLAR DE VILA CHÃ DE OURIQUE 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação e construção/ampliação de salas polivalente e refeitório + 3 salas de JI. 
Esta escola será constituída por 5 salas de aula (3 salas serão construídas de raiz), salas polivalente 
e refeitório comum ao 1º ciclo e JI. Ao nível do Pré-escolar será construído um bloco com 4 salas de 
actividades e salas polivalente. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa lógica integrada de oferta educativa, potenciando 
complementaridades entre as diversas valências de ensino, neste sentido propõe-se a ampliação 
deste edifício de forma a integrar o pré-escolar e a oferecer refeições no 1º ciclo (inexistente nesta 
freguesia). Esta ampliação vai permitir também dotar o equipamento de espaços para a prática das 
AEC, assim como receber os alunos da EB1 n.º 1 desta freguesia, que se propõe o encerramento, 
que se irão dividir entre esta escola e a futura Escola Básica Integrada. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.396.551,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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28  
Identificação do Projecto: 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação do Jardim-de-infância de Vila Chã de Ourique que deverá contemplar: 
 

� Sala polivalente para Prolongamento de Horário e refeitório 
� Instalações sanitárias e Vestiário 
� Climatização (acumuladores de calor/aquecimento central)  
� Requalificação do espaço exterior descoberto (áreas diversas: ajardinada e parques infantil 

com piso anti-choque) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários 

 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa nova lógica de adequação da oferta educativa. A sua 
concretização permitirá melhorar e qualificar a oferta educativa da educação pré-escolar na freguesia 
e acabar com a lista de espera actualmente existente. Pretende-se igualmente qualificar os 
equipamentos já existentes. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
260.469,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 



2005
2015
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29  
Identificação do Projecto: 

CENTRO ESCOLAR DE VALADA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Reabilitação da EB1/JI de Valada do equipamento e construção de bloco com 2 salas polivalente. 
Pretende-se manter e reabilitar as duas torres da escola e demolir o espaço central. Será construído 
neste espaço com dois pisos, 2 salas de aula para o 1º ciclo, 1 sala polivalente, biblioteca e centro de 
recursos. Ao nível da educação pré-escolar será construída 1 sala de actividades e 1 sala polivalente. 
O refeitório e copa servirão o 1º ciclo e pré-escolar. 
 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto visa a requalificação e ampliação desta escola mantendo as valências de 1º ciclo 
e JI nesta freguesia. Esta ampliação vai permitir dotar o equipamento de espaços para a prática das 
AEC e para o fornecimento de refeições, permitindo também que deixe de funcionar em regime duplo. 
Importa referir que a freguesia de Valada dista 13 Km do Cartaxo, com acessos rudimentares 
obrigando a passagem da linha-férrea. O facto de se localizar numa zona ribeirinha propicía a que no 
Inverno frequentemente fica isolada, considerando-se pelo exposto que é indispensável a manutenção 
desta escola com as necessárias obras de requalificação/ampliação. 
 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
661.425,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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30  
Identificação do Projecto: 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE PONTÉVEL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Ampliação da EB 2,3 de Pontével para EBI de Pontével (construção de um bloco destinado a 1º ciclo 
do ensino básico). 
Pretende-se construir no espaço físico da EB2,3 um bloco para o 1º ciclo com 16 salas de aula, salas 
polivalente para a prática das AEC, salas de educação plástica, sala multimédia e biblioteca, salas 
para docentes e auxiliares, reabilitação do espaço existente e construção de espaço para a prática de 
educação física, refeitório e copa. 
 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa lógica integrada de oferta educativa, potenciando sinergias e 
complementaridades entre as diversas valências de ensino, reforçando a articulação entre o 1º ciclo e 
o 2e3º ciclo do ensino básico. No espaço disponível da EB2,3 será construído um bloco para o 1º ciclo 
com espaço para a prática das AEC e refeitório para o fornecimento das refeições (estas serão 
confeccionadas na cozinha da 2,3) os espaços desportivos serão reabilitados e ampliados permitindo 
aumentar/diversificar a oferta para os 3 níveis de ensino. Este projecto visa também a concentração 
de todos os alunos de 1º ciclo da freguesia de Pontével num Centro Escolar, uma vez que se propõe o 
encerramento de 4 escolas da freguesia: EB1 de Pontével, EB1 de Casais Penedos, EB1 de Casais 
Lagartos e EB1 de Casais da Amendoeira. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
2.527.150,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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31  
Identificação do Projecto: 

CENTRO ESCOLAR DA LAPA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Ampliação do equipamento para capacidade de 4 salas de EB1 (com salas polivalente e refeitório) e 2 
salas de JI. 
Pretende-se ampliar esta escola través da construção de um bloco com 4 salas de aula, sendo o 
equipamento existente adaptado para salas polivalente e biblioteca/sala multimédia. Ao nível do JI 
serão construídas de raiz 4 salas de actividades. O refeitório e copa serão comuns ao 1º ciclo e pré-
escolar. 
 
 
Justificação / Objectivos: 
 
Com a Escola a tempo inteiro, importa considerar salas polivalentes para que os alunos tenham 
espaços condignos para o desenvolvimento das AEC e para o fornecimento de refeições. O facto da 
freguesia da Ereira (dista 3Km) não possuir equipamento de JI público, faz com que seja considerado 
neste equipamento 4 salas de actividades para que no futuro possa acolher as crianças das duas 
freguesias, maximizando assim o equipamento com duas valências servindo, no pré-escolar, as duas 
freguesias. 
 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.573.064,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 
 



2005
2015
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32  
Identificação do Projecto: 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PONTÉVEL Nº 2 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação da EB1 de Pontével em JI – 4 de salas de actividade + 1 polivalente 
O novo Jardim de Infância do Pontével deverá contemplar: 

� 3/4 Salas para a valência de Jardim de Infância (mais duas salas no JI nº 1 de Pontével) 
� Sala Polivalente para Prolongamento de Horário (J. Infância)  
� Sala para Expressão Físico-Motora / Expressão Dramática  
� Refeitório 
� Gabinetes e Salas de trabalho 
� Instalações Sanitárias e Vestiário 
� Arrecadações (material de limpeza, equipamentos, caldeira para aquecimento central) 
� Espaço exterior coberto e descoberto (áreas diversas: terra batida, ajardinada, parques infantis 

com piso anti-choque, acessos adaptados a deficientes) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários 
� Arrecadações (material de limpeza, outros equipamentos). 

 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa lógica de adequação da oferta educativa. A sua concretização 
permitirá ultrapassar as limitações na oferta pública de educação pré-escolar na freguesia e diminuir a 
crescente pressão sobre outros estabelecimentos de educação pré-escolar situados nas localidades 
mais próximas. Simultaneamente permitirá aproveitar as instalações devolutas resultantes da 
relocalização da escola do 1º ciclo na futura EBI de Pontével (actual EB2/3 de Pontével). 
 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
125.567,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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33  
Identificação do Projecto: 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PONTÉVEL N.º 1 DE PONTÉVEL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação do equipamento existente: 

� Instalações sanitárias e Vestiário 
� Climatização (acumuladores de calor/aquecimento central)  
� Requalificação do espaço exterior descoberto (áreas diversas: ajardinada e parques infantil 

com piso anti-choque) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa nova lógica de adequação da oferta educativa. A sua 
concretização permitirá melhorar e qualificar a oferta educativa de educação pré-escolar na freguesia. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
95.269,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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34  
Identificação do Projecto: 

ESCOLA DE 1º CICLO DA EREIRA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação e construção/ampliação de salas polivalente e refeitório 

� Construção de sala polivalente para a prática das AEC e refeitório com copa para o 
fornecimento de refeições; 

� Requalificação do equipamento existente 
� Instalações sanitárias e Vestiário 
� Climatização (acumuladores de calor/aquecimento central)  
� Requalificação do espaço exterior descoberto (áreas diversas: ajardinada e parques infantil 

com piso anti-choque) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

 
Justificação / Objectivos: 
 
Com a Escola a tempo inteiro, é impreterível a adaptação dos equipamentos por forma a dota-los de 
espaços condignos para acolher os alunos, importa também considerar salas polivalentes para o 
desenvolvimento das AEC e para o fornecimento de refeições. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
200.966,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 



2005
2015
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35  
Identificação do Projecto: 

ESCOLA DE 1º CICLO DE VALE DA PINTA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação e construção/ampliação de salas polivalente e refeitório 

� Construção de sala polivalente para a prática das AEC e refeitório com copa para o 
fornecimento de refeições; 

� Requalificação do equipamento existente 
� Instalações sanitárias e Vestiário 
� Climatização (acumuladores de calor/aquecimento central)  
� Requalificação do espaço exterior descoberto (áreas diversas: ajardinada e parques infantil 

com piso anti-choque) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

 
Justificação / Objectivos: 
 
Com a Escola a tempo inteiro, é impreterível a adaptação dos equipamentos por forma a dota-los de 
espaços condignos para acolher os alunos, importa também considerar salas polivalentes para o 
desenvolvimento das AEC e para o fornecimento de refeições. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
339.223,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 



2005
2015
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36  
Identificação do Projecto: 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VALE DA PINTA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Requalificação do equipamento existente: 

� Instalações sanitárias e Vestiário 
� Climatização (acumuladores de calor/aquecimento central)  
� Requalificação do espaço exterior descoberto (áreas diversas: ajardinada e parques infantil 

com piso anti-choque) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa nova lógica de adequação da oferta educativa. A sua 
concretização permitirá melhorar e qualificar a oferta educativa de educação pré-escolar na freguesia. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
113.431,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 



2005
2015
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37  
Identificação do Projecto: 

ESCOLA DE 1º CICLO DE VALE DA PEDRA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 

� Construção de sala polivalente para a prática das AEC e refeitório com copa para o 
fornecimento de refeições; 

� Requalificação do equipamento existente 
� Instalações sanitárias e Vestiário 
� Climatização (acumuladores de calor/aquecimento central)  
� Requalificação do espaço exterior descoberto (áreas diversas: ajardinada e parques infantil 

com piso anti-choque) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

 
Justificação / Objectivos: 
 
Com a Escola a tempo inteiro, é impreterível a adaptação dos equipamentos por forma a dota-los de 
espaços condignos para acolher os alunos, importa também considerar salas polivalentes para o 
desenvolvimento das AEC e para o fornecimento de refeições. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
255.651,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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38  
Identificação do Projecto: 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE VALE DA PEDRA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
A ampliação do JI de Vale da Pedra que deverá contemplar: 

� mais duas salas para Jardim de Infância, permitindo no total a oferta de 4 salas 
� Sala polivalente para Prolongamento de Horário e refeitório, que resultará da requalificação da 

sala pequena actualmente existente 
� Instalações sanitárias e Vestiário 
� Climatização (acumuladores de calor/aquecimento central)  
� Requalificação do espaço exterior descoberto (áreas diversas: ajardinada e parques infantil 

com piso anti-choque) 
� Mobiliário, material didáctico e audio-visual diverso, adaptado aos vários níveis etários. 

 
Justificação / Objectivos: 
 
O presente projecto insere-se numa nova lógica de adequação da oferta educativa. A sua 
concretização permitirá melhorar e qualificar a oferta educativa de educação pré-escolar na freguesia 
e acabar com a lista de espera actualmente existente. Pretende-se igualmente qualificar os 
equipamentos já existentes. 
 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
356.661,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 



2005
2015
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39  
Identificação do Projecto: 

CRECHE DE VALE DA PEDRA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se da construção de uma Creche em Vale da Pedra, enquanto resposta de âmbito sócio-
educativo que se destina a crianças dos 3 meses aos 3 anos de idade, durante o período diário 
correspondente ao trabalho dos pais, proporcionando às crianças condições adequadas ao 
desenvolvimento harmonioso e global e cooperando com as famílias em todo o processo educativo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Colmatar a falta de capacidade das creches existentes no Concelho, localizando a nova 
estrutura numa das Freguesias em que essa carência é mais acentuada. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
450.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 
 



2005
2015
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40  
Identificação do Projecto: 

CRECHE DE VALE DA PINTA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Reforço dos equipamentos e infra-estruturas educativas 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhoria dos equipamentos, infra-estruturas e qualidade do ensino no Concelho 
 
Promotor: 
Administração Central  / Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
200.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
 



2005
2015
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41  
Identificação do Projecto: 

CRECHE DA EREIRA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Reforço dos equipamentos e infra-estruturas educativas 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhoria dos equipamentos, infra-estruturas e qualidade do ensino no Concelho 
 
Promotor: 
Administração Central  / Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
200.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
 



2005
2015
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42  
Identificação do Projecto: 

CRECHE DE VILA CHÃ DE OURIQUE 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Reforço dos equipamentos e infra-estruturas educativas 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhoria dos equipamentos, infra-estruturas e qualidade do ensino no Concelho 
 
Promotor: 
Administração Central  / Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
350.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009 
 



2005
2015

 

       73 

43  
Identificação do Projecto: 

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR E PRÉ-ESCOLAR DO M UNICÍPIO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Reforço dos equipamentos e infra-estruturas educativas 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhoria dos equipamentos, infra-estruturas e qualidade do ensino no Concelho 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
750.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2010 
 
 



2005
2015
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44  
Identificação do Projecto: 

REDE DE MOBILIDADE CONCELHIA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste na elaboração de um plano de mobilidade para o concelho do Cartaxo que deverá identificar 
as principais debilidades do sistema de acessibilidades do município e estabelecer de forma integrada 
as políticas, directrizes e planos de acção e investimento visando uma maior amplitude e eficiência da 
rede de mobilidade do concelho, num momento de grandes mudanças demográficas, territoriais e 
económicas. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
Entre outros objectivos o plano de mobilidade concelhio deverá tentar de um modo geral: 
 

� Garantir a sustentabilidade do sistema de mobilidade do município do Cartaxo, atendendo 
nomeadamente aos novos problemas de conectividade metropolitana; 

� Assegurar a articulação sustentável entre a cidade do Cartaxo e as restantes freguesias do 
concelho; 

� Fornecer as condições de mobilidade para o desenvolvimento dos novos projectos e 
investimentos no concelho; 

� Racionalizar o sistema de acessibilidades concelhio, promovendo a utilização de transportes 
colectivos e garantir a sua articulação com os transportes individuais; 

� Dar coerência às intervenções já previstas no sistema de acessibilidades e estabelecer as 
prioridades e as orientações para as novas acções. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
 



2005
2015
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45  
Identificação do Projecto: 

DESCLASSIFICAÇÃO DE ENS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Desclassificação das seguintes Estradas Nacionais: 
 

� E.N. 3-3 - Cartaxo/Valada 
� E.N. 114-2 - Cartaxo/Setil 
� E.N. 3-2 - Cruz do Campo/Valada 
� E.N. 365-2 - Cartaxo/Pontével 

 
Justificação / Objectivos: 
 
De modo a proporcionar aos Munícipes melhores vias de comunicação e permitir ao Município uma 
melhor gestão de recursos e ordenamento do território, valorizando importantes ligações ao nó 
ferroviário do Setil, à zona Sul do distrito, via Ponte D. Amélia e ao limite do Concelho com a 
Azambuja. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
4.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2011 
 



2005
2015
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46  
Identificação do Projecto: 

SISTEMA DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS TRANSPORTES U RBANOS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se da aquisição de veículos urbanos. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Criar uma rede de transportes urbanos articulados com os objectivos de equilíbrio ambiental, 
que visa melhorar a qualidade de vida na cidade e, numa 2ª fase, nas restantes Freguesias do 
Município. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
 



2005
2015
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47  
Identificação do Projecto: 

REFORÇO DA MOBILIDADE FERROVIÁRIA REGIONAL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Reforçar a mobilidade ferroviária 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhorar a mobilidade de pessoas e bens entre os referidos Concelhos. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
 



2005
2015
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48  
Identificação do Projecto: 

MODOS DE TRANSPORTE COLECTIVOS DE APOIO ÀS FREGUESI AS/ TUC 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Promoção do Transporte Urbano do Cartaxo (TUC) como modo de transporte sustentável e alternativo 
nas deslocações urbanas da cidade do Cartaxo e averiguar a possibilidade de alargar a actual rede às 
restantes freguesias do concelho. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Garantir a sustentabilidade da rede de mobilidade concelhia; 
� Assegurar as deslocações quotidianas dos segmentos da população com menor mobilidade às 

áreas de equipamentos e serviços. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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49  
Identificação do Projecto: 

BENEFICIAÇÃO DA EN 3 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Beneficiação do traçado, das estruturas de segurança e da sinalização da E.N. 3. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Aumentar a segurança da circulação na E.N. 3, atendendo às suas características 
eminentemente urbanas, em boa parte do seu traçado. 

� Melhorar o piso da E.N. 3, bem como as suas bermas, ao longo do seu traçado. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
2.000.000,00€ 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2012 
 



2005
2015
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50  
Identificação do Projecto: 

VARIANTE À EN 3 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
A E.N. 3 encontra-se actualmente sujeita a um tráfego elevado, bastante superior às suas 
capacidades.  
Este facto resulta, por um lado, do crescimento urbano de diversos centros no troço compreendido 
entre a Azambuja e Santarém e, por outro, da expansão recente das actividades industriais e 
logísticas entre Azambuja e Carregado. 
Por conseguinte, esta acção visa a construção de uma via rápida com duas secções essenciais: a 
primeira entre a cidade do Cartaxo e a E.N. 3 no limite dos Distritos de Santarém e de Lisboa e a 
segunda entre a cidade do Cartaxo e o limite urbano de Santarém junto ao C.N.E. e ao nó de ligação 
à nova Ponte Salgueiro Maia (entre Santarém e Almeirim). 
 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhorar a mobilidade de pessoas e mercadorias. 
� Retirar o tráfego pesado e o ligeiro de âmbito nacional do interior do centro urbano. 
� Promover a coesão interna do sistema urbano local do Cartaxo/Santarém/Almeirim. 
� Possibilitar a consolidação do eixo industrial e logístico Carregado/Azambuja, permitindo a sua 

posterior expansão aos concelhos do Cartaxo, Santarém e Almeirim. 
 
Promotor: 
Administração Central 
 
Estimativa: 
25.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2010 
 



2005
2015
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51  
Identificação do Projecto: 

LIGAÇÃO PELA EN 114.2 AO NÓ DE MALAQUEIJO (RIO MAIO R) 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Alargamento da variante à EN 365.2 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Reforço da Rede Viária Intermunicipal (Cartaxo - Santarém - Rio Maior) 
 
Promotor: 
Administração Central / Município do Cartaxo 
 
Estimativa: 
7.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2010 



2005
2015
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52  
Identificação do Projecto: 

VIADUTO DE SANTANA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Concepção/Execução da Modernização da Linha do Norte/Viaduto ao Km 60+189; Viaduto de acesso 
da EN 3.3 ao Apeadeiro de Santana/Cartaxo e acessos imediatos. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhoraria dos acessos. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
6.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 
 



2005
2015
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53  
Identificação do Projecto: 

DISPONIBILIZAÇÃO DE BICICLETAS P/ MOBILIDADE URBANA  SUSTENTÁVEL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Maior utilização das bicicletas dentro da cidade do Cartaxo como meio de deslocação, sobretudo, 
entre as camadas mais jovem; 
Redução das emissões gasosas na cidade; 
Redução do ruído. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Promoção de modos de vida saudáveis. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
7.250,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 
 
 



2005
2015
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54  
Identificação do Projecto: 

CENTRAL INTERMODAL DE TRANSPORTES (CARTAXO – VILA C HÃ DE OURIQUE) 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Criação de Central Intermodal de transportes 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Aumentar a eficiência e rapidez do tráfego no Concelho 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 



2005
2015
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55  
Identificação do Projecto: 

CENTRAL INTERMODAL DE TRANSPORTES (SUL DO CONCELHO)  

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Criação de Central Intermodal de transportes 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Aumentar a eficiência e rapidez do tráfego no Concelho 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
2.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 
 



2005
2015
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56  
Identificação do Projecto: 

BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS E AGRÍCOLAS DO CONC ELHO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se da beneficiação de alguns caminhos rurais e agrícolas do Cartaxo e Freguesias. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhorar as acessibilidades nas zonas rurais e agrícolas. 
� Apoio à abertura e melhoria de caminhos agrícolas e rurais de forma a facilitar a circulação de 

pessoas e equipamentos, o acesso às explorações agrícolas e o escoamento dos produtos 
agrícolas. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
300.000,00€ 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2012 
 



2005
2015
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57  
Identificação do Projecto: 

TEMATIZAÇÃO TURÍSTICA POR FREGUESIA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Elaboração e implementação de um programa de tematização turística das freguesias do concelho. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
Valorizar a diversidade paisagística, patrimonial e cultural do concelho, prestando atenção particular à 
inserção das freguesias rurais do concelho nos mercados de turismo e lazer regionais e 
metropolitanos.  
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 



2005
2015
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58  
Identificação do Projecto: 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construção de raiz da Biblioteca Municipal do Cartaxo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
A nova Biblioteca Municipal irá permitir estimular na população o gosto pela leitura, indo assim de 
encontro às legítimas necessidades e ambições culturais da população, preenchendo uma lacuna 
existente no concelho. Permitirá, ainda, o acesso ao conhecimento a todos os níveis, estimulando a 
realização dos mais diversos trabalhos criativos nas áreas científicas, literárias e artísticas. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.750.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2009 
 



2005
2015
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59  
Identificação do Projecto: 

CENTRO SOCIAL DA CIDADE DO CARTAXO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construção de edifício para albergar diversos serviços à população, de índole sócio-cultural, ligados a 
diversas colectividades. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Aproveitar, num único edifício, o espaço criado, para acolher diversas colectividades, sem 
sede ou com sedes degradadas. 

� Melhorar o serviço à população, no âmbito sócio-cultural. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
650.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 
 



2005
2015
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60  
Identificação do Projecto: 

CENTRO DE DIA DE V.C. OURIQUE 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construção de edifício para albergar o Centro de Dia de Vila Chã de Ourique. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Reforçar e melhorar o apoio à população mais idosa, proporcionando condições dignas e 
actividades adequadas, na ocupação do seu tempo. 

 
Promotor: 
Administração Central  / Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
 



2005
2015
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61  
Identificação do Projecto: 

CENTRO DE DIA DE PONTÉVEL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construção de edifício para albergar o Centro de Dia de Pontével. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Reforçar e melhorar o apoio à população mais idosa, proporcionando condições dignas e 
actividades adequadas, na ocupação do seu tempo. 

 
Promotor: 
Administração Central / Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2009 
 



2005
2015
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62  
Identificação do Projecto: 

DEPOCARTAXO XXI 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Dotar os Clubes e Associações Desportivas do concelho, de diversos equipamentos e infraestruturas 
desportivas.   
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Promoção de uma rede de equipamentos e dinâmicas desportivas nas 8 Freguesias do 
Concelho. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2008 



2005
2015
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63  
Identificação do Projecto: 

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL 

 

Conteúdo / Descrição: 
 
Construção, no Parque Municipal da Quinta das Pratas, de um Pavilhão que permite a prática de 
actividades lúdicas e desportivas, considerando a intensa utilização destes espaços por parte das 
escolas, clubes, colectividades e população em geral. 
 

Justificação / Objectivos: 
 

� Colmatar a falta de equipamentos que a este nível se faz sentir na cidade, já que os dois 
únicos pavilhões actualmente existentes pertencem a outras entidades e apresentam poucas 
condições, quer ao nível do estado da sua conservação quer quanto às soluções funcionais 
que adoptaram na sua concepção. 

 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 

 

Estimativa: 
4.000.000,00 € 

 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 

 

Calendarização: 
2010-2012 

 



2005
2015
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64  
Identificação do Projecto: 

CENTRO DE CONGRESSOS, FEIRAS E DE DINAMIZAÇÃO ECONÓ MICA (PAVILHÃO 

MULTIUSOS) 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste na construção de uma infra – estrutura flexível e polivalente, que seja uma plataforma de 
trabalho em diversas áreas, especialmente na área económica e empresarial. É objectivo do projecto 
ter um Centro de Congressos de excelência em termos regionais e nacionais, bem como espaço para 
realização de feiras, acolhimento de eventos e iniciativas múltiplas que sirvam, reforcem e dinamizem 
o tecido empresarial do concelho e da Região. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O actual pavilhão de exposições já não tem dimensão nem condições, para fazer face às actuais 
necessidades e à dinâmica crescente do concelho. A urgente necessidade de requalificação urbana 
do espaço onde está inserido, o Campo da Feira, bem como a urgência e importância de termos infra-
estruturas de apoio à actividade económica, que estão além das expectativas e necessidades dos 
agentes económicos que aqui operam. 
  
O objectivo é facultarmos com esta infra-estrutura um conjunto de serviços avançados às empresas, 
bem como ter condições de acolher eventos, iniciativas e actividades de empresas com qualidade. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
7.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
 



2005
2015
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65  
Identificação do Projecto: 

VALORIZAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA DO CONCELHO  

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Refere-se a limpeza de linhas de água dentro do concelho, bem como da consolidação e valorização 
das margens nalgumas zonas onde é maior a sua proximidade de habitações e onde haja interesse 
em valorizar as aptidões lúdicas das linhas de água e zonas envolventes. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Protecção do ambiente. 
� Valorização ambiental do espaço urbano. 
� Melhor imagem do concelho. 
� Melhor qualidade de vida. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
800.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 
 



2005
2015
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66  
Identificação do Projecto: 

EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Sub - Projecto 1: 
Elaboração de um trabalho com base num questionário sobre a Agenda XXI com as seguintes 
finalidades: 
Saber a percepção pessoal acerca de questões-chave em aspectos de Ambiente e qualidade de vida 
no Concelho; 
Saber o nível de sensibilização ambiental existente e envolvimento da população com as questões 
ambientais; 
 
Sub - Projecto 2: 
Auscultar as opiniões dos Presidentes de Junta sobre questões chave em relação a questões como o 
Ambiente e Qualidade de vida nas suas freguesias.Este trabalho visa o levantamento dos locais mais 
problemáticos como as lixeiras ilegais e a elaboração de um plano de acção. 
 
Sub - Projecto 3: 
Comunicar e sensibilizar os Agricultores da Lezíria Ribatejana sobre medidas de gestão dos resíduos 
agrícolas. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
Comunicação e sensibilização de estratégias ambientalmente sustentáveis aos cidadãos. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
Sub-Projecto 3: APAVE/PROVAP/TOMATASA/VALORFITO 
 
Estimativa: 
25.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
 



2005
2015
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67  
Identificação do Projecto: 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO AMBIENTAL E CULTURAL  

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Definir e caracterizar as zonas de protecção especial de recursos biológicos no concelho. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Mobilizar e atrair o turismo jovem através da consolidação de uma rede de equipamentos 
sociais e de projectos activos de emprego e lazer para a juventude. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
5.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
 



2005
2015
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68  
Identificação do Projecto: 

PROMOÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Analisar eficiência dos edifícios autárquicos e implementar sistemas de energia solar. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Promover as energias renováveis. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
614.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2010 
 



2005
2015

 

       99 

69  
Identificação do Projecto: 

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Dotar as freguesias com sistemas de triagem de resíduos. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Preservação do Ambiente e aumento da qualidade de vida 
 
Promotor: 
Administração Central / Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
260.000 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009 
 



2005
2015
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70  
Identificação do Projecto: 

LICENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CENTROS DE RECEPÇÃO DE R ESÍDUOS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construir e preparar Centros de Resíduos tais como resíduos agrícolas, de construção e demolição, 
sistema de recolha de óleos alimentares usados  de equipamentos eléctricos e electrónicos, entre 
outros. 
Estação de compostagem de resíduos de jardinagem 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Dotar a zona da Lezíria de infra-estruturas adequadas que facilitem a correcta gestão dos 
resíduos;  

� Triagem e encaminhamento para operadores especializados dos diferentes resíduos; 
� Prevenir a dispersão de resíduos no território. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
Parceiros do Projecto: APAVE, PROVAP, TOMATASA, AECOPS, (a confirmar), DISELBASE e 
Restaurantes e Cantinas Escolares do Concelho 
 
Estimativa: 
150.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
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71  
Identificação do Projecto: 

PARQUE DO MUNICÍPIO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Criação de uma área verde com zonas de lazer, circuitos de manutenção, etc. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Proporcionar aos cidadãos uma zona de lazer onde possam desenvolver várias actividades. 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
Parceiros do Projecto: Associação Palhota Viva e Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(a confirmar) 
 
Estimativa: 
2.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
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72  
Identificação do Projecto: 

VALADA XXI 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se da construção de um parque de turismo e lazer, aproveitando as potencialidades da margem 
ribeirinha e da Lezíria do Tejo, contemplando a construção de uma pousada da juventude. Contempla 
intervenções em Valada, Palhota, Porto Muge e Santana. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Promover o turismo no concelho e, em particular na Freguesia de Valada. 
� Criação de uma rede activa de atracção turística ao nível do Tejo, em toda a Lezíria. 
� Mobilizar e atrair o turismo jovem através da consolidação de uma rede de equipamentos 

sociais e de projectos activos de emprego e lazer para a juventude. 
 
Promotor: 
Parceria publico/privada 
 
Estimativa: 
3.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2010 
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73  
Identificação do Projecto: 

ROTEIRO CICLOTURISTA EM COLABORAÇÃO COM C.M. AZAMBU JA E CP 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Criação de um circuito cicloturista junto ao Tejo (Azambuja-Valada) 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Atrair aos fins-de-semana visitantes da zona de Lisboa ao circuito e consequente dinamização 
económica dos locais do circuito (Azambuja – Reguengo – Palhota – Valada). 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
Câmara Municipal de Azambuja (a confirmar) e CP-Comboios de Portugal (a confirmar) 
 
Estimativa: 
1.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
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74  
Identificação do Projecto: 

CICLODIQUE SANTARÉM-CARTAXO-AZAMBUJA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se da construção de um ciclodique. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Valorizar turisticamente a margem ribeirinha, os Municípios do Cartaxo e Santarém, 
promovendo dinâmicas desportivas e sociais. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
Câmara Municipal de Santarém 
 
Estimativa: 
3.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2010 
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75  
Identificação do Projecto: 

ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E DE FITOLAGUNAGEM PARA A PALHOTA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construção de uma estação de energia solar e de fitolagunagem 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Aproveitamento das energias naturais com os benefícios inerentes para o ambiente e 
qualidade de vida 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
Parceiros do Projecto: Associação Palhota Viva e Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(a confirmar) 
 
Estimativa: 
125.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2010-2011 
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76  
Identificação do Projecto: 

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSIC O DO CONCELHO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Reforço de colectores e emissários de águas residuais no Cartaxo e Freguesias. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Melhoria e ampliação dos sistemas de drenagem existentes, de modo a atingir as 
percentagens de serviço às populações impostas pelas respectivas directivas comunitárias. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
12.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2009 
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77  
Identificação do Projecto: 

PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA NAS FREGUESIAS 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Trata-se da elaboração de um estudo técnico por especialista(s) da área, tendo em vista a realização 
de um diagnóstico e proposta de um plano de intervenção, nas áreas florestal e na protecção de 
cheias na zona ribeirinha. 
  
Justificação / Objectivos: 
 

� Viabilizar as culturas florestais através de uma estrutura organizada e planeada de forma 
equilibrada pelas 8 Freguesias do Concelho. 

� Reduzir o impacto das cheias no concelho e, em particular nas freguesias ribeirinhas, Valada e 
Vale da Pedra. 

 
Promotor: 
Administração Central  / Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
 



2005
2015

 

       108 

78  
Identificação do Projecto: 

REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE DIQUES DE DEFESA DE VALA DA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consolidação do Dique de Valada, através da aplicação das técnicas mais adequadas. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Manutenção da segurança das populações ribeirinhas, relativamente às cheias que 
periodicamente afectam o estuário do Tejo. 

 
Promotor: 
Administração Central 
 
Estimativa: 
490.900,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2007-2009 
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79  
Identificação do Projecto: 

ESQUADRA DA PSP DO CARTAXO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Construção em terreno cedido pela Autarquia de esquadra para a P.S.P. do Cartaxo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Dotar a P.S.P. de instalações condignas e funcionais e adequadas ao actual quadro de 
pessoal existente. 

� Permitir a substituição das actuais instalações que não têm as condições mínimas para o 
normal desempenho das funções. 

 
Promotor: 
Administração Central / Município do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2010 
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80  
Identificação do Projecto: 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO CARTAXO 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Refere-se à ampliação das actuais instalações do Centro de Saúde do Cartaxo. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Reforçar as valências do actual Centro de Saúde do Cartaxo, de modo a suprimir carências 
evidentes e responder à crescente procura por parte da população de cuidados médicos 
diferenciados. 

 
Promotor: 
Administração Central / Município do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.000.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2011 
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81  
Identificação do Projecto: 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE RSU EM CON DIÇÕES DE HIGIENE, 

SALUBRIDADE E SEGURANÇA 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Pretende-se a aquisição de viaturas para transporte de RSUs em condições de higiene, salubridade e 
segurança. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Renovar o parque de transporte de RSUs da CMC, e substituir os tractores e reboques por 
equipamentos mais seguros, que garantam o transporte dos resíduos em condições de 
higiene, e que evitem a dispersam de resíduos e maus odores. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
200.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2009 
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82  
Identificação do Projecto: 

MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA (AUTA RQUIAS) 

 
Conteúdo / Descrição: 
 
Consiste no desenvolvimento e reforço de um conjunto diversificado de acções de modernização e 
informatização da gestão do município. 
 
Justificação / Objectivos: 
 
O objectivo principal é reforçar e facilitar as conexões em rede do município com os actores regionais, 
as empresas e os munícipes, o que deverá passar por diversos sub-projectos, nomeadamente: 
 

� Aplicação do Programa ‘Ribatejo Digital’; 
� Programa Munícipe Mais (melhor serviço público); 
� Certificação de Qualidade dos serviços; 
� Criação do Gabinete de Apoio ao Munícipe; 
� Criação do Gabinete de Apoio aos empresários; 
� Criação do Gabinete de Apoio às Colectividades e Instituições. 

 
 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
1.500.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2008-2010 
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83  
Identificação do Projecto: 

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE INDICADORES PARA OS VÁRIOS  ASPECTOS DA GESTÃO DE 
RESÍDUOS 
 
Conteúdo / Descrição: 
 
O objectivo é a criação de uma ferramenta de trabalho que permita uma avaliação rigorosa e de 
análise do desempenho municipal na gestão de resíduos, bem como permita servir de base para 
definir acções e medidas a implementar e a correcção rápida dos desvios existentes em relação à 
estratégia definida. 
 
Justificação / Objectivos: 
 

� Avaliação de desempenho municipal na gestão de resíduos (tipo de resíduos, quantidade 
gerada, percentagem de reciclagem; atitude da população) 

� Análise comparativa face à situação regional e nacional; 
� Definição de linhas de actuação, metas de reciclagem, e propostas de melhoria. 

 
Promotor: 
Câmara Municipal do Cartaxo 
 
Estimativa: 
20.000,00 € 
 
Fontes de Financiamento: 
QREN 2007-2013 
 
Calendarização: 
2009-2010 
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8 .  En qu adr ame nto  Ge og rá f i co  e  I n s t i t u c i o na l  

8 . 1 .  E n q u a d r a m e n t o  R e g i o n a l  

 

Geograficamente, o concelho do Cartaxo encontra-se numa posição central da RLVT, a maior região 

de polarização metropolitana do país. Inserido na sub-unidade mais extensa do Vale do Tejo, que tem 

o rio como forte elemento estruturante, mais especificamente na sub-região da Lezíria do Tejo, o 

Cartaxo confina a sul com o rio Tejo e os concelhos de Salvaterra de Magos e da Azambuja, a norte 

com o concelho de Santarém e da Azambuja e a este com o concelho de Almeirim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Região de Lisboa e Vale do Tejo 

 

As potencialidades e ameaças desta localização do Cartaxo devem primeiramente ser equacionadas 

à luz de um breve diagnóstico estratégico da RLVT na sua globalidade, no qual se destacam como 

pontos fortes (a) os recursos naturais, paisagísticos, culturais, patrimoniais e climatéricos, (b) a 

concentração (num âmbito nacional) de recursos humanos, científicos, institucionais, produtivos e 
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tecnológicos, e (c) a sua localização geo-estratégica no espaço europeu; como pontos fracos são 

apontados (a) a desqualificação dos subúrbios, (b) a mobilidade na Áreas Metropolitana de Lisboa e 

(c) o desordenamento do território. Do ponto de vista económico, particularmente nos aspectos que 

mais impactos territoriais provocam, os sectores mais dinâmicos da RLVT são as actividades 

imobiliárias e a construção, os serviços e as actividades financeiras, a indústria automóvel e um sector 

do turismo e lazer em ascensão, ocupando um lugar de relevo em termos de receitas entre as regiões 

turísticas nacionais.  

 

No entanto, este diagnóstico geral ofusca fortes diversidades internas, nem sempre de carácter 

territorial, com pontos fortes e pontos fracos específicos e implicações numa estratégia de âmbito 

municipal. Deste modo, a região do Vale do Tejo no seu conjunto (constituída pela agregação do 

Médio Tejo e da Lezíria do Tejo) possui uma posição estratégica e um sistema de acessibilidades 

externas privilegiados, face à AML e ao país, é constituído por um sistema de cidades médias com 

significativa qualidade urbana e patrimonial e onde se identificam um conjunto de agentes sociais, 

económicos e autárquicos particularmente activos no contexto da RLVT; por outro lado, são-lhe 

apontados diversos problemas: no sistema de ensino superior, na formação profissional e nas 

actividades de I&D, na rede de sistema de transportes, e no plano ambiental com áreas sensíveis e 

críticas.  

 

Este quadro das principais características do Vale do Tejo aplica-se, na generalidade aos municípios 

da Lezíria do Tejo, devendo-se destacar ainda a zona de solos férteis que caracteriza os seus 

municípios, com um sistema de produção agrícola especializado, de forte componente empresarial e 

níveis de produtividade superiores à média nacional, bem como as características diferenciadas das 

duas margens do rio Tejo, nomeadamente ao nível das acessibilidades. 

 

Estas disparidades internas da Lezíria derivam em larga medida do grau de inserção dos concelhos 

nas dinâmicas regionais em geral e nas dinâmicas metropolitanas em particular, onde o Cartaxo 

ocupa uma posição territorial singular na coroa de expansão para norte da Área Metropolitana de 

Lisboa. Uma posição que poderá ser potenciada como “charneira” entre a AML e o Ribatejo se forem 

aproveitadas as oportunidades que derivam da inserção regional e institucional do Concelho. 
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8 . 2 .  E n q u a d r a m e n t o  s u b - r e g i o n a l  

 

Como referido Cartaxo integra, actualmente, a sub-região (NUT III) da Lezíria do Tejo, da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo. A partir de Janeiro de 2007, a referida NUT III “migrará” para a Região do 

Alentejo, para efeitos de acesso e gestão dos Fundos Comunitários. Esta decisão deve-se à 

perspectiva da Lezíria do Tejo recuperar o “Objectivo 1” dos apoios comunitários de onde foi afastada 

em virtude de estar integrada na RLVT, esta já em regime de “phasing out”, a caminho do “Objectivo 

2” (ultrapassou 75% da média comunitária do PIB/per capita). 

 

Na sub-região da Lezíria (11 Concelhos) o Cartaxo constitui um dos nós de uma potencial rede de 

pequenas cidades que integra a Azambuja, Salvaterra de Magos, Rio Maior, Santarém, Almeirim e 

Alpiarça. 

 

Com Santarém em perda de centralidade, este conjunto tenderá a acentuar o seu funcionamento em 

rede, posicionando-se o Cartaxo em condições geográficas para assumir um papel de articulação 

(charneira) entre a AML e a Lezíria do Tejo e, em termos mais amplos, com o conjunto do Ribatejo. 

 

Neste quadro, o Cartaxo deverá apostar: 

 

- no desenvolvimento e afirmação da Comunidade Urbana da  Lezíria1  (ocupa, 

actualmente, a Vice-Presidência), reclamando a passagem à fase da contratualização 

prevista nas Leis nºs 10 e 11/2003 (reforçar a Comunidade, em termos técnicos e logísticos, 

inclusivamente através da integração de recursos dos GAT’s); 

- perspectivando a “migração” da NUT III da Lezíria, para o Alentejo como positiva  em termos 

de benefícios dos apoios comunitários, mas,  como conjuntural , em termos territoriais e 

administrativos. O Cartaxo deve assumir a “integridade” territorial do Ribatejo, pugnando por 

uma estratégia comum da Lezíria e do Médio-Tejo, eventualmente caminhando para a 

fusão , no futuro  das respectivas Comunidades Urbanas ; 

- finalmente, o Cartaxo poderá assumir um papel forte no ordenamento e potenciação do 

eixo – económico e administrativo – Azambuja/Cartaxo/Santarém  -, como espaço e 

                                                

1 Uma das formas de o Cartaxo ganhar protagonismo neste domínio pode ser através da proposição de 3/4 

projectos supra ou intermunicipais para o QCA IV. 
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plataforma intermunicipais (eventualmente propondo a elaboração de um plano 

intermunicipal de ordenamento do território). 
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9 .  Mu da nç as  Dem og rá f i ca s  Re ce n te s  

9 . 1 .  O  M u n i c í p i o  d o  C a r t a x o  e  a  R e g i ã o  d e  L i s b o a  e  V a l e  d o  T e j o  

 

Em 2001, por ocasião do XIV Recenseamento Geral da População efectuado pelo Instituto Nacional 

de Estatística a população residente no concelho do Cartaxo totalizava 23.389 habitantes. À 

semelhança do realizado no enquadramento nas dinâmicas regionais, esta situação do Cartaxo deve 

ser brevemente enquadrada na evolução demográfica da Região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo em 

conta a interdependência funcional e social e as correlações directas com o grau de atractividade 

concelhia e as dinâmicas regionais do mercado de habitação. 

 

É sabido que em 2001 o número de habitantes da RLVT era cerca de 3,5 milhões de habitantes (33% 

em relação ao país), ilustrando a sua condição de região-capital de grande dimensão económica. Este 

valor era o resultado de uma variação relativamente a 1991 de 5,4%, aumento já muito superior ao do 

decénio anterior (81-91) de 1,08%, sendo de esperar a continuação desta tendência.  

 

Tal como as categorias da figura seguinte ilustram, o aumento populacional no interior da região 

possui maior incidência nos concelhos da segunda coroa exterior a Lisboa e, excepcionalmente do 

ponto de vista sub-regional, no concelho do Entroncamento. O decréscimo populacional verifica-se, 

sobretudo, nos concelhos situados mais a Este, na margem esquerda do rio Tejo, e nos concelhos 

mais centrais da AML, Lisboa, Barreiro e Amadora.  
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Figura 1. Evolução Demográfica na RLVT 1991/2001 

 
Fonte: INE 

 

Observando ainda o Quadro 1 da variação populacional (1991-2001) por município para a unidade do 

Vale do Tejo, é possível perceber uma distribuição muito desigual das alterações demográficas. Deste 

modo, a variação da sub-região Médio Tejo de 2,1% é o resultado de valores internos muito distintos: 

Constância de -8,5% e o Entroncamento com 27,8%; igualmente na Lezíria do Tejo, com uma 

variação de 3,4%, podemos encontrar uma variação de -9,7% para o município de Coruche e 26,8% 

para Benavente. Estas discrepâncias estão intimamente (mas não inteiramente) correlacionadas com 

uma reconfiguração das dinâmicas metropolitanas2 que atinge os municípios de um modo bastante 

desigual, com os aumentos populacionais da Lezíria do Tejo de um modo geral a verificarem-se 

sobretudo nos municípios mais próximos de Lisboa. 

 

 

 

 

 

                                                

2 Cuja aceleração recente questiona mesmo a pertinência de valores inter-censitários decenais.  
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Quadro 1. Evolução Demográfica do Vale do Tejo  

(valores absolutos e percentuais) 

2001 1991 Total %

Portugal 10356117 9867147 488970 5

Lisboa e Vale do Tejo 3467483 3289486 177997 5,4

Médio Tejo 226090 221419 4671 2,1

Abrantes 42235 45697 -3462 -7,6

Alcanena 14600 14373 227 1,6

Constância 3815 4170 -355 -8,5

Entroncamento 18174 14226 3948 27,8

Ferreira do Zézere 9422 9954 -532 -5,3

Ourém 46216 40185 6031 15

Sardoal 4104 4430 -356 -7,4

Tomar 43006 43139 -133 -0,3

Torres Novas 36908 37692 -784 -2,1

Vila Nova da Barquinha 7610 7553 57 0,8

Lezíria do Tejo 240832 232969 7863 3,4

Almeirim 21957 21380 577 2,7

Alpiarça 8024 7711 313 4,1

Azambuja 20837 19568 1269 6,5

Benavente 23257 18335 4922 26,8

Cartaxo 23389 22268 1121 5

Chamusca 11492 12282 -790 -6,4

Coruche 21332 23634 -2302 -9,7

Golegã 5710 6072 -362 -6

Rio Maior 21110 20119 991 4,9

Salvaterra de Magos 20161 18979 1182 6,2

Santarém 63583 62621 942 1,5

Variação (2001-1991)População ResidenteZona Geográfica

 
Fonte: INE 

 

O Cartaxo acompanhou esta tendência com uma variação 91-2001 de 5% (+1121 habitantes em 

valores absolutos), ligeiramente superior à referida média sub-regional, e invertendo assim o 

decréscimo populacional verificado na década de oitenta. Aliada à perda de população do município 

de Coruche, esta situação permitiu a ascensão do Cartaxo para a segunda posição em termos 

populacionais da Lezíria do Tejo com 23389 habitantes.  

 

No entanto devemos igualmente enquadrar esta posição no contexto da rede de municípios de todo o 

Vale do Tejo. Completando a leitura do Quadro 1 com o Gráfico 1 abaixo, que representa em termos 

gerais os valores demográficos absolutos de 2001 (por município e sub-região) e a sua posição 

relativa na totalidade do Vale do Tejo, é possível observar que existe uma clara discrepância na 

constituição demográfica dos municípios da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo. 
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Gráfico 1. População Residente no Vale do Tejo por Sub-Região e Município – 2001 
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Fonte: INE 

 

Os municípios da Lezíria possuem uma clara tendência para estruturas demográficas na ordem dos 

20 a 23 mil habitantes, enquanto o Médio Tejo é predominantemente constituído por municípios de 35 

a 45 mil habitantes. Assinalam-se (i) a inexistência de qualquer município intermédio a estes valores; 

(ii) a superioridade demográfica em termos globais do município de Santarém, e a sua capacidade 

polarizadora no contexto sub-regional; e (iii) a diferença significativa entre o município do Cartaxo e os 

municípios do Médio Tejo imediatamente superiores. 

 

 

9 . 2 .  A  C i d a d e  d o  C a r t a x o  n a  R e g i ã o  d e  L i s b o a  e  V a l e  d o  T e j o  

 

Observando agora os valores da população residente no ano de 2001 apenas para as principais 

cidades do Vale do Tejo, é possível verificar algumas alterações nas posições relativas dos 

municípios em termos demográficos e melhor compreender a potencial rede policêntrica presente no 

Vale do Tejo. Os dados estatísticos aqui apresentados reportam-se à publicação do Instituto Nacional 

de Estatística “Atlas das Cidades de Portugal”. O desenvolvimento desta publicação exigiu a 
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implementação de um procedimento de delimitação geográfica das cidades decorrente do facto da lei 

que estabelece as condições de elevações dos lugares à categoria de cidade ser omissa quanto à sua 

delimitação, isto é, não permitir identificar rigorosamente a porção de território que ocupam. A 

metodologia desenvolvida pelo INE origina a ausência de alguns centros urbanos de significativa 

dimensão em termos demográficos, mas garante a consistência interna dos resultados. 

 

Deste modo, comparativamente ao Gráfico 1 existem duas grandes alterações à posição de dois 

municípios: por um lado a cidade do Entroncamento surge como a segunda maior cidade em termos 

populacionais; por outro lado, a cidade de Ourém aparece em nono lugar, contrariamente à segunda 

posição do município. Estas alterações devem-se às condições históricas de desenvolvimento urbano 

muito específicas daqueles dois municípios: a formação do pequeno município do Entroncamento 

deve-se ao importante nó ferroviário que ali se encontra e ao crescimento urbano associado a este, 

onde os limites da cidade quase coincidem com os limites do concelho; quanto ao município de 

Ourém deve-se ter em especial atenção as especiais circunstâncias demográficas associadas à 

formação da freguesia de Fátima, com cerca de 10 mil habitantes de um total de 46 mil. 

 

 

Gráfico 2. População Residente nas principais cidades do Vale do Tejo por Sub-Região – 2001 
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Fonte: INE 

 

Exceptuando estas duas situações, as posições relativas das restantes cidades aproximam-se 

bastante daquelas dos seus municípios, assinalando-se, no entanto, a minimização da discrepância 

entre as duas sub-regiões. No que diz respeito às cidades da Lezíria do Tejo, Santarém é a cidade 
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mais povoada de todo o Vale do Tejo, com quase 30 mil habitantes; as cidades de Almeirim, Cartaxo 

e Rio Maior surgem na sexta, sétima e oitava posição respectivamente, entre os 7 mil e os 10 mil 

habitantes. As cidades do Médio Tejo de Entroncamento, Abrantes, Tomar e Torres Novas surgem 

entre a segunda e a quinta posição, com o número de habitantes a oscilar entre os 12 mil e os 18 mil.  

 

No que mais directamente importa considerar numa estratégia de desenvolvimento do Cartaxo, 

assinala-se a relevância demográfica no contexto do Vale do Tejo de um novo centro urbano 

constituído pela eventual agregação da cidade do Cartaxo (9507 habitantes) e da freguesia de Vila 

Chã de Ourique (2948 habitantes)3, probabilidade já emergente através dos loteamentos recentes e 

reforçada pela localização e o trajecto previstos para a ligação ao nó de acesso à A1. 

 

Observando o Gráfico 3 podemos então compreender a necessidade de uma estratégia territorial 

integrada para aqueles territórios, que em conjunto poderiam constituir uma cidade-média, 

demograficamente ao nível das cidades do Médio Tejo. 

 

Gráfico 3. Relevância do Centro Urbano Cartaxo/Vila Chã de Ourique no Vale do Tejo – 2001 
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 Fonte: INE 

 

 

                                                

3 A cidade do Cartaxo inclui desde logo uma parte das freguesias de Vila Chã de Ourique e Vale da Pinta, mas em ambas 

apenas numa percentagem territorial muito reduzida (0,8%); no caso especifico de Vila Chã de Ourique esta porção de 

território corresponde a uma área industrial, logo, sem residentes. Por estas razões é possível realizar a simulação 

estatística sem inconvenientes de maior, tendo em conta o objectivo meramente indicativo a que esta se propõe. 
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9 . 3 .  D i s t r i b u i ç ã o  I n t e r n a  d o  C r e s c i m e n t o  D e m o g r á f i c o  

 

Considerando agora as alterações demográficas cartaxenses do ponto de vista interno, o crescimento 

populacional do município encontra-se distribuído de um modo assimétrico ao nível das unidades de 

freguesia, com uma clara hegemonia da freguesia do Cartaxo, que segue a sua tendência histórica e 

indica a importância económica, funcional e urbana como pólo de atracção do concelho. 

 

Mesmo quando o concelho perdeu população na sua globalidade, tal como aconteceu na década de 

oitenta (ver Quadro 2), a freguesia do Cartaxo continuou a esboçar crescimento e em número de 

indivíduos superior à perda total do município. O crescimento demográfico encontra-se também 

presente, embora de um modo pouco expressivo, nas freguesias de Vale da Pinta, Vale da Pedra e 

Lapa. Por outro lado, é possível observar um elevado decréscimo no número de habitantes da 

freguesia da Valada, a mais rural das freguesias do concelho.  

 

Quadro 2. Evolução da População Residente por Freguesia
Concelho do Cartaxo 1981/1991/2001

Cartaxo 8.526 9.014 10.115
Pontével 6.448 4.366 4.399
Vila Chã de Ourique 3.105 3.069 2.948
Vale da Pedra 1.634 1.753
Vale da Pinta 1.208 1.246 1.438
Lapa 1.158 1159 1.205
Valada 1.399 1.116 903
Ereira 737 664 628
Munícipio 22.581 22.268 23.389

Freguesias 1981 1991 2001

 Fonte: INE 
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1 0 .  De se n vo l v im en t o  Ec on ómic o ,  Em pre sa r i a l  e  Rec urs os  Huma no s  

 

As actividades económicas e o tecido empresarial do Cartaxo são ainda dominados pelos sectores 

tradicionais, apresentam estruturas frágeis e com dinâmicas pouco significativas, uma economia rural 

e de transição rural-urbano. 

 

A economia cartaxense é composta maioritariamente por micro-empresas (à volta de 75%), o que 

poderá criar algumas vulnerabilidades no tecido empresarial local. Entre 1997 e 2002, verificou-se 

alguma estagnação no crescimento do número total de empresas, embora o número de sociedades 

tenha apresentado um crescimento médio de 5,5% (inferior, contudo, ao da Lezíria e do Distrito de 

Santarém). 

 

 

Gráfico 1 – evolução do tecido empresarial do Conce lho do Cartaxo, 1997-2002 

 

 

Entre 1998 e 2001, o volume de vendas das sociedades do concelho do Cartaxo cresceu, em média, 

7,3% ao ano, ligeiramente acima do crescimento da Lezíria do Tejo e do Distrito de Santarém (7,1% e 

6,6%, respectivamente). Em 2001 esse indicador ascendeu a 408, 625 Milhões de Euros. No que diz 

respeito ao emprego, entre 1997 e 2001, assistiu-se a um crescimento de 5.1% (1 p.p. superior à 

Lezíria do Tejo). 
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Gráfico 2 – Evolução do emprego nas sociedades, con celho do Cartaxo, 1997-2001 

(Percentagens) 

 

 

As actividades económicas e empresariais do Concelho são dominadas, quer em termos de volume 

de negócios, quer em termos de emprego, pela indústria transformadora (53% no volume de vendas e 

40% no emprego) e pelo comércio (34% e 28%, respectivamente). Em terceiro lugar, embora com um 

peso substancialmente inferior surge o sector da construção (8% e 4% respectivamente). Contudo, os 

sectores que apresentam taxas de crescimento mais elevadas ao nível do volume de vendas são o 

imobiliário (20,8%), os transportes e armazenagem (19,1%) e a agricultura (14,9%). O sector mais 

representativo do Cartaxo, a indústria transformadora, apresentou, uma taxa de crescimento média 

anual de 5,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE.
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Quadro 1 – Top 3 das taxas de crescimento médias an uais 

(percentagens) 

 

1º lugar  2º lugar  3º lugar  
Indicador  

Sector Taxa Sector Taxa Sector Taxa 

Volume de Vendas 

Imobiliárias e 

serviços às 

Empresas 

20,8 
Transportes e 

Armazenagem 
19,1 Agricultura 14,9 

Emprego Construção 19,0 
Transportes e 

Armazenagem 
11,9 Comércio 9,0 

Volume de Vendas 

por Sociedade 

Imobiliárias e 

Serviços às 

Empresas 

14,7 Agricultura 13,75 
Alojamento e 

Restauração 
3,6 

 

 

No domínio da produtividade as melhores práticas foram o turismo e as imobiliárias/serviços às 

empresas (14,3%), a agricultura (11,6%), os transportes e armazenagem (5,1%), com um crescimento 

médio superior à Lezíria e ao distrito entre 1998 e 2001. A produtividade da construção civil e do 

comércio diminuiu em igual período. No entanto, de um modo global, entre 1998 e 2001, o 

crescimento da produtividade nas sociedades cartaxenses foi muito reduzido, a que não será alheio a 

reduzida qualificação da população residente. Uma natural consequência é a fraca utilização das 

novas tecnologias (internet, e.mail, aplicações informáticas) por parte das empresas do concelho. 
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Gráfico 3 – Evolução da produtividade no concelho d o Cartaxo, 1998-2001 (Milhares de euros) 

 

 

Quadro 2 – Top 3 das taxas de crescimento médias an uais 

(percentagens)  

 

1º lugar  2º lugar  3º lugar  
Indicador  

Sector Taxa Sector Taxa Sector Taxa 

Produtividade 

Imobiliárias e 

Serviços às 

Empresas 

14,3 Agricultura 11,6 
Transportes e 

Armazenagem 
5,1 

 

 

Em 2002, o concelho do Cartaxo representou apenas 3.4% das exportações de toda a Lezíria – EUR 

milhões 786.3. Este valor foi ligeiramente inferior ao verificado, em média, entre 1997 e 2002. A taxa 

de cobertura a rondar os 48% em 2002 poderá indiciar falta de competitividade por parte das 

empresas do concelho.   

 

O nível de qualificação da população residente no concelho do Cartaxo apresenta-se muito reduzido, 

dado que cerca de 83% da população tinha, em 2001, apenas o ensino básico ou nenhum tipo de 

qualificação. Nos restantes níveis de qualificação, todos os valores desta região são inferiores aos 

verificados a nível nacionail. 
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Gráfico 4 – População residente segundo o nível de qualificação, 2001 
(Percentagens) 

 

Ao analisarmos as regiões portuguesas (NUTS III), em termos de PIB per capita, em 2002, 

constatamos que o Cartaxo está inserido na 8ª mais rica: a Lezíria do Tejo. No entanto, uma análise 

mais cuidada evidencia que o PIB per capita da Lezíria era 28.9 pontos percentuais (p.p.) inferior à 

média das 1209 regiões europeias e apenas cerca de 54% do da grande Lisboa (a região nacional 

mais rica). 

 

Gráfico 5 – PIB per capita nas NUTS III, 2002 
  (Percentagens) 

Fonte : Eurostat. 
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Conclusões 

 

A evolução da performance do concelho do Cartaxo está, grosso modo, em conformidade com a 

Lezíria do Tejo e com o distrito de Santarém. 

As novas acessibilidades ao Concelho e a proximidade e influência crescente da Área Metropolitana 

de Lisboa, vão acelerar o ritmo das mudanças económicas, sociais e territoriais no concelho. Num 

ambiente muito competitivo mas, por conseguinte, de procura incessante de novas localizações, e 

soluções, é necessário definir e implementar uma estratégia ambiciosa de molde a aproveitar as 

oportunidades  e a combater as ameaças  existentes e emergentes que deve passar por: 

 

- uma expansão e modernização  selectivas e espacialmente ordenadas dos sectores 

tradicionais  – indústria transformadora, construção civil, imobiliário, serviços e  agricultura 

(com especial atenção para o vinho, de molde a se conseguir consolidar a imagem de marca 

associada à região); 

- desenvolvimento do sector turístico  através do vinho, de uma valorização do Tejo, do 

turismo rural e da gastronomia local. 

- a criação de condições para o acolhimento de novas iniciativas, actividades e emp resas  

viradas para as novas tecnologias e para o comércio externo, que possam funcionar como 

catalizadoras da introdução de moderno capital físico e mão-de-obra mais qualificada no 

concelho. 

 

Fundamentalmente interessa realçar que o concelho do Cartaxo é um território no qual as actividades 

económicas e as estruturas empresariais apresentam dinâmicas fracas e muito tradicionais. Mas para 

o Concelho, dadas as novas acessibilidades e influências metropolitanas, perspectivam-se boas 

oportunidades de desenvolvimento a equacionar. 
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1 1 .  D in âmic as  Im ob i l i á r i a s 4 

 

Como um dos mais significativos vectores da expansão metropolitana, o mercado imobiliário reflecte a 

pressão económica e territorial sobre os concelhos da periferia metropolitana. Assim, considerando as 

dinâmicas territoriais emergentes e induzidas pela metropolização crescente do concelho do Cartaxo, 

procedeu-se à análise do mercado imobiliário local que, atendendo ao passado recente, apresenta já 

alterações significativas, nomeadamente ao nível da habitação. 

 

Os dados debruçam-se deste modo pela oferta de habitação e o seu valor por m2 nas tipologias de 

moradia e apartamento, encontrando-se agregados por freguesia no que diz respeito ao concelho do 

Cartaxo. De modo a garantir uma base comparativa do fenómeno, foi igualmente analisada a oferta 

total (por município) dos concelhos que reflectem, em maior ou menor grau, as mesmas dinâmicas do 

eixo de expansão metropolitana a que o Cartaxo se encontra sujeito: Alenquer, Azambuja e Santarém. 

 

Analisando o Quadro 1, podemos afirmar que no que diz respeito à tipologia unifamiliar, a oferta para 

venda caracteriza-se por fogos T3 e T4, concentrados em larga medida na freguesia do Cartaxo que 

disponibiliza 97 fogos dos 181 existentes no concelho. O conjunto da oferta do município é duas 

vezes superior à oferta de Santarém e de Alenquer, e sete vezes e meia superior à da Azambuja, o 

que ilustra uma dinâmica considerável e fundamenta o crescimento recente no sector da construção e 

das agências imobiliárias já apontado; o mercado de arrendamento não apresenta qualquer exemplo 

em nenhum dos municípios.  

 

Quanto ao preço médio/m2 para o mercado de venda pode-se afirmar que existe uma diferença 

significativa entre o Cartaxo (685 €/m2) e os municípios de Alenquer (661€/m2) e Azambuja 

(696€/m2). 

 

 

 

                                                

4 A metodologia usada neste estudo é de base comparativa tendo-se escolhido os municípios de Santarém, 

Azambuja e Alenquer, considerando o eixo territorial formado por estes e o Cartaxo. Os dados são apresentados 

por freguesia, excepção feita à base comparativa utilizada cujos valores se referem à totalidade dos concelhos; 

para efeitos de pesquisa foi utilizada a base de informação disponível on-line pelo site do BPI no mês de 

Dezembro de 2004. 
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Quadro 1. Oferta de habitação em tipologia unifamiliar (venda e arrendamento), por tipologia, freguesias do 

Cartaxo e municípios da base comparativa 

Fonte: BPI on-line e elaboração própria 

 

 

A oferta de habitação colectiva (ver Quadro 2) para venda no município do Cartaxo caracteriza-se por 

uma concentração quase total na freguesia do Cartaxo das tipologias de apartamento: 316 fogos de 

um total de 325. Em comparação com os municípios estudados, o conjunto da oferta do Cartaxo é 

mais de duas vezes e meia superior à oferta de Santarém e Alenquer, e seis vezes superior à oferta 

da Azambuja.  

 

Quanto ao mercado de arrendamento não existe qualquer exemplo na totalidade da amostra 

efectuada, seguindo assim a tendência do mercado nacional para a aquisição da casa própria.  

 

Do ponto de vista do preço médio/m2 refere-se a diferença entre os valores do Cartaxo (1114€/m2) e 

Azambuja (1213€/m2). 

 

 

 

 

 

Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arr ed. Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred.

Total Fogos por Tipologia 4 0 2 0 16 0 66 0 77 0 14 0 2 0 0 0 181 0

Preço médio por m² (euros) 191,93 595,06 548,64 792,73 465,46 916,67 585,08 0

565,77 967,17 555,65 1,086,78 696,20 0

661,13 0442,01 1019,97956,06 835,09

87 0

789,21 0,00 737,47 868,08

6 524 1511 23
Alenquer

3 0

Freguesias

306,74 663,52 422,56 475,30 549,99 742,02 521,38 0
Santarém

4 28 10

Azambuja

T5

Cartaxo

Ereira

Lapa

T4

1

1

32

Vila Chã de Ourique

Valada

Pontével

Vale da Pinta

Vale da Pedra

1

T0 T1 T2 T3 T6 T7

52 8 1

04

0

1

3

1

1

1

1

6

4

1

4

1

1

41

7

1 2

10

1

7

4

6

2

4

4

8

30

4

1

1

Total Fogos por Freguesia

97

7

6

21

8

11

12

0

0

19

85 0

0

0

0

0

2

489,51

48 102 24 0
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Quadro 2. Oferta de habitação em tipologia apartamento (venda e arrendamento), por tipologia, freguesias do 

Cartaxo e municípios da base comparativa 

Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred. Ven da  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred. Venda  Arred.

Total Fogos por Tipologia 0 0 16 0 117 0 174 0 17 0 0 0 1 0 0 0 325 0

Preço médio por m² (euros) 1748,63 1057,82 983,07 800,76 1114,67 0

1023,97 936,16 894,53 906,13 839,84 920,13 0

1442,36 1188,71 1167,79 1213,69 0

1248,40 2439,18 1107,47 1982,43 1007,11 1556,92 0

123 0469 6
Alenquer

7 37

0 0

0 0

Valada

0 0

Pontével

0

Lapa

0

Freguesias

71 12 116 05

0 0

1 5 22

T6 T7 Total Fogos por Freguesia

Vila Chã de Ourique

T2 T3 T4 T5

Cartaxo 16 17116 166 1 316 0

Santarém

Azambuja

Vale da Pinta

Ereira

T0 T1

1 0

5 24 22 51 0

Vale da Pedra

1

8 08

 
Fonte: BPI on-line e elaboração própria 

 

De acordo com o ilustrado podemos retirar duas conclusões importantes:  

 

(i) existe a tendência em ambas as tipologias para a redução do valor de venda de habitação 

face ao aumento da distância à cidade de Lisboa; e  

 

(ii) o Cartaxo apresenta uma dinâmica imobiliária significativamente superior à dos restantes 

concelhos estudados. Deve-se no entanto ter em conta que o processo de crescimento 

urbano de base residencial deu-se mais cedo nos concelhos de Azambuja e Alenquer 

(Carregado), atingidos pelo processo de metropolização do modo que se apresenta no 

capítulo seguinte. 
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1 2 .  O  Car t ax o  e  o  E i xo  de  Exp an sã o  Met r op o l i t a na  V i l a  F ra nc a  d e  

X i ra / Ca r re ga do / Az am bu ja  

 

 

Considerando a crescente pressão metropolitana sobre o concelho do Cartaxo, já descrita no Cenário 

Tendencial, analisa-se agora de um modo quantitativo os recentes impactos desta lógica sobre os 

territórios do eixo Vila Franca de Xira/Carregado/Azambuja, nomeadamente através das suas 

características dominantes de subúrbio industrial, logístico e residencial, verificando desde logo, 

quando possível, a evolução do Cartaxo face a estas dinâmicas metropolitanas e antevendo a 

aceleração das modificações induzidas pela construção do novo nó de acesso à A-1. 

 

Deste modo, (i) são feitas algumas considerações sobre a área logístico-industrial do 

Carregado/Azambuja, (ii) realiza-se uma análise da mobilidade inter-concelhia do eixo de expansão 

metropolitana, com destaque para o pólo de emprego da Azambuja e suas relações com o Cartaxo, e 

(iii) põe-se em evidência o rápido crescimento demográfico do município de Alenquer (no qual se 

localiza o Carregado) em virtude do ritmo de metropolização daquele território. 

 

1 2 . 1 .  A  Á r e a  L o g í s t i c o - I n d u s t r i a l  d o  C a r r e g a d o / Az a m b u j a  

 

O eixo metropolitano referido tem um dos seus principais momentos de expansão na área de 

Carregado/Azambuja, a qual, no decorrer dos últimos quinze anos, se consolidou como um das 

principais plataformas logísticas e de distribuição da AML e de Portugal, estando aí presentes a 

maioria dos principais operadores logísticos do mercado português. O processo de localização 

espontânea de operadores logísticos de âmbito nacional e internacional, junto com a presença de 

outras empresas industriais dedicadas à fabricação e distribuição de produtos de consumo final (ex.: 

alimentação), confirma a área Carregado/Azambuja como a “cidade da logística e distribuição no 

âmbito da AML e do conjunto de Portugal”. 

 

O principal factor explicativo desta localização de operadores logísticos na área do 

Carregado/Azambuja, é a sua localização estratégica face aos principais mercados de Portugal: a 

franja litoral que vai de Lisboa ao Porto concentra mais de 70% da capacidade de consumo do país. 

 

Por outro lado, a posição na rede principal de comunicações entre a AML, o resto de Portugal e 

Espanha, como porta de entrada e saída da maior parte do comércio português, fazem da área do 
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Carregado/Azambuja um local privilegiado para o acesso rápido aos principais mercados portugueses 

e do exterior. 

 

A estas razões há que somar outros factores, nomeadamente, (i) a disponibilidade do solo a preço 

relativamente competitivo e (ii) as dinâmicas recentes do mercado imobiliário da AML, favorecendo a 

expulsão das actividades logísticas e industriais do centro para a periferia. Deve-se ainda chamar a 

atenção para as consequências da programação do próximo quadro comunitário de apoio (QCA IV), o 

qual posicionará a área do Carregado/Azambuja num limite administrativo das ajudas comunitárias. 

 

Pelo seu conjunto de características, podemos destacar a área do Carregado/Azambuja como um 

pólo privilegiado para aquelas actividades de distribuição capilar, que implicam uma distribuição até 

aos centros de consumo final. 

 

No entanto, apesar de funcionar como pólo de actividades, deve-se ter atenção que esta área surge 

apenas como um momento de uma lógica de expansão metropolitana, baseada nos principais eixos 

de acessibilidades, e que lhe é hierarquicamente superior. Assim, a saturação desta área a médio 

prazo e o encarecimento do preço do solo forçarão a procura de novas áreas para a localização das 

actividades logísticas menos qualificadas, preferencialmente ao longo da rede de acessibilidades 

principal, nomeadamente da A-1.  

 

Esta situação ilustra uma das mais marcantes pressões metropolitanas no concelho do Cartaxo, a 

qual se tem manifestado com um ritmo mais acelerado após a ligação ao nó de Aveiras e o anúncio 

recente do novo nó de ligação à cidade do Cartaxo, e que se pode compreender melhor completada 

por uma breve análise da mobilidade inter-concelhia naquele eixo metropolitano. 

 

1 2 . 2 .  O  P ó l o  d e  Ac t i v i d a d e s  d a  Az a m b u j a   

 

Apesar de apenas muito recentemente ter sido publicamente tematizada a metropolização do Cartaxo 

face à melhoria da rede de acessibilidades, na realidade a relação do concelho com as dinâmicas 

económicas, territoriais e sociais da AML pode-se verificar como significativa desde 1991, 

nomeadamente com o pólo de emprego metropolitano da Azambuja. 
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Num recente estudo realizado pelo INE5 acerca da evolução dos movimentos pendulares (casa-

trabalho e casa-estudo) na Área Metropolitana de Lisboa, é possível observar a interdependência 

funcional dos concelhos metropolitanos e extrametropolitanos em torno da Azambuja, mais visível ao 

nível das lógicas de dependência do emprego.  

 

Assim, de acordo com o Quadro 1, em 2001 a Azambuja polarizava cerca 3,8 mil empregados que 

representavam 39,7% do emprego deste concelho, sendo esta mão-de-obra maioritariamente 

residente em concelhos não incluídos no limite institucional da Área Metropolitana de Lisboa: apenas 

Alenquer e Cartaxo sustentavam cerca de 17,1% do emprego, com 5% e 12,1% respectivamente., 

ilustrando o grau de funcionalidade metropolitana daqueles dois municípios. Refere-se ainda que o 

concelho metropolitano de Vila Franca de Xira representava 5,4% da mão-de-obra da Azambuja. 

 

Quadro 1. Repartição da População Empregada no Concelho de Azambuja por concelho de residência, segundo 

o sector de actividade, 2001 (%) 

Sectores de 
Actividade

Total

R
es

id
en

te
s 

em
 

A
za

m
bu

ja

T
ot

al
 

E
nt

ra
da

s

Li
sb

oa

Lo
ur

es

V
ila

 F
ra

nc
a 

de
 X

ira

A
le

nq
ue

r 

C
ar

ta
xo

S
an

ta
ré

m

O
ut

ro
s 

C
on

ce
lh

os

Primário 100 81,2 18,8 0,8 0,1 1,3 2 7,9 1,5 5,2
Secundário 100 55,3 44,7 1,3 1,4 5,8 4,9 16 3,3 12

Terciário 100 60,4 39,6 2,4 1,4 5,8 5,5 10,5 2,6 11,4
Emprego em Azambuja 100 60,3 39,7 1,9 1,3 5,4 5 12,1 2,7 11,1
Retiveram-se para análise os concelhos que enviavam mais de 1% do total da população empregada em Azambuja

Residentes noutros concelhos

 
Fonte: INE 

 

Verifica-se igualmente que as entradas no concelho da Azambuja sustentavam especialmente o 

sector secundário: 44,7% do emprego da Azambuja era assegurado por mão-de-obra não residente. 

Neste contexto, refere-se o peso que os movimentos de mão-de-obra industrial residente no Cartaxo 

assumiam no emprego do sector secundário do concelho da Azambuja (16%). 

 

                                                

5 INE (2003); «Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa 

e Área Metropolitana do Porto 1991-2001»; Lisboa; disponível em http://www.ine.pt 
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Quadro 2. Repartição da População Empregada no Concelho de Azambuja por concelho de residência, segundo 

o concelho de residência, 2001 (%) 

Fonte: INE 

 

Do ponto de vista sectorial é possível verificar no Quadro 2 que a maior parte da população que se 

deslocava à Azambuja para aí exercer a sua actividade de trabalho constituía mão-de-obra terciária, 

verificando-se a mesma tendência para os residentes no Cartaxo. 

 

Observando agora (Quadro 3 e Figura 1) as características dos principais movimentos de entrada na 

Azambuja (motivados pelo emprego e pelo estudo), é-nos permitido verificar que o Cartaxo surge 

como o que apresenta maior dependência funcional daquele concelho metropolitano, tanto ao nível do 

transporte individual como do transporte colectivo, com 868 e 288 indivíduos residentes a estudarem 

ou trabalharem na Azambuja (34,3% e 22,9% do total de entradas respectivamente). 

 

É igualmente possível observar que uma parte das dinâmicas do eixo metropolitano Vila Franca de 

Xira/Carregado se encontram expressas nas posições elevadas dos respectivos municípios na sua 

interacção com a Azambuja, realçando-se a posição assumida por Santarém no eventual 

prolongamento e consolidação desse eixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores de 
Actividade

Total 
(emprego 

em 
Azambuja) R
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V
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C
ar
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S
an
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ré
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Primário 7,4 10 3,5 3,3 0,8 1,7 2,9 4,8 1,5
Secundário 33 30,3 37,2 22,8 35,7 35 31,8 43,7 3,3

Terciário 59,6 59,7 59,3 73,9 63,8 63,3 65,4 51,5 2,6
Emprego em Azambuja 100 100 100 100 100 100 100 100 2,7
Retiveram-se para análise os concelhos que enviavam mais de 1% do total da população empregada em Azambuja

Residentes noutros concelhos
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Quadro 3. Principais Movimentos de Entrada no Concelho da Azambuja, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Figura 1. Principais Movimentos de Entrada no Concelho da Azambuja, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

 

 

 

Nº
Duração 
média

Nº 
Duração 
média

Nº 
Duração 

média
Nº 

Duração 
média

Cartaxo 868 20 288 30 3 23 18 34
Vila Franca de Xira 295 31 231 40 3 18 5 33
Alenquer 372 20 115 31 3 18
Santarém 162 38 97 42 3 23 2 68
Lisboa 129 45 53 68 3 60
Loures 72 45 53 62 4 40
Cadaval 69 22 23 53 1 8 2 8
S. De Magos 17 72 75 81
Almeirim 39 55 43 69 1 23
Outros 505 54 275 77 3 23 21 64
Total 2528 32 1253 51 13 21 59 45

Entradas

Concelhos

Transporte 
Individual

Transporte Colectivo Nenhum - vai a pé Outro
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A complexificação das lógicas metropolitanas de dependência dos últimos anos e a dinâmica extra-

metropolitana (do ponto de vista institucional) causada pela consolidação do eixo Vila Franca de 

Xira/Carregado/Azambuja fez surgir na Azambuja algumas dinâmicas no sentido inverso, ou seja, 

residentes que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar fora do concelho. Assim, embora 

com valores logicamente menores aos dos movimentos de entrada, observando o Quadro 4 e a 

Figura 2 podemos perceber as duas características principais dos movimentos de saída da Azambuja: 

 

Quadro 4. Principais Movimentos de Saída do Concelho da Azambuja, 2001 

Nº
Duração 

média
Nº 

Duração 
média

Nº 
Duração 

média
Nº 

Duração 
média

Lisboa 289 53 647 68 2 15 6 49
Alenquer 424 22 132 28 2 34 6 32
Cartaxo 372 18 127 28 2 15 3 13
Vila F. De Xira 200 31 287 36 6 53
Santarém 131 35 47 54 2 23
Rio Maior 88 21 38 26 1 90
Loures 41 48 27 69 3 18 1 46
Outros 301 47 173 60 18 23 10 62
Total 1846 32 1478 52 27 22 35 47

Concelhos

Saídas

Transporte 
Individual

Transporte Colectivo Nenhum - vai a pé Outro

 
Fonte: INE 

 

 

(i) Deve-se ter em atenção que a acentuada dependência de Lisboa é marcada pelo número de 

utentes do transporte colectivo, nomeadamente devido à presença do eixo ferroviário suburbano; por 

outro lado, (ii) é-nos permitido verificar que o número de utilizadores do transporte individual é 

bastante superior nas deselocações para os concelhos extra-metropolitanos de Alenquer (Carregado) 

e Cartaxo. Esta característica reforça a ideia expressa acima acerca da inter-dependência funcional 

dos concelhos que constituem e são influenciados pelo eixo Vila Franca de Xira/Carregado/Azambuja. 
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Figura 2. Principais Movimentos de Saída no Concelho da Azambuja, 2001 

 Fonte: INE 

 

1 2 . 3 .  O  C r e s c i m e n t o  D e m o g r á f i c o  d o  M u n i c í p i o  d e  A l e n q u e r :  o  

C a r r e g a d o  

 

O município de Alenquer tem esboçado um crescimento demográfico ligeiramente superior à média da 

sub-região do Oeste: 14,9% e 9,8% respectivamente para o intervalo 1991-2001. Este crescimento é 

deste modo 3 vezes superior àquele desempenhado pelo Cartaxo no mesmo período, fazendo de 

Alenquer, com cerca de 40 000 habitantes, o segundo município mais populoso com relações 

funcionais directas com as dinâmicas metropolitanas do eixo analisado, a seguir ao próprio município 

de Vila Franca de Xira com aproximadamente 122 000 residentes. 

 

No entanto, este crescimento demográfico e o seu resultado possuem uma distribuição territorial 

específica que ilustra as dinâmicas fortíssimas associadas ao fenómeno da metropolização em geral, 

e à implantação e consolidação naquela área de uma das principais plataformas logístico-industriais 

do país. 
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Analisando o Quadro 5 é possível verificar que, para além do seu ritmo acentuado, a distribuição 

interna do aumento populacional é bastante assimétrica. Assim, enquanto a maioria das freguesias de 

Alenquer possuem um crescimento negativo entre os anos de 1991-2001, a recém-criada freguesia do 

Carregado, próxima do nó de ligação à A-1, cresceu 72,9% (3784 indivíduos), o que representa uma 

concentração de 76% do crescimento total do município.  

 

Falamos então de um fenómeno de suburbanização residencial massiva que atingiu (e atinge) aquele 

território de forma incontornável, com pressões imobiliárias fortíssimas e exigências económicas, 

sociais e culturais bastante acentuadas e de difícil delimitação. 

 

Quadro 5. Evolução da População Residente por Freguesia
Concelho de Alenquer 1981/1991/2001

Abrigada 3.317 3.291 3.412
A, Galega da Mercena 2.396 2.257 2.174
A, Gavinha 1.145 1.211 1.175
Cab. Torres 1161 1.073 1.018
Cadafais 3.542 1.558 1.695
Carnota 1.800 1669 1.691
Carregado 5.190 8.974
Meca 1.913 1842 1.809
Olhalvo 2.121 1.998 2.009
Ota 1414 1321 1151
P.Palhacana 1903 614 572
Ribafria 1108 968
Santo Estevão 5702 4383 5421
Triana 3593 2819 3490
Ventosa 2782 2416 2221
V.V. Francos 1486 1348 1289
Munícipio 34.275 34.098 39.069

Freguesias 1981 1991 2001

 

Fonte: http//: www.cm-alenquer.pt 

 

São sobretudo estas consequências que, em última instância, merecem uma reflexão estratégica e 

pró-activa no âmbito do município do Cartaxo, o qual, como se viu neste capítulo e no anterior, não 

tem estado totalmente ausente da lógica metropolitana que lhes deu origem, e que agora se encontra 

ali fundamentalmente acelerada. 
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1 3 .  D ia gn ós t i co  Es t r a t ég i c o  d o  De sp or to  

 

Independentemente do levantamento rigoroso, em vias de realização, da situação do subsistema 

instalacional desportivo do concelho, feito através do uso dos standards oficiais, e de uma informação 

mais detalhada sobre alguns aspectos da realidade associativa local ainda a obter, é possível propor 

um diagnóstico muito aproximado do estado do desporto no Cartaxo, através da identificação dos 

seus pontos fortes e fracos e das oportunidades detectáveis como previsíveis obstáculos ou 

alavancas do desenvolvimento desportivo concelhio 

 

A fiabilidade deste diagnóstico permite, por seu lado, a formulação de alguns objectivos de alcance 

estratégico que, pela sua natureza, poderão balizar as estratégias e politicas autárquicas para aquele 

desenvolvimento, assegurando-lhe eficácia e a necessária sustentabilidade. 

 

As grandes debilidades do sistema desportivo do Cartaxo, identificáveis e caracterizáveis sem 

dificuldade, dada a sua visibilidade e facilidade de entendimento das respectivas causas, assumem a 

sua principal expressão nos seguintes aspectos. 

 

� Uma rede de equipamentos desportivos insuficiente nas diferentes tipologias oficialmente 

reconhecidas, e praticamente inexistente no quadro das novas práticas, nomeadamente para os 

desportos de natureza e aventura. Na sua generalidade as várias instalações, seja qual for a sua 

raiz patrimonial e forma de gestão, apresentam-se envelhecidas e/ou degradadas, com baixos 

níveis de funcionalidade no que respeita às infraestruturas de apoio. Esta situação limita 

claramente a oferta desportiva autárquica e associativa, tanto no que respeita a uma prática 

física de qualidade, como na possibilidade, hoje considerada indispensável, de diversificação da 

procura, por parte da massa de reais ou potenciais praticantes, face a um leque amplo de 

modalidades e de diferentes modos de as praticar. 

 

� Uma politica desportiva autárquica que, correcta nos pressupostos teóricos e na concepção dos 

programas, se vê muito condicionada na sua execução prática em duas vertentes 

determinantes: 

 

o A inexistência, na Câmara Municipal, dum órgão tecnico-administrativo devidamente 

estruturado, e dotado dos recursos humanos necessários, em número e qualificação, 

para assegurar, tanto o cumprimento daquela politica e dos seus programas, como a 
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mediação entre a autarquia, o movimento associativo e os munícipes não organizados 

na área do desporto;  

 

o Uma relação muito hierarquizada e formalizada da autarquia com o movimento 

associativo, em que à dificuldade de relacionamento funcionalmente mais adequado 

decorrente da inexistência do órgão autárquico acima referida, se soma um deficit de 

participação das associações na tomada de decisões relativas aquela politica, motivada 

pela igual inexistência de qualquer órgão consultivo que as represente. 

 

� Um movimento associativo fragilizado pela sintomatologia do que hoje se tornou habitual 

designar de “crise do associativismo”, visível nas carências infraestruturais, na dificuldade de 

renovação de dirigentes, na quebra do “espírito associativo” e na consequente diminuição da 

participação dos associados na vida associativa, nas dificuldades acrescidas duma gestão 

financeira muito dependente dos apoios externos, principalmente autárquicos, e agravada pelos 

constrangimentos impostos pela legislação regulamentadora da fiscalidade e do funcionamento 

associativos, na morosidade em “modernizar” o quadro da oferta desportiva.  

 

Quanto aos aspectos declaradamente positivos resultantes do diagnóstico, podem ser listados como 

se segue. 

 

� A autarquia assume uma postura claramente interveniente na área do desporto que, 

independentemente das debilidades orgânicas e funcionais já enunciadas, garante a 

elaboração e aplicação de politicas desportivas equilibradas: por um lado, assegurando 

múltiplos apoios às associações; por outro garantindo à generalidade das populações, através 

de programas próprios, a promoção de actividades destinadas aos mais jovens, aos cidadãos 

não organizados e a grupos sociais especiais, como os idosos, habitualmente fora das 

preocupações das associações; e por outro, ainda, propiciando o ambiente de festa 

desportiva, sob a forma de eventos, como meio de estimular a procura de práticas desportivas 

e de reforçar a identidade local. 

 

� O movimento associativo local, mesmo que inevitavelmente permeável às muitas incidências 

da chamada “crise associativa”, como já foi referido, apresenta uma densidade da malha de 

associações activas e uma dinâmica de funcionamento provavelmente muito acima dos 

indicadores nacionais da realidade associativa. Esta vitalidade traduz-se, para alem duma 

razoável oferta em práticas de formação e manutenção, numa outra oferta de qualidade maior: 
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a que se inscreve no quadro da competição organizada. Esta é bem estruturada nalgumas 

modalidades, como o futebol; luta para assegurar continuidade à representação associativa 

noutras, como o atletismo; mostra vontade de inovar o panorama competitivo promovendo 

práticas mais actuais, como o triatlo. 

 

� Um apoio eficaz e de elevada funcionalidade é prestado pelas Juntas de Freguesia às 

associações na área da sua jurisdição respectiva. Ainda que modesto em termos quantitativos, 

este apoio manifesta-se por vezes sob formas inabituais e criativas, em que o carácter 

institucional da relação Juntas de Freguesia/associações se robustece com o empenhamento 

pessoal dos eleitos, criando um clima de reconhecimento e confiança mútuos que favorece o 

desenvolvimento da actividade associativa e, de algum modo, compensa o que parece ser um 

relativo distanciamento, ou formalismo, detectável nas relações entre a municipalidade e o 

movimento associativo. 

 

No campo estritamente desportivo há que realçar dois factos cuja ocorrência, se devidamente 

interpretada e aproveitada, pode induzir ou facilitar algumas alterações de natureza estruturante no 

sistema desportivo concelhio, e que se passam a indicar. 

 

� O somatório das obras de conclusão do Estádio Municipal, de atribuição de verbas municipais 

para melhoria do complexo de piscinas, e do projecto de construção do pavilhão multiusos, 

num local vizinho da Escola 2+3 e Secundária e incorporando solos municipais ainda 

disponíveis para receber outros equipamentos desportivos, pode dar origem a um verdadeiro 

pólo desportivo implantado na periferia da cidade mas a uma distancia aceitável do centro 

urbano. Para além do claro redimensionamento, pela positiva, da oferta desportiva municipal, 

nos planos quantitativo e qualitativo, que este complexo instalacional passará a permitir, a 

localização próxima (na verdade, na vizinhança imediata) daquele equipamento escolar 

permitirá, por sua vez, a implementação de programas de aprendizagem e de formação 

desportiva dirigidos à população escolarizada do concelho, a partir do 2º ciclo do ensino de 

base. Esta proposta configura uma oportunidade de, eventualmente em articulação com o 

Desporto Escolar e com o movimento associativo, se poder dinamizar desportivamente aquele 

estrato populacional, num projecto de alcance desportivo e pedagógico que não deveria ser 

desperdiçado. 

 

� O gosto pela marcha e pela corrida parece ter ancorado numa parte significativa da população 

do Cartaxo, a julgar pelas referências feitas ao elevado numero de participantes informais no 
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percurso designado, também ele informalmente, de “circuito das rotundas”. Esta participação 

poderá ser entendida como uma adesão recente dos desportistas, reais e potenciais, do 

concelho, a uma forma de prática directamente ligada às preocupações com a saúde e o bem-

estar, realizada com objectivos recreativos e de manutenção. Assim sendo, poderão 

considerar-se cumpridas, mesmo que apenas parcialmente, etapas indispensáveis do 

processo de estimulação da população para a procura destes consumos corporais no âmbito 

do chamado “desporto para todos”, garantes da melhoria da sua qualidade de vida. E estará o 

caminho naturalmente facilitado à autarquia e às associações para avançarem com uma oferta 

mais estruturada, e alargada a outras práticas afinitárias nos objectivos pessoais e sociais, 

abarcando nomeadamente os campos dos desportos de natureza e aventura. 

 

As alterações demográficas que acontecerão no concelho, na sequência do seu reordenamento 

imposto pelas expectativas criadas em torno  das novas acessibilidades e da implantação dum pólo 

industrial, terão previsivelmente efeitos no sistema desportivo local, tornando inevitável, em alguma 

medida, a sua reconfiguração. 

 

O impacto destas alterações não será unívoco, dependendo em primeiro lugar da dimensão da 

variação demográfica a verificar-se, da extensão do acréscimo de tecido urbano destinado à 

habitação e sua dispersão geográfica. 

 

Se a oferta de novos empregos privilegiar a população activa já residente no concelho, não haverá 

lugar para processos complexos, e eventualmente penosos, de integração social com consequências 

no sistema desportivo. Pelo contrário, se aquela oferta induzir um afluxo significativo de população 

vinda de outros pontos da região ou do país, e se favorecer a sua fixação domiciliária no concelho, no 

campo do desporto as estratégias e politicas de desenvolvimento desportivo terão que assegurar, de 

preferência numa lógica de previsão e antecipação do movimento de mudança, um reajustamento da 

relação oferta/procura que não será, seguramente, apenas quantitativo. 

 

Apesar das debilidades reais já identificadas, o sistema desportivo do Cartaxo está basicamente bem 

estruturado e gera um cultura desportiva local rica, na medida em que assenta nas virtualidades dum 

movimento associativo forte e desportivamente activo, e no desempenho duma autarquia 

interveniente, capaz de complementar com iniciativas próprias os espaços de prática desportiva 

deixados vagos pelas associações. 
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Assim, duma primeira leitura da questão aqui abordada pode concluir-se que terá um desenho muito 

simples a etapa inicial de resposta a novas condições sociais de natureza desportiva, resultantes da 

aposta em novos avanços do desenvolvimento sócioeconómico do município, e que ela consistirá, no 

fundamental, na preservação dos fundamentos culturais (a cultura associativa e sua expressão 

desportiva) do sistema desportivo local, e no reforço das condições organizativas (a superstrutura 

institucional) e infraestruturais (os equipamentos) do seu funcionamento. 

 

Não é fácil situar na matriz de diagnóstico da situação do sistema desportivo do Cartaxo o 

desaproveitamento desportivo da zona ribeirinha do Concelho, na freguesia da Valada. Ou, se se 

quiser colocar a questão de outro modo, dar conta da enorme diferença entre o potencial de utilização 

desportiva daquele espaço natural e a sua utilização real, que parece resumir-se à pesca desportiva e 

à realização anual do Grande Prémio de Hovercraft. 

 

Num registo mais imediato, poder-se-ia classificá-lo como uma debilidade, ou ponto fraco, nas infra-

estruturas e programas desportivos do município, tanto mais que, actualmente, se incorporou já no 

planeamento dos equipamentos desportivos municipais, como regra e sempre que isso é possível, o 

recurso a planos de agua naturais ou naturalizados, para um leque significativo de práticas 

desportivas em meio aquático, quer no âmbito dos desportos náuticos quer de natureza e aventura. 

 

Na verdade, o que dificulta o diagnóstico desta realidade, para alem da subjectividade inerente a 

eventuais dificuldades de relacionamento da população cartaxense com o seu rio, por razões de 

ordem cultural ou afectiva ancoradas na sua memória colectiva, é principalmente o facto dela não 

dever ser equacionada fora dum quadro mais vasto de aproveitamento da zona ribeirinha como 

espaço de lazer de diversificadas valências, o que limitará ou condicionará, inevitavelmente as 

valências do próprio lazer desportivo, sujeitando-o assim a um jogo de diferentes opções possíveis. 

 

Ou seja, o ordenamento urbanístico desta área, vocacionada para o lazer, deverá levar em conta, de 

forma integrada, a composição e distribuição dos diferentes equipamentos e suas funções no espaço 

disponível, considerando que, situado no limite da navegabilidade do Tejo, o plano de agua em causa 

oferece boas condições, tanto para a canoagem e o caiaquismo nas suas diversas variantes, como 

para a motonáutica e a pesca. 
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Tendo em conta o diagnóstico da situação do sistema desportivo do concelho do Cartaxo antes 

apresentado, e a evidência das diferentes soluções para as carências infraestruturais e 

estrangulamentos funcionais que emergem, desde logo, da sua leitura, apresenta-se o seguinte 

conjunto de propostas: 

 

Esta discussão terá então, como finalidade, não só validar a justeza do diagnóstico realizado, como 

confirmar a correcção do sentido e dos conteúdos dos objectivos estratégicos e linhas de orientação 

estratégica que irão ser propostos para o desenvolvimento sustentável do desporto no concelho. 

              

1) No programa global de alargamento da rede instalacional desportiva e de reabilitação ou 

requalificação técnica dos equipamentos já existentes, conforme os casos, tendo como 

referência os indicadores oficiais para as tipologias de instalações formais e a resposta rápida 

e funcionalmente adequada, em instalações especiais, à procura detectada nas novas 

modalidades, fixar como objectivos prioritários a curto/médio prazo: 

 

o Completar o “pólo desportivo” constituído pelos seguintes equipamentos, em fase de 

acabamento, de projecto, ou de necessidade de intervenção imediata, numa 

perspectiva de tecnificação exigente e de funcionalidade máxima (enquanto forma de 

gestão): 

 

- Estádio Municipal (campo de futebol/pista de atletismo); 

- Pavilhão multiusos (adaptado à prática de todas as modalidades indoor, e 

com as valências de formação, treino, competição e espectáculo); 

- Complexo Municipal de Piscinas campo de futebol da Quinta das Pratas 

(reabilitação da infraestrutura de apoio e instalação de piso sintético); 

- Campo de futebol anexo ao Estádio Municipal, de piso sintético (com as 

valências de formação, treino e competição);      

 - Espaço “desportos radicais”, ordenado e equipado para as valências de 

prática recreativa, treino e competição. 

 

o Dotar todas as freguesias duma base material mínima, de aceitável qualidade técnica, 

na composição de campo de grandes jogos/polidesportivo, com piso sintético no campo 

de futebol e cobertura dos campos polivalentes. Este programa instalacional especifico 

para as freguesias seria elaborado casuisticamente, determinando quer a construção 

de novos equipamentos quer o aumento e qualificação dos já existentes, conforme a 
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realidade concreta de cada freguesia em matéria de infraestruturação desportiva já 

implantada. 

 

2) Visando assegurar e aprofundar a identificação da promoção da prática desportiva da 

população do concelho com a do reforço do movimento associativo local, e reconhecendo 

neste o agente orgânico, e natural, do desenvolvimento desportivo do Cartaxo, priorizar, no 

âmbito dos programas de actividades desportivas com apoio e eventual participação directa do 

município, um conjunto de 4/5 modalidades que, pela sua implantação e popularidade, papel 

determinante na construção da cultura e da identidade cartaxenses, e projecção para o 

exterior das virtualidades do desporto do concelho, possam constituir um vector operativo de 

dinamização do desenvolvimento desportivo concelhio. 

 

O futebol, o ciclismo, o atletismo e o triatlo, por exemplo, são modalidades que, respondendo 

todas elas, de algum modo, àqueles requisitos, agrupam por si sós e nas suas diferentes 

variantes institucionalizadas (futsal, cicloturismo), mais de 66% do total dos praticantes filiados 

no concelho. 

 

Estruturadas e promovidas por planos de desenvolvimento autónomos e integrados (no 

sentido de contemplarem todas as vertentes constitutivas do planeamento da acção 

desportiva, das infraestruturas aos eventos, todos os níveis e formas de prática, da 

aprendizagem e da recreação ao rendimento, e estarem dirigidas a todos os níveis etários da 

população), estas modalidades constituiriam uma via segura de captação de mais praticantes, 

do arrastamento de mais munícipes para outras práticas, e de pretexto para o aumento de 

eficácia e funcionalidade das associações envolvidas. 

 

3) Dinamizar a participação do movimento associativo na tomada de decisões relativas ao 

Processo de elaboração, execução e avaliação das estratégias e politicas de desenvolvimento 

desportivo municipal é uma questão-chave na democratização do desporto no concelho, 

inscrevendo-se no principio aceite, mas geralmente pouco respeitado, da subsidiariedade.  

 

Não se trata duma mera idealização do exercício da cidadania no, e pelo, desporto, mas um 

meio prático e seguro de aumentar, através da co-responsabilização de todos os agentes 

sociais envolvidos, a eficácia da execução dos planos, projectos e programas daquele 

desenvolvimento. 
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 A passagem dum relacionamento hierarquizado autarquia/associações, assente na simples 

transferência de meios (subsídios, apoios materiais, autorizações oficiais, etc.), para um 

sistema de parcerias na realização das actividades em que tal for possível, com tarefas e 

responsabilidades repartidas e partilhadas, é outra vertente desejável daquele processo. 

                           

Para a concretização deste novo “modo de funcionamento” a comunidade desportiva do 

Cartaxo impõe-se a criação de instâncias representativas daquela comunidade, por exemplo 

sob a forma de um Conselho Municipal do Desporto, ou outra designação mais apropriada, 

com funções consultivas junto da autarquia e funcionando regularmente apoiado pelos órgãos 

do poder local nos aspectos mais práticos (regulamentação, secretariado, meios humanos e 

materiais, etc.) 

 

4) O aumento do volume de praticantes e da importância relativa das práticas ditas “informais” 

como contributo para a melhoria da qualidade de vida das populações, não cessa de progredir, 

impondo-se como uma nova realidade societal, determinante na formatação de novos estilos 

de vida.  

 

Esta nova realidade, que tem objectivamente que ver com questões como a saúde, os lazeres, 

a cultura, o ambiente, torna apenas aparente aquele informalismo, e cabe tanto aos poderes 

públicos, no caso o poder local, como à sociedade civil, aqui representada pelas associações, 

entender claramente o significado social deste sistema de práticas agora emergente, e assumir 

as tarefas de promoção, organização e enquadramento técnico do amplo espectro de 

actividades físicas que cabem naquela designação. 

 

Estas actividades físicas, dirigidas a todos os escalões etários mas com particular incidência 

na população activa e nos idosos, constituem um campo onde, dados os baixos níveis de 

exigência infraestrutural e organizativa, a colaboração directa entre a autarquia e o movimento 

associativo, como parceiros, pode ser mais fácil e frutuosa. 

 

Trata-se portanto de lançar, com carácter prioritário, os fundamentos dum novo subsistema do 

sistema desportivo do Cartaxo, com uma opção decidida pelo ar livre e o contacto com a 

natureza na organização das actividades: marcha, corrida, ciclismo recreativo, percursos de 

obstáculos (trekking), paintball, versões simplificadas de modalidades outdoor, escalada, 

ginásticas de manutenção, etc. 
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Independentemente da repartição de tarefas imposta pela natureza particular de cada 

programa, caberá fundamentalmente ao município o ordenamento dos espaços naturais e a 

implantação de equipamentos urbanos naturalizados, enquanto que a assumpção, pelas 

associações, das competências organizativas destes programas lhes facilitará a alteração 

qualitativa do seu quadro de oferta, renovando-o e modernizando-o. 

 

5) Coloca-se também, como imperativo estratégico por pressupor a capacidade real de introduzir 

mudanças significativas nos hábitos sociais de ocupação dos tempos livres da população do 

Cartaxo, a criação dum espaço de lazer e recreio, de oferta diversificada, na zona ribeirinha da 

Valada. Sejam quais forem as opções que vierem a ser feitas quanto a equipamentos e suas 

funções, a infraestruturação da área dedicada à prática desportiva terá um papel estruturante 

na planificação e programação deste espaço, pela importância que lhe deverá ser atribuída. 

 

Dado o maior desenvolvimento desta questão noutro ponto do documento, refere-se aqui 

apenas a problemática da escolha das práticas a promover para lembrar que ela será 

determinante nas exigências de infraestruturação de equipamentos de apoio, que terão 

contemplar necessariamente cais de acostagem, hangar de recolha e manutenção de 

embarcações, e área administrativa com instalações e material para formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


