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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Revitalizar para Fixar e Incluir 
 

 O Plano de Obras Municipais de Carregal do Sal e ações conexas é um referencial dos 

principais investimentos a levar a efeito até 2025, coincidente, também, com o programa de apoio 

comunitário PORTUGAL 2020. 

 

 Este Plano constitui, assim, uma projeção das principais ações do Município, em vários 

domínios, como o ambiente urbano e complementaridade, Paisagem e continuidade ecológica, 

economia local e dinâmicas de proximidade, identidade local, cidadania e inclusão social e 

sustentabilidade ambiental e mobilidade urbana. 

  

 Parte das obras e ações descritas estão enquadradas no Programa de Reabilitação da 

Área Urbana da Vila de Carregal do Sal. 

 

 Estão em curso outras delimitações de Áreas Urbanas para regeneração das Freguesias e 

das aldeias, como medidas de combate à desertificação, a que acrescem o planeamento de obras 

por administração direta, em cooperação com as Juntas de Freguesia, ajustadas ano a ano, cujo 

documento do ano de 2016, também faz parte deste plano. 
 

 

Setembro de 2016. 



EIXOS DE INTERVENÇÃO ESTRUTURANTES 

 

 

 A reabilitação Urbana de Carregal do Sal apresenta como principais domínios/ eixos de 

intervenção: 

  1. Melhorar a qualidade do Ambiente urbano e promover a complementaridade 

entre os diferentes espaços 

  2. Valorizar a paisagem e continuidade ecológica 

  3. Impulsionar a economia local e fomentar novas dinâmicas económicas de proxi-

midade 

  4. Afirmar a identidade local e estimular a inclusão socia 

  5. Promover a sustentabilidade ambiental e a mobilidade suave. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INVESTIMENTOS 
 

1. AMBIENTE URBANO E COMPLEMENTARIDADE   7,5 M€ 

2. PAISAGEM E CONTINUIDADE ECOLÓGICA   6,4 M€ 

3. ECONOMIA LOCAL E DINÂMICAS DE PROXIMIDADE  1,6 M€  

4. IDENTIDADE LOCAL, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL  3,5 M€ 

5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MOBILIDADE URBANA 8,7 M€ 

TOTAL      27,7 M€ 

 

 

 

Vista aérea da Vila de Carregal do Sal 

 

 

 

 

 

 

 



EIXOS, OBJETIVOS E PROJETOS  

 
Reforçar a centralidade de Carregal do Sal através da qualificação dos espaços e do estímulo  

a novas dinâmicas urbanas, culturais e económicas 

E
ix

o
s
 E

s
tr

a
-

té
g
ic

o
s
 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Melhorar a qualidade do 
ambiente urbano e promo-
ver a complementaridade 
entre diferentes espaços  

Valorizar a paisagem e a 
continuidade ecológica  

Impulsionar a economia local 
e fomentar novas dinâmicas 
económicas de proximidade 

Afirmar a identidade local e 
estimular a inclusão social 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e a mobilidade 
suave 
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 : OE 1: Reabilitar o parque 

edificado e reforçar as di-
nâmicas e complementa-
ridades funcionais 

: OE 2: Qualificar o espaço 
público e reforçar a unida-
de e as relações de pro-
ximidade 

: OE 3: Atrair e fixar resi-
dentes e atividades 

: OE 4: Qualificar os 
espaços verdes exis-
tentes, potenciando o 
seu usufruto por parte 
da população 

: OE 5: Garantir o equilí-

brio ecológico através 
da criação de novos 
espaços e de corredo-
res verdes 

: OE 6: Revitalizar e dinami-
zar o comércio local e os 
serviços de proximidade 

: OE 7: Apoiar e incentivar 
empreendedores e novas 
dinâmicas económicas  

: OE 8: Valorizar os produ-

tos locais 

: OE 9: Reforçar a identidade 
local 

: OE 10: Promover a inclusão 

social 

: OE 11: Favorecer a participa-

ção e o envolvimento dos ato-
res locais 

: OE 12: Promover compor-

tamentos sustentáveis, ao 

nível da eficiência energéti-

ca e da valorização dos 

RSU 

: OE 13: Minimizar o impacto 

do automóvel no centro ur-

bano e melhorar a qualida-

de ambiental contribuindo 

para a redução das emis-

sões de Gases com Efeito 

de Estufa e do ruído 

: OE 14: Favorecer a articu-

lação entre a vila e as fun-

ções urbanas complemen-

tares na periferia promo-

vendo modos de mobilidade 

suave 

P
ro

je
to

s
 e

s
tr

u
-

tu
ra

n
te

s
 P1 

Viver Carregal do 
Sal  

P3 
Estrutura Verde 
Urbana 

P4 
Revitalizar o Comér-
cio Local 

P6 Ser Carregal do Sal  P9 
Carregal do Sal Sus-
tentável 

P2 
Rede de Espaços 
Públicos 

P5 
Carregal do Sal Em-
preende 

P7 
Carregal do Sal Partici-
pa  P10 

Mais mobilidade sua-
ve 

P8 Carregal do Sal inclusivo 



 
 

 

 1. AMBIENTE URBANO E COMPLEMENTARIDADE 

P1 VIVER E HABITAR CARREGAL DO SAL 

EE1 
Melhorar a qualidade do ambiente urbano e promover a complementaridade entre dife-
rentes espaços 

Objetivos Estratégicos 

OE 1: Reabilitar o parque edificado e reforçar as dinâmicas e complementaridades funcionais 

OE 2: Qualificar o espaço público e reforçar a unidade e as relações de proximidade 

OE 3: Atrair e fixar residentes e atividades 

OE 12: Promover comportamentos sustentáveis, ao nível da eficiência energética e da valoriza-

ção dos RSU 

 

Descrição 

O projeto “Viver e habitar Carregal do Sal” tem como objetivo a promoção da habitação e o de-

senvolvimento de atividades económicas na vila de Carregal do Sal, sobretudo no núcleo central 

que, atualmente, apresenta dinâmicas de esvaziamento destas funções e consequente existên-

cia de imóveis devolutos. 

Para tal, é necessária a melhoria das condições do tecido urbano no interior da ARU, com espe-

cial destaque para os edifícios residenciais, envolvendo ações concretas ao nível da melhoria 

das condições de habitabilidade, mas também para os edifícios que integram outros usos, por 

exemplo, comércio e serviços. A reabilitação do edificado deverá, ainda, integrar intervenções ao 

nível da eficiência energética. 

Neste projeto têm especial importância as ações de reabilitação do parque edificado, tanto priva-

do como público, bem como o estabelecimento de incentivos à ocupação de espaços habitacio-

nais e comerciais no centro da vila, com o objetivo de atrair população para esta área. 

 

Ações prioritárias 

1.1. Reabilitação do parque edificado da ARU da vila de Carregal do Sal 

1.2. Reabilitação da Biblioteca Municipal 

1.3. Programa de atração de residentes e atividades 

 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Melhorar a quali-
dade do ambiente 
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taridade entre 

diferentes espa-
ços 

Valorizar a paisa-
gem e a continui-
dade ecológica 

Impulsionar a 
economia local e 
fomentar novas 
dinâmicas eco-
nómicas de pro-
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dade local, pro-
mover a cidada-
nia e a inclusão 

social 

Promover susten-
tabilidade ambien-
tal e a mobilidade 
urbana sustentá-

vel 

• • • - • • • • • 



P2 REDE DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

EE1 Melhorar a qualidade do ambiente urbano e promover a complementaridade entre diferentes 

espaços 

Objetivos Estratégicos 

OE 1: Reabilitar o parque edificado e reforçar as dinâmicas e complementaridades funcionais 

OE 2: Qualificar o espaço público e reforçar a unidade e as relações de proximidade 

OE 3: Atrair e fixar residentes e atividades 

OE 12: Promover comportamentos sustentáveis, ao nível da eficiência energética e da valorização 

dos RSU 

 

Descrição 

Este projeto visa promover melhores condições para a fruição do espaço público, através da requalifi-

cação e diversificação das áreas de estadia e de circulação e de uma maior articulação entre as di-

versas vertentes de utilização (comercial, lazer). 

Neste sentido, propõem-se diversas intervenções em elementos de espaço público considerados 

estratégicos quer pela sua função quer pela sua localização e proximidade a elementos de referência 

da vila. Propõe-se a criação de uma rede de espaços públicos contínua, legível e confortável para 

todos os cidadãos independentemente da sua condição de mobilidade. As intervenções deverão ter 

especial cuidado na eliminação de obstáculos, mobiliário urbano, pavimentos, iluminação pública, 

sinalética, espaços verdes e ensombramento.  

As ações propostas para a qualificação do espaço público têm em conta a mobilidade, quer pedonal, 

quer ciclável ou motorizada, uma vez que é uma componente essencial das vivências urbanas. Neste 

sentido, deverá ser promovida a articulação entre diversas ações de reabilitação do parque edificado 

e do espaço público. 

O projeto complementa ações prioritárias definidas no âmbito de outros projetos (ação 4.1 e 5.1) e 

alinha-se com o Eixo Estratégico 2 – Valorizar a paisagem e a continuidade ecológica, uma vez que 

também contribui para potenciar o efeito de continuidade entre os espaços verdes e as zonas de 

estar. 

Ações prioritárias: 

2.1. Reabilitação do largo junto ao Julgado de Paz 

2.2. Reabilitação da envolvente do Mercado Municipal 

2.3. Qualificação dos espaços pedonais 

2.4. Reorganização e qualificação da rede viária 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
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• • • • • • • • • • 



 
 

2. PAISAGEM E CONTINUIDADE ECOLÓGICA 

P3 ESTRUTURA VERDE URBANA 

EE2 Valorizar a paisagem e a continuidade ecológica 

Objetivos Estratégicos: 

: OE 4: Qualificar os espaços verdes existentes, potenciando o seu usufruto por parte da 

população 

: OE 5: Garantir o equilíbrio ecológico através da criação de novos espaços e de corredo-

res verdes 

Descrição 

O presente projeto visa qualificar e reforçar a estrutura verde, potenciando o usufruto destes 

espaços por parte da população e garantir o equilíbrio ecológico. 

No interior da vila, os espaços verdes devem assumir um papel fundamental para a valorização 

ambiental e qualificação do ambiente urbano, estruturando “nós” que garantem a continuidade 

ecológica e a articulação com a paisagem natural envolvente.  

Neste contexto, este projeto contempla a execução de um conjunto de ações centradas na qua-

lificação dos espaços verdes de referência da vila e do espaço público com potencial para inte-

grar uma rede de corredores verdes. 

Ações prioritárias: 

3.1. Requalificação do parque Alzira Cláudio 

3.2. Requalificação do jardim Dr. Manuel da Costa 

3.3. Requalificação da Quinta do Gorgulão 

3.4. Manutenção e qualificação de corredores verdes 

 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
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3. ECONOMIA LOCAL E DINÂMICAS DE PROXIMIDADE 

P4 REVITALIZAR O COMÉRCIO LOCAL 

EE3 Impulsionar a economia local e fomentar novas dinâmicas económicas de proximidade 

Objetivos Estratégicos: 

: OE 6: Revitalizar e dinamizar o comércio local e os serviços de proximidade 

: OE 7: Apoiar e incentivar empreendedores e novas dinâmicas económicas  

: OE 8: Valorizar os produtos locais 

Descrição 

No território da ARU verifica-se a existência de um elevado número de espaços comerciais devo-

lutos dispersos um pouco por todas a área, mas com especial impacto na zona central (rua 

Afonso Costa, rua São João de Deus). Complementarmente, é também notória a necessidade 

de modernização de grande parte dos espaços comerciais existentes, fomentando uma imagem 

de qualidade do comércio local e da vila.  

O projeto “Revitalizar o Comércio local” tem como objetivo a revitalização e dinamização do nú-

cleo central da vila, tornando-o um espaço comercial atrativo. Esta intervenção é essencial para 

a visão e objetivos do PERU uma vez que grande parte da atratividade de uma área urbana esta 

relacionada com a diversidade de funções existentes e que respondem às necessidades da 

comunidade local, a par com o conforto e alidade dos espaços de suporte.  

Neste âmbito, o projeto compreende a reabilitação da antiga Conservatória e sua refuncionaliza-

ção como polo de valorização dos produtos locais, as medidas necessárias à dinamização deste 

novo espaço e também um programa local de qualificação do comércio. 

Ações prioritárias: 

4.1. Reabilitação da antiga Conservatória  

4.2. Dinamização do centro de “Artes e Sabores” 

4.3. Programa de qualificação do comércio local 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 
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nómicas de pro-

ximidade 

Reforçar a identi-
dade local, pro-
mover a cidada-
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vel 

• • - • • • • • - 

P5 CARREGAL DO SAL EMPREENDE 

EE3 Impulsionar a economia local e fomentar novas dinâmicas económicas de proximidade 

Descrição 

Tendo em consideração que o empreendedorismo é um poderoso motor de crescimento eco-

nómico e de criação de emprego, o projeto tem como objetivo a sua promoção como forma de 

fomento de novas dinâmicas económicas na ARU, geradoras de novos postos de trabalho e 



 
 

novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento local. 

O projeto tem como base a requalificação e refuncionalização de um edifício público atualmente 

devoluto (mercado municipal), convertendo-o num espaço de acolhimento de empresas, e res-

petivas ações de dinamização. 

Pretende-se, também, estimular o envolvimento da comunidade através de um programa de 

empreendedorismo local. 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
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• - • • • • - 

4. IDENTIDADE LOCAL, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 

P6 SER CARREGAL DO SAL  

EE4 Reforçar a identidade local, promover a cidadania e a inclusão social 

Objetivos Estratégicos: 

: OE 9: Reforçar a identidade local 

: OE 10: Promover a inclusão social 

: OE 11: Favorecer a participação e o envolvimento dos atores locais 

Descrição 

Centrando-se na originalidade e singularidade física e humana de localidades e regiões, a identi-

dade territorial tem-se afirmado como uma componente importante do desenvolvimento e com-

petitividade local. Neste contexto, a valorização de elementos específicos do território, sejam de 

caráter físico ou imaterial, serão uma mais-valia para o seu reconhecimento. 

Deste modo, o projeto tem em vista reforçar a identidade territorial do concelho e a promoção 

dos seus elementos de referência, tanto junto dos residentes como dos visitantes. Ao mesmo 

tempo, pretende-se favorecer o reconhecimento dessa identidade por parte dos jovens, contribu-

indo para a sua integração na comunidade e a participação ativa.  

Para tal, integram-se neste projeto ações que contribuem para preservar e promover a identida-

de cultural e histórica da vila de Carregal do Sal, constituindo-se também como forma de valori-

zação turística e de novas dinâmicas neste âmbito, bem como atividades nas escolas. 

Ações prioritárias: 

6.1. Núcleo de história e identidade de Carregal do Sal 

6.2. Programa de identidade e cidadania na escola 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
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P7 CIDADANIA PARA TODOS (CARREGAL PARTICIPA) 

EE4 Reforçar a identidade local, promover a cidadania e a inclusão social 

Objetivos Estratégicos: 

: OE 9: Reforçar a identidade local 

: OE 10: Promover a inclusão social 

: OE 11: Favorecer a participação e o envolvimento dos atores locais 

Descrição 

O envolvimento da população nas atividades da comunidade e a participação ativa assumem um 

papel determinante na construção de melhores opções para a vila de Carregal do Sal. 

É neste sentido que é criado este projeto de cidadania ativa, que pretende promover a participa-

ção dos cidadãos nas decisões estratégicas do município e na gestão de parte dos recursos 

públicos disponíveis.  

O projeto “Cidadania para todos” procura dar continuidades às práticas desenvolvidas por 

parte do município no domínio da dinamização cultural e cidadania ativa. 

Ações prioritárias: 

7.1. Dinamização de eventos locais 

7.2. Implementação da plataforma “Na minha vila” 

7.3. Orçamento Participativo 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 
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- - - • • • • 

P8 CARREGAL DO SAL INCLUSIVO 

EE4 Reforçar a identidade local, promover a cidadania e a inclusão social 

Descrição 

No concelho e na ARU existem grupos mais vulneráveis com os quais importa trabalhar, não 

apenas ao nível de atividades e dinâmicas sociais como também ao nível do desenho do espaço 

púbico.  

No domínio da inclusão social destaca-se a identificação, por parte do Conselho Local de Ação 



 
 

Social de Carregal do Sal, da existência de um elevado número de pessoas com doença mental 

no concelho, que necessitam de apoio nas atividades diárias. Para além desta população mais 

vulnerável existem outros grupos sociais que, apesar de terem necessidades menos específicas 

e especializadas, também carecem de uma abordagem específica como é o caso da população 

idosa que, no total da população da ARU, representa cerca de 25%. 

É neste contexto e com ligações estreitas aos projetos 1 e 2 em que se preveem intervenções 

nos espaços públicos tornando-os mais inclusivos, que se torna prioritário desenvolver respostas 

específicas para grupos vulneráveis, nomeadamente a população idosa, de modo a promover o 

envelhecimento ativo e saudável. 

O presente projeto reveste-se de uma forte componente social, procurando dar respostas aos 

grupos mais vulneráveis e promover a inclusão social. 

Ações prioritárias: 

8.1. Criação de estrutura ocupacional e de acompanhamento de grupos vulneráveis 

8.2. Promoção do envelhecimento ativo e saudável 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 
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- - - • • • • 

5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MOBILIDADE URBANA 

P9 CARREGAL DO SAL SUSTENTÁVEL 

EE5 Promover a sustentabilidade ambiental e a mobilidade urbana sustentável 

Objetivos Estratégicos: 

: OE 11: Favorecer a participação e o envolvimento dos atores locais 

: OE 12: Promover comportamentos sustentáveis, ao nível da eficiência energética e da 

valorização dos RSU 

Ações prioritárias: 

9.1. Melhoria da eficiência energética dos edifícios públicos 

9.2. Melhoria da eficiência energética no espaço público 

9.3. Campanhas de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos 

9.4. Restruturação do sistema e tratamento de águas residuais 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 

 
EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Melhorar a quali-
dade do ambiente 
urbano e promo-

ver a articulação e 

Valorizar a paisa-
gem e a continui-
dade ecológica 

Impulsionar a 
economia local e 
fomentar novas 
dinâmicas eco-

Estimular dinâmi-
cas de coesão 

social 

Promover susten-
tabilidade ambien-
tal e a mobilidade 
urbana sustentá-



complementari-
dade entre dife-
rentes espaços 

nómicas de pro-
ximidade 

vel 

• - - - • • • 

P10 MAIS MOBILIDADE SUAVE 

EE5 Promover a sustentabilidade ambiental e a mobilidade urbana sustentável 

Descrição 

O projeto “Mais mobilidade suave” visa minimizar o impacto do automóvel no centro urbano e 

melhorar a qualidade ambiental contribuindo para a redução das emissões de GEE e do ruído, 

através da criação de alternativas à utilização do automóvel, sustentadas numa rede de espaços 

pedonais e cicláveis na ARU de Carregal do Sal e na promoção dos modos de mobilidade sua-

ve. 

Para tal é necessário garantir a consolidação de uma rede contínua e segura, que abranja os 

principais espaços funcionais da vila, promovendo uma circulação fácil, rápida e segura da popu-

lação no interior da ARU. Neste sentido, os objetivos deste projeto articulam-se com a ação de 

qualificação dos espaços pedonais, desenvolvida no âmbito do EE1. No entanto, também se 

pretende valorizar as relações de proximidade e complementaridade entre a vila e funções urba-

nas situadas na periferia. Para tal, sugere-se a criação de uma ligação ciclável entre estes espa-

ços. 

Paralelamente às intervenções físicas no espaço é importante sensibilizar a população para a 

mudança de hábitos de mobilidade e incentivar as deslocações em modos de mobilidade suave. 

Para além de contribuir para a conexão e aproximação de determinados espaços funcionais e 

dinâmicas da vila, as ações deste projeto contribuirão para a redução das emissões de GEE e do 

ruído. 

Ações prioritárias: 

10.1. Estabelecimento de programa “Centro sem Carros” 

10.2. Criação ligação ciclável/pedonal entre a vila de Carregal do Sal e funções urbanas com-

plementares na periferia 

 
Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Melhorar a quali-
dade do ambiente 
urbano e promo-

ver a articulação e 
complementari-
dade entre dife-
rentes espaços 

Valorizar a paisa-
gem e a continui-
dade ecológica 

Impulsionar a 
economia local e 
fomentar novas 
dinâmicas eco-
nómicas de pro-

ximidade 

Estimular dinâmi-
cas de coesão 

social 

Promover susten-
tabilidade ambien-
tal e a mobilidade 
urbana sustentá-

vel 

• • • • • • • 



 
 

PROJETOS ESTRUTU-
RANTES 

AÇÕES  
CRONOGRAMA (Data de início da ação e estimativa de duração) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

P1 
Viver Carregal 
do Sal 

1.1. 
Reabilitação do parque edificado da ARU da vila de Carregal do 
Sal           

1.2 Reabilitação da Biblioteca Municipal           
1.3 Programa de atração de residentes e atividades           

P2 
Rede de Espa-
ços Públicos 

2.1 Reabilitação do largo junto ao Julgado de Paz           
2.2 Reabilitação da envolvente do Mercado Municipal           
2.3 Qualificação dos espaços pedonais           
2.4 Reorganização e qualificação da rede viária           

 
P3 

Estrutura Verde 
Urbana 

3.1 Requalificação do parque Alzira Cláudio           
3.2 Requalificação do jardim Dr. Manuel da Costa           
3.3 Requalificação da Quinta do Gorgulão           
3.4 Manutenção e qualificação de corredores verdes           

 

P4 
Revitalizar o 
Comércio Local 

4.1 Reabilitação da antiga Conservatória            
4.2 Dinamização do centro de “Artes e Sabores”           
4.3 Programa de qualificação do comércio local           

P5 
Carregal do Sal 
Empreende 

5.1 Reabilitação do Mercado Municipal           
5.2 Programa funcional e de dinamização do viveiro de empresas           
5.3 Programa de empreendedorismo local           

 

P6 
Ser Carregal do 
Sal 

6.1 Núcleo de história e identidade de Carregal do Sal           
6.2 Programa de identidade e cidadania na escola           

  6.3 Requalificação e Musealização da Casa do Passal (A. S.Mendes)           

P7 
Carregal do Sal 
Participa 

7.1 Dinamização de eventos locais           
7.2 Implementação da plataforma “Na minha vila”           
7.3 Orçamento Participativo           

P8 
Carregal do Sal 
inclusivo 

8.1 
Criação de estrutura ocupacional e de acompanhamento de 
grupos vulneráveis           

8.2 Promoção do envelhecimento ativo e saudável           
   8.3 Saúde de Proximidade           
   8.4 Loja do Cidadão – Programa Aproximar           

 

P9 
P9- Carregal do 
Sal Sustentável 

9.1 Melhoria da eficiência energética dos edifícios públicos e privados           
9.2 Melhoria da eficiência energética no espaço público           
9.3 Campanhas de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos           

  9.4 Restruturação do sistema de recolha e tratamento de águas residuais           

P10 
P10 – Mais mobi-
lidade sustentá-
vel 

10.1 Estabelecimento de programa “Centro sem Carros”           

10.2 
Criação ligação ciclável/pedonal entre a vila de Carregal do Sal e 
funções urbanas complementares na periferia           



 
 

EE 
PROJETOS ESTRU-

TURANTES 
AÇÕES 

FINANCIAMENTO 

Exclusivamente 
Municipal 

Comunitário 
Instrumentos 
Financeiros 

Privado 

1 

P1 
Viver Carregal 
do Sal 

1.1. Reabilitação do parque edificado da ARU da vila de Carregal do Sal   • • 

1.2 Reabilitação da Biblioteca Municipal  •   

1.3 Programa de atração de residentes e atividades  •   

P2 
Rede de Espa-
ços Públicos 

2.1 Reabilitação do largo junto ao Julgado de Paz  •   

2.2 Reabilitação da envolvente do Mercado Municipal  •   

2.3 Qualificação dos espaços pedonais  •   

2.4 Reorganização e qualificação da rede viária •    

2 P3 
Estrutura Ver-
de Urbana 

3.1 Requalificação do parque Alzira Cláudio  •   

3.2 Requalificação do jardim Dr. Manuel da Costa  •   

3.3 Requalificação da Quinta do Gorgulão  •   

3.4 Manutenção e qualificação de corredores verdes  •   

3 

P4 
Revitalizar o 
Comércio 
Local 

4.1 Reabilitação da antiga Conservatória   •   

4.2 Dinamização do centro de “Artes e Sabores” •    

4.3 Programa de qualificação do comércio local  •   

P5 
Carregal do Sal 
Empreende 

5.1 Reabilitação do Mercado Municipal  •   

5.2 Programa funcional e de dinamização do viveiro de empresas  •   

5.3 Programa de empreendedorismo local  •   



 
 

 
 

EE 
PROJETOS ESTRU-

TURANTES 
AÇÕES 

FINANCIAMENTO 

Exclusivamente 
Municipal 

Comunitário 
Instrumentos 
Financeiros 

Privado 

4 

P6 
Ser Carregal 
do Sal 

6.1 Núcleo de história e identidade de Carregal do Sal  •   

6.2 Programa de identidade e cidadania na escola  •   

  6.3 Requalificação e Musealização da Casa do Passal  •   

P7 
Carregal do Sal 
Participa 

7.1 Dinamização de eventos locais  •   

7.2 Implementação da plataforma “Na minha vila” •    

7.3 Orçamento Participativo •    

P8 
Carregal do Sal 
inclusivo 

8.1 
Criação de estrutura ocupacional e de acompanhamento de grupos 
vulneráveis 

 •   

8.2 Promoção do envelhecimento ativo e saudável  •   

8.3 Saúde de Proximidade  •   

8.4 Loja do Cidadão de Carregal do Sal – Programa Aproximar  •   

5 

P9 
Carregal do Sal 
Sustentável 

9.1 Melhoria da eficiência energética dos edifícios públicos e privados  • • • 

9.2 Melhoria da eficiência energética no espaço público  •   

9.3 Campanhas de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos  •   

  9.4 Restruturação do sistema de recolha e tratamento de águas residuais  •   

P10 
Mais mobilida-
de sustentável 

10.1 Estabelecimento de programa “Centro sem Carros” •    

10.2 
Criação ligação ciclável/pedonal entre a vila de Carregal do Sal e 
funções urbanas complementares na periferia 

 •   





 
 

1. AMBIENTE URBANO E COMPLEMENTARIDADE 

 

P1 VIVER E HABITAR CARREGAL DO SAL 

1.1 Reabilitação do parque edificado da ARU da Vila de Carregal do 

Sal 

1.2 Reabilitação da Biblioteca Municipal 

1.3 Programa de atração de residentes e atividades 

P2 REDE DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

2.1 Reabilitação do Largo junto ao Julgado de Paz 

2.2 Reabilitação da envolvente ao Mercado Municipal 

2.3 Qualificação dos espaços pedonais 

2.4 Reorganização e qualificação da rede viária 

 

2. PAISAGEM E CONTINUIDADE ECOLÓGICA 

P3 ESTRUTURA VERDE URBANA 

 

  3.1 Requalificação do parque Alzira Cláudio 

  3.2 Requalificação do jardim Dr. Manuel da Costa 

  3.3 Requalificação da Quinta do Gorgulão 

  3.4 Manutenção e qualificação de corredores verdes 

 

3. ECONOMIA LOCAL E DINÂMICAS DE PROXIMIDADE 

 

P4 REVITALIZAR O COMÉRCIO LOCAL 

   

  4.1 Reabilitação da antiga Conservatória 

  4.2 Dinamização do centro “Artes e Sabores” 

  4.3 Programa de qualificação do comércio local 

 

P5 CARREGAL DO SAL EMPREENDE 

 

5.1 Reabilitação do Mercado Municipal 

5.2 Programa funcional e de dinamização do viveiro de empresas 

5.3 Programa de empreendedorismo local 

4. IDENTIDADE LOCAL, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 

P6 SER CARREGAL DO SAL 

  6.1 Núcleo de história e identidade de Carregal do Sal 

  6.2 Programa de identidade e cidadania na escola 



  6.3 Requalificação e Musealização da Casa do Passal 

 

P7 CIDADANIA PARA TODOS 

  7.1 Dinamização de eventos locais 

  7.2 Implementação da plataforma “Na minha vila” 

  7.3 Orçamento Participativo 

 

P8 CARREGAL DO SAL INCLUSIVO 

  8.1 Criação de estrutura ocupacional e de acompanhamento de grupos vulne-

ráveis 

  8.2 Promoção do envelhecimento ativo e saudável 

  8.3 Saúde de Proximidade 

  8.4 Loja do Cidadão de Carregal do Sal (Programa Aproximar) 

 

5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MOBILIDADE URBANA 

 

P9 CARREGAL DO SAL SUSTENTÁVEL 

9.1 Melhoria da eficiência energética dos edificios públicos e privados 

9.2 Melhoria da eficiência energética no espaço público 

9.3 Campanhas de Sensibilização para a recolha seletiva de resíduos 

9.4 Restruturação do sistema de recolha e tratamento de águas residuais 

 

P10 MAIS MOBILIDADE SUAVE 

 

  10.1 Estabelecimento do programa “Centro sem Carros” 

  10.2 Criação ligação ciclável/ pedonal entre a vila de Carregal do Sal e funções 

urbanas complementares na periferia 

 



 
 

 

1. AMBIENTE URBANO E COMPLEMENTARIDADE 

P1.  VIVER CARREGAL DO SAL 

1.1 Reabilitação do parque edificado da ARU da vila de Carregal do Sal 

Tipo de intervenção: Reabilitação de edificado 

Descrição 

Esta ação compreende a reabilitação de edifícios de propriedade pública e privada que se inse-

rem na ARU da vila de Carregal do Sal, tendo como principais usos: habitação, comércio e ser-

viços. 

Através do diagnóstico realizado à ARU, que se sustentou no levantamento das caraterísticas do 

edificado, foi identificado edificado degradado, onde é urgente promover a reabilitação. No que 

concerne ao estado de conservação do edificado foi possível identificar um total de 339 edifícios 

que necessitam de intervenção, cerca de 59% do total de edifícios caraterizados. 

A análise do estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi sustentada numa obser-

vação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior (por exemplo, 

as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que esta serve apenas para se ob-

ter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competên-

cias da Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

Estas intervenções serão da responsabilidade dos proprietários, embora possam contar com o 

apoio da CM CS, beneficiando do quadro de benefícios fiscais e do suporte técnico de um gabi-

nete de apoio à reabilitação urbana. 

Promotor 

Proprietários 

Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal  

Natureza do Investimento: Investimento 

privado 

Estimativa de investimento: 4.200.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento privado, Instrumento Financeiro de Reabilita-

ção e Revitalização Urbana (IFRRU) 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

1.2 Reabilitação da Biblioteca Municipal 
 

Tipo de intervenção: Reabilitação de edificado 

Descrição 

A presente intervenção visa a reabilitação de um edifício propriedade da autarquia, no qual fun-

ciona a Biblioteca Municipal e onde se realizam diversas atividades relevantes do ponto de vista 

socio cultural.  



O edifício, com uma área total 826 m², situa-se na rua Escultor Aureliano Lima e encontra-se em 

mau estado de conservação, sendo necessário intervir no telhado, capoto envolvente e caixilha-

rias. 

Este é um equipamento cultural multifacetado e abrangente que assume como objetivos princi-

pais a promoção da leitura pública, a melhoria da qualidade de vida da população do concelho e 

a democratização da sociedade em geral, de acordo com os princípios consignados no Manifes-

to da UNESCO.  

É um equipamento que materializa uma política pública que promove a livre circulação de infor-

mação e de ideias e a criação de iguais oportunidades relativamente ao acesso à educação e à 

cultura.  

A oferta de informação ultrapassa o documento impresso, apoiando-se em todos os suportes de 

informação existentes e, particularmente, na Internet.  

Dado o estado de conservação muito precário importa reabilitar este equipamento e reforçar o 

seu papel âncora na cultura e conhecimento local. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Escolas, IPSS, comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento 

público 

Estimativa de investimento: 200.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5.), financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

1.3. Programa de atração de residentes e atividades 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

No período intercensitário 2001-2011, verificou-se um acréscimo de cerca de 17% no parque 

edificado, o que corresponde a uma variação de 21,4% nos alojamentos. Simultaneamente, os 

alojamentos vagos na ARU tiveram uma variação positiva de cerca de 55%. Estas dinâmicas de 

expansão recente da vila, nomeadamente a construção de novos prédios residenciais fora do 

principal eixo de estruturação da vila, levaram ao abandono da zona central da vila e consequen-

te degradação dos edifícios. 

Assim, associado à reabilitação do parque edificado, propõe-se a implementação de um progra-

ma de atração de atividades e residentes para esta área atualmente com um elevado número de 

espaços residenciais e de comércio devolutos. Este programa deverá:  

• Avaliar a possibilidade de reforçar os incentivos atualmente disponibilizados pela Câma-

ra Municipal à fixação de residentes e atividades (ARU e Regulamento Municipal de Ur-

banização e Edificação, Taxas e Compensações), nomeadamente ao nível do aumento 

de incentivos fiscais e constituição de uma bolsa de apoio à compra e/ou arrendamento 



 
 

de habitação e espaços comerciais 

• Divulgar as condições/apoios existentes através de folhetos e através da internet (página 

da Câmara, redes sociais, programas de rádio, etc.) 

• Criar um serviço municipal ou integrar esta valência num serviço existente “Gabinete Vi-

ver Carregal do Sal”. 

Acresce a dinamização dos produtos endógenos, com especial destaque para a promoção de 

uma nova centralidade no âmbito da Cultura do Pinheiro Manso e aproveitamento das potencia-

lidades agrícolas e florestais. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento 

público 

Estimativa de investimento: 25.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5.), financiamento próprio da Câmara Municipal; IHRU 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

P2 REDE DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

2.1. Reabilitação do largo junto ao Julgado de Paz 

 
Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço público 

Descrição 

O largo junto ao Julgado de Paz localiza-se numa zona central da vila, próximo de áreas comerciais, 

sendo atualmente utilizado como área de estacionamento. Como espaço central, com 2200 m2, pró-

ximo de intervenções recentes de reabilitação e qualificação de espaços públicos e edifícios, esta 

área será intervencionada para criar melhores acessibilidades, principalmente pedonais e proporcio-

nar aos utilizadores espaços agradáveis. Prevê-se melhorias no pavimento, na organização funcional 

e nas ligações aos espaços envolventes, nomeadamente os espaços comerciais. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comerciantes locais e comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento público Estimativa de investimento: 150.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7 – 

PI 6.5.), financiamento próprio da Câmara Municipal 

 

 

 



Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 202
1 

2022 2023 2024 2025 

          

2.2.Reabilitação da envolvente do Mercado Municipal 
 

Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço público 

Descrição 

O espaço na envolvente ao mercado municipal tem cerca de 5 mil m² e corresponde ao local 

onde se realizavam atividades relacionadas com a feira. É um espaço desqualificado que impor-

ta dignificar enquadrando-o na malha urbana com zonas de circulação e de estar que estabele-

çam ligações com a envolvente de equipamentos (câmara, pavilhão desportivo) e com o siste-

ma de circulação pedonal e viária.  

Prevê-se uma intervenção de requalificação paisagística (pavimentos, mobiliário urbano, vege-

tação, etc.) que melhore as condições do espaço e que permita uma melhor articulação com o 

aglomerado urbano.  

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento 

público 

Estimativa de investimento: 250.000€ 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5.), financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

2.3.Qualificação dos espaços pedonais 

 
Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço 

público 

Descrição 

Considerando que estamos a intervir numa zona central do aglomerado, onde se concentram a 

grande maioria das funções urbanas, é essencial tratar a mobilidade pedonal como elemento 

âncora da estratégia de intervenção. Estamos perante um território em que as relações de pro-

ximidade entre funções urbanas distintas são notórias e induzem um quadro de mobilidade pre-

ferencialmente em modos suaves, com claros contributos para a qualidade de vida dos residen-

tes e para a qualidade ambiental da vila (redução dos GEE). Esta ação prevê uma intervenção 

integrada nos espaços de circulação pedonal, criando canais principais de circulação que li-

guem elementos âncora do aglomerado (equipamentos e espaços públicos de estar), de modo 

a assegurar o conforto e a segurança nas deslocações a pé no centro.  

Permitir que se possa circular a pé entre a escola, o local de trabalho e a residência, em eixos 



 
 

de mobilidade com condições de segurança, sem obstáculos é o objetivo a alcançar. Neste 

sentido, e não obstante o tratamento e qualificação de todos os arruamentos no centro como 

espaços em que o elemento preponderante é o peão, prevê-se a qualificação de eixos princi-

pais de circulação, usualmente os mais utilizados nas deslocações diárias, por serem os mais 

diretos e que fazem as ligações entre equipamentos de forma mais rápida e direta.  

Assim prevê-se a intervenção a qualificação/ criação de passeios onde não existam, instalação 

de passadeiras e sistemas de acalmia de trânsito e de sinalética que identifique circuitos pedo-

nais contínuos entre diferentes áreas funcionais, como por exemplo de ligação entre serviços 

públicos, espaços verdes e equipamentos desportivos.  

Sendo apenas possível detalhar a qualificação os espaços pedonais em sede de projeto, será 

relevante desde já acautelar que os espaços cumprem dimensões e requisitos base para serem 

acessíveis e seguros, apresentando-se alguns exemplos que poderão ser considerados.  

   

  
Esta ação irá contribuir para a uniformização do espaço e melhoria das condições de desloca-

ção da população no interior da vila, facilitando a apropriação e revitalização dos espaços públi-



cos. Ao favorecer a deslocação pedonal, esta intervenção contribui, parcialmente, para o cum-

primento do EE5 – Promover a sustentabilidade ambiental e a mobilidade urbana sustentável, 

designadamente o OE13: Minimizar o impacto do automóvel no centro urbano e melhorar a 

qualidade ambiental, contribuindo para a redução das emissões de GEE e do ruído. 

 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do Investimento: Investimento 

público 

Estimativa de investimento: 450.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, PI 4.5.) e financi-

amento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

2.4. Reorganização e qualificação da rede viária 

Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço público 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

REFER 

Natureza do Investimento: Investimento 

público 

Estimativa de investimento: 2.000.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

P3 ESTRUTURA VERDE URBANA 

3.1 Requalificação do parque Alzira Cláudio 

 
Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço público 

Descrição 

O parque Alzira Cláudio, com 14 mil m², é um espaço público âncora na vila, correspondendo a uma 

das principais infraestruturas verdes do centro urbano de Carregal do Sal. Atualmente o espaço não 

dá resposta às necessidades dos residentes, situação que é causada pelo estado de degradação do 

solo causado pelas raízes salientes e dimensões da vegetação existente. Torna-se urgente a substi-

tuição destas árvores para segurança dos utentes do parque, das residências envolventes e para 

contribuir para uma melhor qualidade do solo. A intervenção contempla a reabilitação deste espaço 

público para uma área de lazer passível de um usufruto pleno por parte de toda a população. 

Nesta intervenção prevê-se a reabilitação das infraestruturas existentes; substituição dos eucaliptos 



 
 

por árvores mais adequadas à envolvente urbana e à qualificação do solo; colocação de luminárias a 

leds; implantação de equipamentos que permitam a sua plena utilização por parte de diferentes públi-

cos e um melhor zonamento do espaço por forma a ser retirado o pleno usufruto das suas potenciali-

dades enquanto principal área estrutura verde do aglomerado central. 

Este espaço público para além da sua função enquanto espaço de estruturação urbana é um impor-

tante elemento da estrutura verde urbana, com um coberto arbóreo que será muito importante em 

termos de equilíbrio da qualidade do ar e ligação à estrutura verde envolvente.  

Pretende-se ainda a articulação deste espaço com o Polo do Museu, Posto de Turismo e áreas en-

volventes recentemente intervencionadas e que acolhem valências urbanas de utilização coletiva. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 950.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7 – 

PI 6.5.), financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

3.2 Requalificação do jardim Dr. Manuel da Costa 

 
Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço público 

Descrição 

O jardim Dr. Manuel da Costa, com uma área de 2874 m², marca a entrada oeste do aglomerado, num 

ponto estratégico de ligação à estação da CP. É um espaço público estruturante que sofreu várias trans-

formações o que respeita ao seu papel nas dinâmicas urbanas, em grande parte relacionadas com o 

caminho-de-ferro.  

Elemento urbano que delimita a sul a avenida Dr. Oliveira Salazar, cujo limite norte corresponde à esta-

ção da CP, aqui encontram-se um antigo quiosque, uma paragem de transportes públicos, telefones pú-

blicos, ecoponto, um interessante coberto arbóreo e mobiliário urbano. Ainda que se mantenham funções 

comerciais e serviços, é notório que a progressiva perda de importância do transporte ferroviário determi-

nou o fecho de cafés e outro pequeno comércio aqui existente. 

Como espaço estruturante e em cuja envolvente se registaram recentemente intervenções no edificado, 

pretende-se requalificá-lo e dignificá-lo através de uma intervenção integrada nos pavimentos, vegetação 

e mobiliário. Destacam-se a melhoria do pavimento, a segurança no usufruto do espaço, a valorização do 

monumento (pelourinho) existente assim como as árvores centenárias e melhorar a qualidade urbana da 

entrada da vila, numa interseção viária estruturante para o acesso a áreas de serviços. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comunidade em geral 



Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 200.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7 – PI 

6.5.), financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

3.3 Requalificação da Quinta do Gorgulão 

 
Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço público 

Descrição 

A intervenção de requalificação da Quinta do Gorgulão é definida em duas fases, uma exequível a 

médio prazo e outra a longo prazo uma vez que será necessário a aquisição de terrenos.  

A Quinta do Gorgulão é um espaço seminatural na extremidade sudeste da ARU. Esta área é marca-

da por 2 linhas de água e está parcialmente ocupada pelos estaleiros da autarquia.  

Um espaço de mais de 12 mil m2, será um elemento chave na ligação dos espaços verdes urbanos 

com a sua envolvente natural.  

Destaca-se a proximidade deste espaço a equipamentos estruturantes da vila como escola secundá-

ria, os equipamentos desportivos (piscinas municipais, etc.) e equipamentos culturais como a bibliote-

ca e o museu. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento 

público 

Estimativa de investimento: 1.000.000 € +4.000.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7 – 

PI 6.5 e 6.3; POR SEUR – PI 6.4), financiamento próprio da Câmara Municipal  

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

3.4 Manutenção e qualificação e estruturação de  

corredores verdes  

Tipo de intervenção: Reabilitação de espaço público 

Descrição 

A presente ação tem como objetivo a qualificação e estruturação de corredores verdes que permi-

tam estabelecer a interligação entre os espaços verdes da vila, bem como com o espaço natural na 

envolvente, com principal destaque para a frente ribeirinha situada a sul e o SIC. Por corredores 

verdes entendem-se espaços de alguma forma permeáveis, com coberto arbóreo que podem as-

sumir diferentes formas urbanas desde uma rua arborizada a um quintal com jardins ou pomares.  



 
 

Para garantir a continuidade ecológica, a execução desta ação articula-se com a requalificação dos 

espaços verdes existentes na vila e com a requalificação dos espaços públicos que deve ter em 

conta a valorização das estruturas arbóreas existentes. Complementarmente é importante valorizar 

os espaços privados como quintais, pomares e outras áreas permeáveis integradas em contexto 

urbano e que possuem um importante papel no equilíbrio ambiental do aglomerado. 

Prevê-se a manutenção e qualificação das estruturas arbóreas lineares existentes e a garantia da 

sua correta integração no espaço público, bem como a implementação de novas estruturas linea-

res arborizadas e o incentivo à manutenção de espaços de logradouro ajardinados e cultivados.  

Sugere-se, numa intervenção que extravasa os limites da ARU, que do centro urbano partam ca-

minhos pedonais, devidamente resguardados dos canais viários e que permitam a ligação a zonas 

naturais envolventes como o SIC e o rio Mondego.  

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 250.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7 

– PI 6.5 e 6.3; POR SEUR – PI 6.4), projetos europeus, nomeadamente de cooperação territorial e 

financiamento próprio da Câmara Municipal 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5 e 6.3; POR SEUR – PI 6.4), projetos europeus, nomeadamente de cooperação 

territorial e financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

P4 REVITALIZAR O COMÉRCIO LOCAL 

4.1  Reabilitação da antiga Conservatória 

 
Tipo de intervenção: Reabilitação de edificado 

Descrição 

O edifício da antiga Conservatória está localizado na rua São Joao de Deus, em frente ao Julga-

do de Paz. Este edifício central, com cerca de 100 m², encontra-se devoluto e em estado avan-

çado de degradação, sendo propriedade municipal.  

Prevê-se a sua refuncionalização com funções de apoio à microeconomia e à criatividade, com 

especial enfoque na promoção e divulgação de produtos locais, salvaguardando e valorizando o 

que de melhor se produz em Carregal do Sal. 

A esta intervenção associa-se a ação de dinamização do Centro de “Artes e Sabores” (4.2).  

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

- 



Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 100.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5) e financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

4.2 Dinamização Centro de “Artes e Sabores” 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

A presente ação encontra-se associada à reabilitação do edifício da antiga Conservatória e a sua 

refuncionalização como Centro de “Artes e Sabores”. O objetivo deste centro será a divulgação 

dos produtos locais, salvaguardando e valorizando o que de melhor se produz em Carregal do 

Sal. 

O desenvolvimento desta ação passará pela: 

: Organização de formações em artesanato (olaria, talha, latoaria, bordado), abertas a pú-

blicos de todas as idades e aproveitando os conhecimentos dos artesãos locais. 

: Simultaneamente deverá ser feita uma aposta na produção, exposição e venda destas 

peças tradicionais que será feita no próprio local ou nas feiras de artesanato promovidas 

ao longo do ano. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comerciantes, Associações locais e Junta de 

Freguesia 

Natureza do Investimento: Investimento públi-

co 

Estimativa de investimento: 20.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

4.3 Programa de qualificação do comércio local 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

Sendo o comércio um setor influente na conservação e melhoria da paisagem urbana e impor-

tante para a atração de pessoas, a presente ação tem como objetivo intervir na qualificação do 

comércio local, tanto na vertente física dos espaços, como na vertente dos recursos humanos. 

Esta ação deve promover a reabilitação dos estabelecimentos comerciais existentes no centro 

da vila, tendo em vista reforçar a sua atratividade. Para tal, será determinante intervir, por exem-

plo, ao nível das fachadas e vitrinas, criando uma imagem mais uniforme e coerente. 



 
 

Cabe à CM CS sensibilizar os proprietários dos estabelecimentos comerciais para a necessida-

de de requalificação destes espaços e desenvolver uma identidade visual que os comerciantes 

possam replicar bem como criar um “Manual de Boas Práticas no Comércio Local”. 

Em relação à identidade visual do comércio, sugere-se o estabelecimento de regras no que diz 

respeito a elementos publicitários, de ensombramento, esplanadas, entre outros, tendo em vista 

o equilíbrio estético e a atratividade deste núcleo. 

O “Manual de Boas Práticas no Comércio Local” deve descrever alguns requisitos necessários 

para um serviço de qualidade. Deve incluir informação sobre normas de qualidade, boas práticas 

ao nível de requisitos de serviço (cortesia, credibilidade, comunicação…), requisitos físicos (ins-

talações, equipamentos, documentos de compra…), requisitos de pessoal (imagem, conheci-

mentos profissionais…); princípios de gestão ambiental e de prevenção de riscos laborais, entre 

outros. Também deve ser verificada a necessidade de adaptação dos horários de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais de forma a dar resposta às necessidades dos clientes (por 

exemplo, funcionamento durante a hora de almoço ou prolongamento ao final da tarde, em horá-

rio pós-laboral). 

Simultaneamente, devem ser desenvolvidas atividades de capacitação e qualificação dos recur-

sos humanos e incentivar os comerciantes a investir na qualificação dos seus estabelecimentos.  

Promotor 

CM de Carregal do Sal e Comerciantes 

Principais entidades a envolver 

GAL e CIM 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico e privado 

Estimativa de investimento: 500.000 € 

Fonte potencial de financiamento: IAPMEI - Comércio Investe, Portugal 2020; DLBC Rural e ITI 

da CIMVDL - PI 8.3 / 8.8  

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

P5 CARREGAL DO SAL EMPREENDE 

5.1 Reabilitação do Mercado Municipal 

 
Tipo de intervenção: Reabilitação de edificado 

Descrição 

O edifício, atualmente desativado, encontra-se implantado junto à praça do município com a 

fachada principal voltada para a Câmara Municipal. O edifício do mercado apresenta patologias 

evidentes com necessidade de intervenção para que possa ter nova utilização e um papel ânco-

ra na dinamização desta área da vila.  

A reabilitação deste edifício, numa área de 948 m2, prevê a sua refuncionalização como espaço 

de acolhimento de atividades económicas – viveiro de empresas, apoiando assim novas ideias e 

potenciando a geração de novos postos de trabalho. Este constitui um equipamento de apoio a 



empresas, proporcionando-lhes condições técnicas facilitadoras da sua instalação no concelho, 

com o objetivo de modernizar, diversificar e ampliar o tecido empresarial e proporcionar a criação 

de postos de trabalho estáveis e qualificados 

 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 750.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5.), financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

5.2 Programa funcional e de dinamização do viveiro de empresas 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

Esta ação é complementar à reabilitação do edifício do mercado municipal que será convertido 

em viveiro de empresas. Esta ação prioritária consiste no desenvolvimento do programa funcio-

nal e de dinamização deste espaço, compreendendo o desenvolvimento das seguintes tarefas: 

: Criação do regulamento de funcionamento e utilização do viveiro de empresas 

: Desenvolvimento do plano de comunicação (incluindo ações de divulgação para atrair 

empresas) 

: Prestação de apoio às empresas instaladas neste espaço, através do Gabinete de Apoio 

ao Empresário da CM CS 

: Desenvolvimento de ações de formação e capacitação para empresas (elaboração de 

planos de negócios, marketing, informação sobre acesso a financiamento…) 

: Organização de sessões de comunicação de boas práticas e networking 

: Feira de empreendedorismo e inovação (divulgação de produtos e serviços das empre-

sas) 

Promotor 

CM de Carregal do Sal  

Principais entidades a envolver 

CIM; CERV 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 100.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 2 – PI 3.1 – SAAC se através de CIM ou Associação Empresarial) e financiamento próprio 

da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



 
 

          

 

5.3 Programa de empreendedorismo local 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

Com esta ação pretende-se promover uma cultura de empreendedorismo, sobretudo na comu-

nidade escolar, e capacitar a população que pretenda criar um novo negócio. Esta ação envolve 

o desenvolvimento das seguintes tarefas: 

: Formação/workshop de empreendedorismo, dirigida a qualquer pessoa que pretenda 

obter os conhecimentos básicos para a criação de uma empresa (identificar oportunida-

des de negócios, analisar o mercado, conceber novo produto ou serviço, desenvolver 

um plano de negócios…) 

: Educação para o empreendedorismo: desenvolvimento de atividades nas escolas, por 

exemplo, sessões formativas (Conhecer os conceitos básicos de empreendedorismo; 

selecionar oportunidades de negócio; construir um modelo de negócios; apresentar pu-

blicamente o modelo de negócio) que podem ser complementadas com visita a uma 

empresa do concelho e feira de empreendedorismo/concurso de ideias, na qual serão 

apresentados e avaliados os trabalhos desenvolvidos (com prémio para o melhor traba-

lho). 

: Criação de uma bolsa de mentores, disponíveis para partilhar conhecimentos e boas 

práticas, no âmbito das sessões de formação para o público geral e escolar, e para 

apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

IEFP, GIP, Escolas 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 100.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 2 – PI 3.1 – SAAC se através de CIM ou Associação Empresarial) e financiamento próprio 

da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

P6 SER CARREGAL DO SAL  

6.1 Núcleo de história e identidade de Carregal do Sal 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 



Descrição 

Reconhecendo o papel dos recursos patrimoniais enquanto fator determinante para a coesão 

local, a presente ação tem como objetivo concretizar no centro da Vila um espaço (único ou em 

rede) que dê a conhecer a história e de identidade de Carregal do Sal. 

Este núcleo deverá estar integrado em espaços públicos já existentes, podendo inclusive dina-

mizar uma rede polinucleada. Sugere-se trazer para o coração da vila a história do concelho e 

daqueles que o construíram e o marcaram de forma a que os que visitam a vila de Carregal do 

Sal possam posteriormente explorar o património (cultural – com destaque para a Casa de Aris-

tides Sousa Mendes, arqueológico e natural) e costumes concelhios.  

Neste local, os visitantes terão acesso à informação relevante (desdobráveis, roteiros, suportes 

interativos, etc.) para a interpretação dos locais de interesse histórico e arqueológico do conce-

lho, ou seja, o núcleo será um ponto de partida para as atividades relacionadas com o património 

cultural. Assim, é prioridade que o património cultural seja do conhecimento de todos os cida-

dãos do concelho e que seja uma âncora para atração de visitantes e turistas, perspetivando-se 

assim um impacto socioeconómico significativo. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

IPSS, Associações Locais, Juntas de Freguesia 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 250.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5 e 6.3), projetos europeus, nomeadamente de cooperação territorial e financia-

mento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

6.2 Programa de identidade e cidadania na escola 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

Esta ação visa implementar um programa que reforce o sentimento de pertença dos jovens para 

com o seu concelho e a sua vila e que promova valores de cidadania, através da participação 

ativa e informada, na defesa do espaço coletivo, dos seus direitos e deveres enquanto cidadão e 

membro da comunidade local. 

Assim, no âmbito deste programa, prevê-se a realização de ações de formação destinadas a 

jovens e professores e o desenvolvimento de atividades de participação na vida da comunidade 

enquanto fatores de desenvolvimento pessoal e coletivo, potenciadores da inclusão e coesão 

social. Como exemplos serão desenvolvidas as seguintes iniciativas: 

: Desenvolvimento de um projeto de conhecimento do meio local (património cultu-

ral/natural, qualidade do ambiente, etc.), com o objetivo de sensibilizar para os proble-

mas territoriais e mobilizar para a apresentação de propostas de resolução dos mesmos. 



 
 

As atividades realizadas devem promover a articulação com as entidades que desenvol-

vam trabalho nas temáticas escolhidas para apoio às mesmas, por exemplo, com o Mu-

seu Municipal no caso do património histórico; com a CM CS no caso de temas relacio-

nados com o ambiente ou com o ordenamento do território, etc. 

: Promoção do voluntariado, através da participação em campanhas de instituições locais 

que atuem em diversas áreas como a saúde, alimentação, solidariedade social, ambien-

te 

Promotor 

CM de Carregal do Sal e Agrupamento de 

Escolas 

Principais entidades a envolver 

IPSS, Associações Locais 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 50.000€ 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento próprio da Câmara Municipal e Agrupamento 

de Escolas; Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro e PO ISE) 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

6.3 Requalificação e Musealização da Casa do Passal (A. S. Mendes) 

Tipo de intervenção: Reforçar a identidade local, promover a cidadania e a inclusão social 

Descrição 

São as origens, os valores ancestrais, os recursos endógenos e as vontades locais que melhor 

traduzem o pulsar de um qualquer município, independentemente da sua dimensão. 

Imbuída nesta evidência, a atual Câmara Municipal, desde o início do seu mandato, tudo tem 

feito para arrepiar caminho e debelar os fenómenos bem difíceis da desertificação e do êxodo 

rural. 

Aristides de Sousa Mendes é, inequivocamente, uma figura indelével para o Concelho de Carre-

gal do Sal, para Portugal e para o Mundo. É nossa obrigação honrar e perpetuar o seu ato he-

roico.  

É missão universal, continuar a dar a conhecer o ato de quem, aquando do Holocausto Nazi, 

salvou milhares de pessoas, entre as quais um número significativo de judeus através da emis-

são de vistos para a Liberdade. 

O investimento para a Requalificação e Musealização é de 1.400.000€ 

Promotor 

CM de Carregal do Sal  

Principais entidades a envolver 

Direção Regional da Cultura Centro e Fundação 

Aristides de Sousa Mendes 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 1.400.000€ 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento próprio da Câmara Municipal Financiamento 

comunitário (Portugal 2020) 



Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

P7 CIDADANIA PARA TODOS 

7.1 Dinamização de eventos locais 

EE4 Reforçar a identidade local, promover a cidadania e a inclusão social 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

Esta ação visa promover um conjunto de eventos para a dinamização e animação da vila, num 

processo de ampla participação e envolvimento de comerciantes, associações, artesãos e toda a 

comunidade. 

Para a sua concretização prevê-se a criação de um plano semestral ou anual de atividades de 

animação económica e/ou cultural a desenvolver construído de forma participada: 

: Dinamização de sessões para a definição do plano semestral/anual de atividades 

: Organização de feira de artesanato e gastronomia que promova os produtos endógenos, 

em articulação com as atividades desenvolvidas no Centro de “Artes e Sabores” 

: Continuidade na organização dos mercados de rua 

: Apoio na apresentação das atividades desenvolvidas pelas associações locais (espetá-

culos musicais pelos alunos do conservatório; teatro pelos utentes das IPSS, Universi-

dade Sénior, escolas, etc.) 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

CM de Carregal do Sal 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 75.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 

Eixo 7 – PI 6.5) e financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.2 Implementação da plataforma “Na minha vila” 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

A ação refere-se à implementação da plataforma “Na minha vila”, um meio de participação cívica 

que permite o envolvimento ativo do cidadão na gestão da sua rua ou bairro, comunicando pro-

blemas, tais como a necessidade de intervenção na via pública ou a manutenção de equipamen-

tos, bem como sugerindo melhorias diretamente à Câmara Municipal.  

A plataforma usa tecnologia de georreferenciação para assinalar diretamente as ocorrências no 

mapa e permite que haja um acompanhamento sobre a situação reportada. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comunidade em geral  

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 10.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

7.3 Orçamento Participativo 

Tipo de intervenção: Dinamização económica e social 

Descrição 

Com esta ação pretende-se dar continuidade ao Orçamento Participativo (OP) de Carregal do 

Sal, visando aprofundar a recolha de contributos das instituições e dos cidadãos na discussão e 

elaboração do orçamento público municipal, incentivando a participação nas políticas governati-

vas locais, assente em metodologias de cidadania ativa e responsável. 

Tendo como objetivo envolver a população no processo de regeneração urbana, sugere-se que 

no regulamento do OP, uma parte do montante financeiro disponível seja destinada a projetos a 

implementar na ARU 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 300.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

P8 CARREGAL DO SAL INCLUSIVO 

8.1 Criação de estrutura ocupacional e de acompanhamento de  

grupos vulneráveis 



Tipo de intervenção: Promoção da inclusão social 

Descrição 

Esta ação visa a criar no concelho uma estrutura ocupacional, diurna, para dar resposta às ne-

cessidades de grupos sociais vulneráveis, em especial as pessoas com doenças mentais. A sua 

concretização deverá contar com a colaboração de técnicos, de várias áreas e formações, como 

a saúde, serviço social, desporto e cultura, para a dinamização das atividades. Esta estrutura 

deverá: 

: Prestar apoio psicossocial aos utentes e famílias 

: Prestar apoio nas atividades quotidianas, com destaque na supervisão na toma da me-

dicação e consultas 

: Promover atividades socioculturais e desportivas 

: Promover a integração profissional, através do encaminhando para entidades/serviços 

de formação 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

IPSS, juntas de freguesia, Centro de Saúde e 

entidades do CLAS 

Natureza do Investimento: Investimento público Estimativa de investimento: 550.000€ 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, PO ISE, PI 9.4 – 

Idade Mais) e financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

8.2 Promoção do envelhecimento saudável 

Tipo de intervenção: Promoção da inclusão social 

Descrição 

Tendo em atenção que, entre 2001 e 2011, a população da ARU com 65 anos ou mais teve um 

acréscimo de cerca de 41%, é determinante que sejam desenvolvidas intervenções que promo-

vam o seu bem-estar e envelhecimento saudável e ativo, que se apresenta como o objetivo des-

ta ação. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define envelhecimento ativo como o processo de otimi-

zação das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que envelhecem. O quadro de políticas de promoção do envelhecimento ativo 

requer ações em três pilares - saúde, participação e segurança – e implica uma atuação multi-

disciplinar e interdisciplinar.  

Neste contexto apresentam-se propostas de atividades para a promoção do envelhecimento 

ativo e saudável que veem complementar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido através 

da Universidade Sénior de Carregal do Sal e outras iniciativas:  

: Realização de atividades de exercício física, planeadas e acompanhadas por profissio-



 
 

nais capazes de adequá-las à idade e ao estado de saúde dos participantes e que po-

dem ser desenvolvidas, por exemplo, em lares de idosos e nos centros de dia ou outras 

associações desportivas ou recreativas que desenvolvam trabalho com esta população 

: Organização encontros e projetos intergeracionais, como “Caminhadas avós e netos” ou 

workshops nos quais serão os idosos a transmitir os seus conhecimentos em áreas di-

versificadas como a culinária ou artesanato, atividades que podem ser integradas na 

programação do Centro de “Artes e Sabores”. 

Implementação do projeto “Cidades amigas das pessoas idosas” que tem como objetivo desen-

volver ambientes capacitadores, fator essencial para a promoção de um estilo de vida ativo e 

para a continuação da participação dos idosos na comunidade (“Guia Global das Cidades Ami-

gas das Pessoas” disponível em: 

www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/PGDesenvolvimentoHumano/ProjIdosos_GuiaCida

des2009.pdf) 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

IPSS 

Natureza do Investimento: Investimento 
público 

Estimativa de investimento: 100.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, PO ISE, PI 9.4 – 
Idade Mais) e financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

8.3 Saúde de Proximidade 

Tipo de intervenção: Reforçar a identidade local, promover a cidadania e a inclusão social 

Descrição 

Esta ação está diretamente associada à implementação do projeto Saúde de Proximidade, atra-

vés da reabilitação do imóvel da Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato. O valor 

do investimento é na ordem dos 225. 000 (duzentos e vinte e cinco mil euros). 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 

Natureza do Investimento: Investimento 
público 

Estimativa de investimento: 225.000€ 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020) e financiamento 
próprio da Câmara Municipal 



Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

8.4 Loja de Cidadão 

Tipo de intervenção: Reforçar a identidade local, promover a cidadania e a inclusão social 

Descrição 

Esta ação está diretamente associada à implementação da Loja do Cidadão de Carregal do Sal, 

através da reabilitação do imóvel localizado na Rua Francisco Sá Carneiro, nesta Vila de Carre-

gal do Sal. O valor do investimento é na ordem dos 348.488,41€ (trezentos e quarenta e oito mil, 

quatrocentos e oitenta e oito euros e quarenta e um cêntimos). 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 

Natureza do Investimento: Investimento 
público 

Estimativa de investimento: 348.488,41€ 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020) e financiamento 
próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

  

P9 CARREGAL DO SAL SUSTENTÁVEL 

9.1 Melhoria da eficiência energética dos edifícios públicos e privados 

Tipo de intervenção: Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos / Eficiência energética 

 

Descrição 

Esta ação visa atuar sobre os edifícios públicos e privados tendo por base os princípios da efici-

ência energética, ou seja, aumentando o conforto nos edifícios e reduzindo os consumos ener-

géticos. As intervenções deverão ser realizadas na sequência obras de reabilitação dos edifícios 

e devem integrar soluções construtivas que permitam ganhos a este nível, como isolamento na 

envolvente opaca (paredes, pavimentos, e coberturas), utilização de caixilharias com vidros du-

plos, de elementos de sombreamento, de ventilação natural… 

 

 



 
 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico e privado 

Estimativa de investimento: 1.000.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, PO Centro PI 4.2. 

e 4.3), IFRRU e financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

9.2 Melhoria da eficiência energética no espaço público 

Tipo de intervenção: Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos / Eficiência energética 

Descrição 

A ação de melhoria da eficiência energética deve articular-se com as intervenções realizadas no 

espaço público e incide, sobretudo, no sistema de iluminação pública da vila. 

Esta ação compreende a substituição de luminárias tradicionais por outras de tecnologia LED, 

tendo em vista a melhoria da eficiência energética da iluminação pública, a redução de custos 

associados manutenção e ao consumo de energia elétrica.  

Importa ter presente que a elevada intensidade energética da economia portuguesa é um dos 

principais constrangimentos que Portugal enfrenta no domínio da sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos. Cabe, por isso, a cada município a racionalização dos recursos energéticos, 

sendo que, para tal, deverá integrar na sua estratégia de reabilitação urbana um modelo energé-

tico baseado na conjugação entre a adoção de medidas de eficiência energética. É neste senti-

do, que se considera essencial a substituição dos pontos de luz da ARU por luminárias LED. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do Investimento: Investimento pú-

blico 

Estimativa de investimento: 1.000.000 € 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, PO Centro PI 4.3) 

e financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

9.3 Campanhas de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos 

Tipo de intervenção: Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 

Descrição 

Tendo em conta que a recolha seletiva de resíduos, no concelho de Carregal do Sal, corresponde a 

apenas 8% do total (INE, 2013), considera-se essencial promover campanhas de sensibilização da 

população para estas questões, sendo este o objetivo desta ação. 



A implementação das campanhas de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos deve ser dirigi-

da a diferentes públicos pois a intervenção de todos é crucial neste processo. Sugere-se o desenvolvi-

mento das seguintes tarefas: 

: Incentivo e apoio na implementação do projeto eco-escolas em todas as escolas do concelho 

que, para além de fomentar boas práticas no âmbito da sustentabilidade ambiental, também 

contribui para a participação cívica dos jovens 

: Desenvolvimento de campanhas de sensibilização/informação da população, incentivando à 

adoção de boas práticas de gestão de resíduos, nomeadamente na prevenção e redução da 

sua produção, bem como na deposição seletiva adequada dos resíduos recicláveis. 

: 9.4 Restruturação do sistema de recolha e tratamento das águas residuais 

Tipo de intervenção: Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 

Descrição 

Para a preservação e/ou melhoria das massas de água no Concelho muito depende a qualidade dos 

efluentes descarregados pelas Etar´s Municipais. 

Conscientes da situação atual, e ouvindo os apelos da população o Município adjudicou a uma firma da 

especialidade a elaboração de um estudo para a restruturação dos sistemas de recolha e tratamen-

to de águas residuais, no qual foi feita uma avaliação das condições atuais, e definiram-se soluções 

para garantir qualidade bem como sustentabilidade.  

O referido estudo foi devidamente concluído, publicitado e apresentado em reunião de câmara (aberta 

ao público) no dia 29/05/2015, na qual houve espaço a perguntas e respostas. 

De forma a consubstanciar as diretrizes definidas no estudo acima referido, o Município encetou desde 

logo vários procedimentos com vista à materialização das soluções que permitam um adequado trata-

mento aos efluentes descarregados. 

Dos procedimentos já encetados dá-se nota da aquisição de serviços de topografia para elaboração de 

levantamentos topográficos, da aquisição de serviços para a realização de ensaios geológicos e ainda 

a aquisição de serviços de engenharia para a realização dos vários projetos, que poderão dar corpo à 

tão ambicionada restruturação dos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais. 

A solução para a qual se estão a desenvolver os projetos assenta em 6 novas Etar´s, 22 Estações 

Elevatórias, novos coletores e ainda condutas elevatórias em contraponto com a realidade atual – 35 

Etar´s e 2 Estações Elevatórias. 

Embora ainda não haja um valor concreto para implementar esta solução, estima-se que a mesma 

possa ascender a 6.300.000,00 € 

Considerando as especificações dos trabalhos a realizar, e pensando em termos de empreitada esti-

ma-se que a restruturação dos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais tenha um prazo 

entre 3 ou 4 anos. 

 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          



 
 

P10 MAIS MOBILIDADE SUAVE 

10.1 Programa “Centro sem carros” 

Tipo de intervenção: Promoção de modos de mobilidade suave 

 

Descrição 

Considerando a proximidade entre áreas residenciais, escolares, de serviços e industriais, a ação “Cen-

tro sem carros” visa a implementação de iniciativas para promover a utilização de modos de mobilidade 

suave nas deslocações quotidianas da população e consequente diminuição dos fluxos de trânsito 

automóvel no centro da vila.  

As ações deste projeto devem dirigir-se a todos os cidadãos mas, sobretudo aos segmentos de popu-

lação que efetuam deslocações diárias casa-trabalho e casa-escola, que também podem contribuir 

para a identificação dos principais problemas ligados à mobilidade nestes trajetos e as respetivas solu-

ções, numa ótica de cidadania participativa. 

Esta intervenção articula-se com a ação 10.2, na qual se prevê a criação de uma infraestrutura ciclável 

e pedonal, facilitadora destas deslocações. 

Para a execução da ação “Centro sem carros” devem englobar as seguintes tarefas:  

: Implementação da iniciativa “A pé para a escola”/”pedibus: autocarro humano” gratuito em que 

as crianças, acompanhadas ou de um ou mais adultos, seguem a pé para a escola, segundo 

percursos e horários pré-definidos. A construção dos percursos e definição dos pontos de pa-

ragens, bem como o grupo de adultos responsáveis pelo acompanhamento das crianças deve 

ser definida envolvendo diversos agentes, como encarregados de educação, associação de 

pais, Câmara Municipal, junta de freguesia, etc. O acompanhamento das crianças pode ser fei-

to por pais, funcionários da escola, voluntários (ex. reformados) e os locais de paragem devem 

ser devidamente sinalizados. De modo a garantir a segurança dos participantes devem ser cri-

adas passadeiras nas zonas onde se verifique que a sua inexistência. 

: Campanha de sensibilização, dirigida à população adulta empregada, para a deslocação pe-

donal ou em bicicleta para o trabalho. 

: Como principais benefícios do aumento da deslocação a pé para as escolas destaca-se a re-

dução dos níveis de congestionamento de tráfego na zona envolvente à escola, permitindo me-

lhorar as condições ambientais e aumentar a segurança dos peões. 

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

Escolas, empresas, IPSS, serviços públicos e 

comunidade em geral 

Natureza do Investimento: Investimento público Estimativa de investimento: 50.000 €. 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          



10.2 Criação de ligação ciclável/ pedonal entre a vila de Carregal do Sal e funções urba-

nas complementares na periferia 

Tipo de intervenção: Criação de vias dedicadas à mobilidade suave 

Descrição 

A presente intervenção engloba a construção de uma ciclovia na principal ligação entre a vila de Carre-

gal do Sal e funções urbanas complementares situadas na periferia. A criação deste canal de circula-

ção, pedonal e ciclável, com condições de segurança e facilitadoras da sua utilização por parte de dife-

rentes públicos, contribui para promoção de modos de mobilidade suave nas principais deslocações 

diárias da população empregada e estudante. 

Assim, sugere-se a criação da ciclovia no Arruamento Urbano a Sul da Vila permitindo estruturar uma 

fácil ligação entre zonas de equipamentos administrativos, educativos, desportivos e industriais.  

Nesta ação prevê-se assim a ligação ciclável entre os seguintes espaços urbanos:  

: Centro Educativo Nun’Alvares 

: Escola Secundária de Carregal do Sal 

: Piscinas municipais,  

: Campo Nossa Senhora das Febres 

: Parques industriais de São Domingos e Gândara 

Associada à criação das ciclovias, prevê-se: 

: Implementação de um sistema urbano de bicicletas de utilização pública (BUP) para residentes 

e visitantes 

: Instalação de suportes de estacionamento de bicicletas, junto a locais de referência tanto no 

centro da vila como nas áreas periféricas que se pretende conectar  

Promotor 

CM de Carregal do Sal 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do Investimento: Investimento público Estimativa de investimento: 300.000€ 

Fonte potencial de financiamento: Financiamento comunitário (Portugal 2020, PI 4.5.) e financiamento 

próprio da Câmara Municipal 

Cronograma - Tempo de duração da ação 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 
 



ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão Predecessoras

1 ANO 2016 - Planeamento de Obras Administração Direta 298,21 dias Seg 04-01-16 Seg 02-01-17

2 0 dias Seg 04-01-16 Seg 04-01-16

3 Freguesia de Cabanas de Viriato 268,43 dias Seg 04-01-16 Sex 25-11-16

4 Cabanas de Viriato - requalificação do Parque Infantil das Laranjeiras 15 dias Ter 08-11-16 Sex 25-11-16

5 Cabanas de Viriato - Polo CENA - obras de conservação 34 dias Seg 01-08-16 Sex 09-09-16

6 Cabanas de Viriato - Rua Enxurreira - prolongamento rede de águas pluviais 17 dias Seg 09-05-16 Sex 27-05-16

7 Caminho da Ribeira 27 dias Seg 04-01-16 Qui 04-02-16

8 0 dias Seg 04-01-16 Seg 04-01-16

9 Freguesia Carregal do Sal 285,57 dias Seg 04-01-16 Sex 16-12-16

10 Papízios - Rua dos Carregais  - pavimentação 12 dias Sex 02-12-16 Sex 16-12-16

11 Papízios - Rua do Soito - pavimentação 22 dias Seg 21-11-16 Sex 16-12-16

12 Papízios - Rua das Casinhas - pavimentação 5 dias Seg 28-11-16 Sex 02-12-16

13 P.Arnosa - Rua da Tapadinha - redes de abst. Água e esgoto + pavimentação 40 dias Seg 25-01-16 Sex 11-03-16

14 Sobral - Rua da Cerejeira - pavimentação 15 dias Ter 08-11-16 Sex 25-11-16

15 Sobral - Rua do Cemitério - pavimentação 4 dias Ter 01-11-16 Sex 04-11-16

16 Casa da Torre - Bairro Pombal - correção de traçados da rede de esgotos e abst. água 22 dias Seg 04-01-16 Sex 29-01-16

17 C. do Sal - Rua José Albertino Veloso - Infraestruturas elétricas 30 dias Qua 10-08-16 Qui 15-09-16

18 C. do Sal - Rua António Vitor Júnior - restauro de WC´s Públicos 49 dias Qua 15-06-16 Sex 12-08-16

19 C. do Sal - Restauro Edifício da Antiga Conservatória 65 dias Qui 01-09-16 Sex 18-11-16

20 Estádio NªSrªFebres - Pavimentação de Logradouro 35 dias Sex 29-07-16 Sex 09-09-16

21 C. do Sal - Parque Alzira Cláudio - Requalificação 125 dias Qui 31-03-16 Qua 31-08-16

22 0 dias Seg 04-01-16 Seg 04-01-16

23 Freguesia de Beijós 245,29 dias Seg 04-01-16 Sex 28-10-16

24 Beijós - Caminho Agrícola - reparação de passagem hidráulica 5 dias Seg 23-05-16 Sex 27-05-16

25 Beijós -  Diversos locais - reparação e manutenção de rede de águas pluviais 5 dias Seg 19-09-16 Sex 23-09-16

26 Pardieiros - Rede de Chafarizes - reparação e manutenção 7 dias Qui 15-09-16 Sex 23-09-16

27 Diversas Localidades da Freguesia - Reparação e reposição de pavimentos 11 dias Seg 17-10-16 Sex 28-10-16

28 0 dias Seg 04-01-16 Seg 04-01-16

29 Freguesia de Oliveira do Conde 297 dias Seg 04-01-16 Sex 30-12-16

30 Azenha - Estabilização de Talude 20 dias Qua 24-02-16 Sex 18-03-16

31 Oliveirinha - Juncais - Reparação de derrocada de passagem hidráulica 5 dias Seg 01-02-16 Sex 05-02-16

32 Travanca - obras de ampliação de Cemitério (em curso) 40 dias Seg 14-11-16 Sex 30-12-16

33 Fiais da Telha - Rua do Apeadeiro - pavimentação 18 dias Seg 04-01-16 Seg 25-01-16

34 Estrada C.do Sal - Travanca - Substituição de coletor de sanemento danificado 10 dias Ter 04-10-16 Sex 14-10-16

35 Estrada Vila Meã - Loteamento Vinagreira - pavimentação de berma 12 dias Seg 04-01-16 Seg 18-01-16

36 Oliveirinha - Largo D.Mª Soveral - requalificação 33 dias Seg 22-02-16 Qui 31-03-16

37 Estrada Oliveirinha Travanca - prolongamento rede água, muros, correção ágaus pluviais 50 dias Ter 12-01-16 Sex 11-03-16

38 0 dias Seg 04-01-16 Seg 04-01-16

39 Freguesia de Parada 79,86 dias Seg 04-04-16 Sex 08-07-16

40 Póvoa Sto. Amaro - Rua Américo Craveiro - prolonagamento de rede de abst. água 5 dias Seg 04-07-16 Sex 08-07-16

41 Diversas Localidades da Freguesia - Reparação e reposição de pavimentos 11 dias Seg 04-04-16 Sex 15-04-16

42

43 Geral 136,86 dias Seg 01-02-16 Sex 15-07-16

44 Diversas Localidades - Remoção de cepos de árvores nas bermas das EX. EN 234 23 dias Sex 01-04-16 Sex 29-04-16

45 Estradão Rio Mondego (O.Conde, C. do Sal, Parada) - reparação de derrucadas terras e P.Hidráulicas 11 dias Seg 02-05-16 Sex 13-05-16

46 Bolsa Turismo Lisboa - execução de stand e preparação logistica 50 dias Seg 01-02-16 Qui 31-03-16

47 Sinalização Rodoviária - manutenção, aplicação e correção 40 dias Seg 30-05-16 Sex 15-07-16
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04 janeiro
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