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Exmo. Sr. Presidente,

Em resposta ao Requerimento N~ 06/XlI-42/PSD apresentado pelo Grupo
Municipal do PSD, sobre os contributos apresentados pela Câmara Municipal de
Almada no âmbito do Piano de Recuperaçäo e Resiliencia e do Piano de
Recuperaçâo Económica 2020-2030, enViam-se Cm anexo 05 respetiVos
contributos.
DisponIvei para qualquer esciarecimento adicional.

Corn os melhores cumprimentos,

0 Chefe de Gabi~ete da Presidente da Câmara

José Pedro Ribeiro

Anexo: Contributos submetidos pela CMA
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PLANO DE REcuPERAçA0 E RESILI~NCIA

CAMARA MUNICIPAL DE ALMADA

CONSULTA PUBLICA

CONTRIBUTOS SUBMETIDOS

1. lmplemen’cação de uma rede nacional do cuidador

No ârnbito da provisâo de Equipamentos e Respostas Socials, está previsto 0 alargamento e re
qualificacâo da rede de equipamentos sociais, podendo considerar-se, em lato senso, que a cri
aç~o de uma rede de cuidado a cuidadores se integra no desIgnio de meihoria das condiçöes de
vida dos cidad~os e das respetivas farnilias.

Neste quadro, a irnplementaçäo de uma rede nacional do cuidador, identificada como medida
estruturante, em linha corn os objetivos da Estratégia Nacional para o Envelhecirnento Ativo e
Saudável (em construcâo). Através de uma parceria corn as instituiçöes do setor social e solidá
rio, com a qual s~o partilhados objetivos e interesses comuns, obrigaçöes e responsabilidades,
tem em vista assegurar as medidas/ serviços indispensäveis a devida cobertura em rnateria de
apoio/ proteçâo social aos cidadaos, corn a prornoç~o de urna resposta social inovadora, privi
legiando urn arnbiente familiar e hurnanizado, rnenos centrado num modelo institucional de
larga capacidade.

A este nivel, revela-se fundarnental apostar, a semelhança do apoio domiciliário, nurna resposta
de natureza mais fIexivel, do ponto de vista dos serviços prestados, apostando em valencias
promotoras de autonornia funcional, corno seja urna rede de cuidado e descanso do cuidador.

Assirn, a constituiçäo de equipas de apoio social, facilitadoras de mobilizaç~o de recursos, p0-
dern permitir uma prevencäo e identificacao precoce de problernas, o correspondente apoio e
acornpanharnento, tendo em vista manter padröes de vida ativa e saudãvel e, também, urna
avaliaç~o permanente da intervençâo, numa perspetiva de rnelhoria continua do padrâo de vida
familiar regular, prevenindo-se, assim, a institucionalizaç~o.

2. Expansäo da rede de MST a Costa da Caparica (contributo concertado com o MST)

No âmbito do procedirnento de consulta pUblica relativo ao PIano de Recuperaçâo e de Resili
ência (PRR), vem a Câmara Municipal de Almada e o Metro Sul do Tejo salientar a auséncia de
um dos aspetos que, pela sua relevância futura em termos de transiç5o climática e de melhoria
das condicoes de mobilidade na rnargem sul do Tejo, rnerece ser considerado na versâo final do
documento prende-se corn a alocacao de verbas para a expansâo da atual Rede do Metro Sul do
Tejo. Esta expans~o permite integrar solucoes inovadoras ern terrnos de rnobilidade e de tecno
logias, que permitarn alcançar solucoes mais eficientes no pIano econômico e operacional,
sendo o seu piano de execuçào perfeitarnente enquadrável no horizonte temporal ate 2026.

Trata-se de urn meio de mobiiidadejá impiementado mas que, tal como decorre das bases legais
da atual concessâo, tern jã prevista a sua expans~o, quer no territOrio do municipio de Airnada,
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quer noutros municipios da margem sul do Tejo e que, a semelhanca de outros projetos de in
teresse püblico referenciados no ponto 3.2 (A Dimensâo Transiçâo Climática), deve ficar expres
samente previsto na versâo final do PPR por contribuir para uma mobilidade sustentável, asse
gurando a necessãria reducâo da dependéncia do transporte individual na margem sul do Tejo.

A expans5o do Metro do Sul do Tejo (MST) ate a Costa da Caparica, a partir do Campus Univer
sitário do Monte de Caparica, constitui uma ação estrutural fundamental para incremento nâo
sO da meihoria do sistema de transportes coletivos e de mobilidade concelhia, como tambem
para a estruturaçäo e coesâo territorial. 0 seu contributo é inegável para o reforço e consolida
çâo do sistema urbano concelhio, nomeadarnente na Iigaçâo entre as duas cidades do conceiho:
Almada e a Costa da Caparica, cuja estratégia já se encontra plasmada no atual pIano diretor
municipal (PDM), e que e amplamente reforcada no quadro do processo de revisäo do PDM
enfatizando esta ligaç~o com as opçöes de consolidaç~o de Almada Poente, através dos territO
rios integrados no PIano Integrado de Almada, com o projeto de desenvolvimento integrado em
torno do Campus Universitário do Monte de Caparica, consubstanciado pelo empreendimento
“Almada Innovation District”.

Para além do ponto de vista do reforço e da coesão territorial, a expans~o da linha do MST
revela-se paralelamente crucial para a competitividade territorial, e para urna efetiva descarbo
nizaçâo do concelho, sobretudo em torno da Costa da Caparica e Trafaria, cuja atratividade em
termos de turisticos e de lazer, tern captado irnportante fluxos de circulacao rodoviária em trans
porte individual (TI) com os impactes negativos inerentes em termos de degradaçäo da quali
dade do ar, do ruido ambiental, incremento dos fenOrnenos das ilhas de calor e tambern corn
implicacoes ern rnatéria de segurança rodoviária, nâo sendo igualrnente de descurar o potencial
risco de incéndio decorrente das extensas areas de estacionamento automOvel ao longo dos
acessos as praias e matas adjacentes.

0 impacte decorrente desta intensa utilizaç~o e dos crescentes fluxos de circulaçâo rodoviária
que se registam na frente atlântica de Almada, em que a tradicional sazonalidade destes fluxos
de circuIaç~o setende a atenuar com o incremento cada vez mais homogéneo e intenso ao longo
do ano, so poderá ser mitigado com a meihoria da oferta e da qualidade do sistema püblico de
transportes coletivos (TC), tornando-o rnais competitivo e deste modo contrariar a transferencia
para oTI.

Com esta extensâo do MST ate a Costa da Caparica, e possivel n~o so proporcionar uma ligaç~o
direta em transporte coletivo a partir da area urbana de Almada-Seixal servida pelo MST, como
tambern proporcionar uma ligaç~o entre a Costa da Caparica e Lisboa através de apenas um
transbordo no interface de transportes do Pragal. Constituirá deste modo uma condiçao debase
para a rnelhoria do sisterna publico de transportes, mas também para a cornpetitividade e sus
tentabilidade do prOprio MST e dos TC em termos globais, com o aurnento da cobertura territo
rial e deste rnodo uma rnaior atratividade de utentes pelos seus serviços. A par desta expansào
para poente, o incremento desta linha para sul, no concelho do Seixal ate ao Fogueteiro e o
reforco do rebatimento dos transportes coletivos no interior do concelho, tarnbém serä deter
minante para o reforco deste sistema de transporte na margem sul do Tejo e para o arco Ribei
rinho Sul.

Trata-se assim de urna acäo territorial transversal e de mobilidade estratégica, de claro favore
cimento do TC e da intermodalidade, que permite nào sO suportar as açôes de coes~o e de re
qualificacao urbana inerentes, como tarnbém proporcionarã um incrernento da qualidade am-



biental e paisagIstica significativa dado permitir em articulaçäo corn outras açöes de âmbito mu
nicipal, enquadrar acöes de restriçäo intensiva do TI e favorecer a mobilidade sustentável am
pliando a oferta e a interrnodalidade dos transportes coletivos.

Destaca-se neste contexto a articulaçâo desta expansâo da rede do MST a Costa da Caparica,
com a modernizaç~o e arnpliaç~o do Transpraia que constitui urn vetor de intervençâo na RPDM,
entre a Trafaria e a Fonte da Telha, reforçando deste rnodo a articulação entre estes dais siste
rnas de TC, cam a transporte publico rodoviário, mas tambérn com a interface rodo fluvial da
Trafaria, e do interface rodo ferroviário do Pragal, densificando deste modo ma rede de trans
porte coletivo, melhorando n~o so as ligacöes internas canceihias, como as interconcelhias ao
nivel da Area Metropolitana de Lisboa.

3. Almada Innovation District

No ãmbito do procedimento de consulta pUblica relativo ao Piano de Recuperaçâo e de Resili
ência (PPR), temos a destacar um projeto que está em curso no territOrio de Almada, que con
tribui para várias das cornponentes do PRR e por esta raz~o julgamos poder ser desde já identi
ficado corno estratégico —0 Almada Innovation District.

o Almada Innovation District é um projeto de Cidade Sustentável do Futuro (urn projeto “green
field”) que resulta de uma parceria estratégica entre a tiniversidade Nova de Lisboa, a Cârnara
Municipal de Almada e urn grupo de investidores, que em conjunto, apresentam urna proposta
para o territOrio compreendido entre a Monte da Caparica e Porto Brandäo que considera as
caraterIsticas naturais do territOrio (arribas, potencial agrIcola, proximidade da zona ribeirinha
edo mar), a prornoçâo da eficiencia energética e o autoconsurno com a criaç~o de uma comu
nidade de produç~o de energia renovãvel, para um território com urna area total de 309 hecta
res.

o desenvolvimento do Almada lnnnovation District tem subjacente quatro macro objetivos, que
articulados, perrnitem harmonizar diversas areas do desenvolvirnento arnbiental, territorial, so
cial e econOrnico nurn espaço Unico cam capacidade para transformar esta locaIizac~o nurn Polo
de crescirnento sustentável.

PROMOVER tiM NOVO DESTINO

Aproveitar as caracteristicas diferenciadoras da Iocalização — a proximidade das praias da Costa
da Caparica, da natureza e das arribas do rio e da frente ribeirinha do Tejo — e Os vérios usos e
atividades a desenvolver, oferecendo experiências singulares a quem trabalha, vive e visita o
Almada lnnnovation District e a sua area envolvente, criando urn novo destino para onde todos
convergern.

DESENVOLVER tiM ECOSSISTEMA SUSTENTAVEL

Ancorado nos princIpios de desenvolvirnento sustentãvel 2030 e na neutralidade de carbono em
2050, integrando um conjunto de solucôes arnbientais inovadoras, de mobilidade, de constru
çâo e tecnologia, protegendo o patrimOnio natural e construido e prornovendo espaços urbanos
inclusivos e acessiveis, garantindo a sustentabilidade ambiental, social e econornico-financeira
do ecossistema.



CRIAR UMA COMUNIDADE VIBRANTE, DIVERSIFICADA E INCLUSIVA

Desenvolver urna comunidade vibrante e inclusiva corn uma identidade prOpria alicercada nurn
conjunto de infraestruturas sociais, no tratarnento do espaço pUblico que potencie o encontro,
a estadia e a partilha e na introducâo de dinârnicas sociais, culturais e artisticas inspiradoras,
garantindo a igualdade de oportunidades e mitigando as disparidades no ecossistema.

INVESTIMENTO E EMPREGO

Potenciar as areas de expertise da NOVA - FCT através da notoriedade da marca Nova cons
truindo urna rede de colaboracâo corn ernpresas que beneficiem das areas de especialidade da
faculdade de modo a atrair empresas âncora de inovação e conhecimento de base tecnologica,
fortalecer a inovaçâo, promover clusters de inovaçâo, fornentando o investirnento, a criaçâo de
ernprego e a geraçào de valor acrescentado.

0 Alrnada lnnnovation District tern a capacidade, pela sua dirnens~o e arnbiçâo, de se tornar urn
catalisador de desenvolvimento estratégico para a região de Lisboa, prornovendo e reforçando
a internacionalizaçâo de Lisboa e de Portugal, ao nIvel da inovaç~o do conhecirnento de base
tecnologica, por via de opçöes de desenvolvirnento urbano ambientairnente sustentáveis.

Pela irnportãncia, dirnens~o, valor acrescentado e pelo sentido de oportunidade, fator particu
larmente relevante no atual contexto de elevada cornpetitividade e complernentaridade entre
regiöes, entende-se que devern ser criadas todas as condiçoes e enquadrarnento para acoiher
este projeto nos desIgnios estratégicos da recuperação de Portugal e da construçâo do seu fu
turo.

4. Integraçäo de uma Componente para a area da Cultura

Analisado o docurnento Piano de Recuperação e Resiliéncia — Recuperar Portugal 2021-2026
constata-se a flagrante ausência da Cultura no desenho do Piano. Por contraste, a vizinha Espa
nha dedica no seu PRR urn capitulo especificamente dedicado ao sector e recornenda urn inves
tirnento de 2% do P18 para esta area.

Na atual forrnulaçâo do Piano de Recuperaçâo e Resiliência näo reconhece a Cultura 0 seu real
contributo para o desenvolvimento social, para a criaçào de ernprego, em termos de inovação e
criatividade, dinarnizacâo e qualificaçäo do tecido econórnico, para além do cornbate a desigual
dade ou na defesa do pensamento livre, essenciais a preservaçäo dos valores democráticos. N~o
se reconhece a Cultura como o sector, por exceléncia, capaz de promover a resiliência, a susten
tabilidade, a relaçao corn o arnbiente, a saUde (norneadarnente a saüde mental), o combate aos
grandes desequilIbrios da sociedade contemporãnea, ou 0 seu papel na prornoç~o da integraç~o
social, da defesa e salvaguarda da rnemória, na preservaçâo da identidade e para a criaçâo de
futuro.

A Uniâo Europeia, em relatOrios recentes, identifica a Cultura como urn dos sectores mais afe
tados pela crise e dos que necessitarn de respostas mais urgentes. 0 Estudo Rebuilding Europe
—The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis janeiro 2021, identi
fica a Cultura e as Industrias criativas como fundarnentais para a reconstrução da Europa no



periodo pOs-crise. 0 sector é encarado corno basilar aos processos de recuperação, entre outros
aspetos pela dinâmica do seu tecido humano, pela capacidade inventiva e criativa, pela ligaç~o
as cornunidades, pela solidez das suas instituiçôes, ou pelo reforço das identidades e da auto
estirna das comunidades.

Assirn, consideramos essencial a introduç~o no PRR de urna Componente de Cultura, na Dirnen
s~o Resiliência, corn a introducao de medidas de salvaguarda e dinamizacão do patrirnónio, as
sim corno o apoio ao empreendedorismo cultural corn linhas de apoio especificas tanto para a
recuperaçâo da atividade artistica e criativa corno para a requalificaçäo dos equipamentos cul
turais, corn consequente fomento ao emprego na area.

Nestes dornInios o Relatario Museus para o Futuro, a Carta de Risco do PatrirnOnio e 0 PIano
Estratégico para a Arqueologia, desenvolvidos no ârnbito da açäo do Ministério da Cultura, ter~o
obrigatoriarnente de ser docurnentos centrais e orientadores para a concretizaçâo de medidas
estratégicas, nomeadarnente para o Patrirnónio Cultural.

Ern Almada, a quest~o da Cultura estã intirnarnente ligada ao projeto de requalificacao do tern
torio, devidamente enquadrada no processo de revisào do PDM, corn a criação de urn percurso
cultural e tunistico corn inicio no Parque ArqueolOgico de Alrnaraz, 0 rnaior e rnais irnportante
sitio anqueológico corn ocupaçäo de época FenIcia ern Portugal, em plena area urbana, dal para
a Casa da Cerca — Centro de Arte Conternporânea, passando pela instalaç~o de uma valência
rnuseologica de excelência, a partir da recuperaçâo das antigas piscinas de S~o Paulo, numa Ii
gaç~o entre Alrnada Velha e o Cristo Rei, criando urn eixo de Histónia e Cultura do rnundo antigo
a conternporaneidade. Esta intervenç~o tená foncosarnente de encontrar rnecanisrnos de finan
ciamento, rnuito para alérn dos recursos rnunicipais.

o segundo projeto municipal de elevado relevo cultural é A Plataforrna das lndüstnias Cniativa
da Trafania.

E já urna realidade a construç~o do Instituto de Artes e Tecnologia — IAT, urna parceria entre a
Universidade Nova de Lisboa e a Cârnara Municipal de Almada — No antigo Presidio da Trafaria,
procedendo a reabilitac~o e recuperaçäo do patnirnOnio arquitetOnico e histOrico deste edificio
situado a beira rio.

Pretende-se corn o IAT a criaçäo de uma Plataforrna agregadora do setor das indüstrias criativas
que crie condicöes para prornover a intensificaçâo do conhecirnento, a sofisticaçäo das cornpe
tências, a cornplexificaç~o dos produtos/ serviços, a alavancagern dos negOcios através de ativi
dades relacionadas, a territorializacao/ encurtamento das cadeias de valor, o acesso a rnercados
globais e a inovaçâo no setor da Cultura.

A Trafaria reUne todas as condicoes para acolher este projeto arnbicioso que pode beneficiar da
possibilidade de se instalar em irnOveis do estado edo rnunicipio, tais corno 0 antigo Quartel da
Trafaria e os edificios e arrnazéns adjacentes ao Presidio.

Recuperar e valorizar o patrirnónio, criar um novo ecossisterna de inovaç~o e competitividade,
criar emprego e reduzir as vulnerabilidades sociais, regenerar o território, sâo algurnas das corn
ponentes para a qual tarnbém contribui este projeto, razâo pela qual entendernos poder tam
bern estar identificado nos designios estratégicos da recuperaç~o de Portugal e da construçâo
do seu futuro.
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bstrategta Regional AML 2030 - Uperacionalizaçao
Response 1D:203

2. IDENTIFIcAcA0
1. Autarquia

Almada

2. Responsável pelo preenchirnento

Nome : Inés de Medeiros
Email : gab.presidencia@cm-aimada.pt
Telefone :212724500

3. Projetos Ancora Nacionais

3. Identifique e hierarquize Os 2 projetos corn major relevância nacional I regional e mais estruturantes para 0
desenvolvimento da AML. que deverâo ser concretizados ate 2030 pelo Estado Central.

Designaçäo do projeto Grau de prioridade

Option Option
1 2

1 3~ Travessia do Tejo. Aigés - Trafaria X

2 Margueira, Cidade cia Agua:lnterface Multimodal, terminal Fluvial. Ligação MSTCacilhas xLaranjeiro.

4 Projetos Ancora Metropolitanos

4. Identifique e hierarquize ate 4 projetos a concretizar pela Vossa Autarquia ate 2030, que tenham uma escala de impacte
supramunicipal e que sejam estruturantes para 0 desenvolvimento da AML.

D - d Grau de Data de inlcio Data de conclusão Investimentoesignaçao 0 proje 0 prioriciade cia execução cia execução estimado (€)

Option Option
1 2

1 innovation District X 2021 2030 estin,ativaiO

2 Projeto integrado de Recuperaçao e X 2021 2030 em estudovalonzaçao cia Frente Atiantica

3 Instituto de Arte e Tecnologia X 2021 2025 1 500 000€

4 Estaçáo arqueológica do Almaraz X 2021 2030 3000000€

5. Projetos Estratégicos interm unicipais:

5. Identifique e hierarquize ate 3 projetos estruturantes a concretizar pela Vossa Autarquia em parceria corn duas ou mais
autarquias, da AML ou de outras regioes portuguesas, ate 2030.



Data de Data de
Designaçâo do projeto Grau de in~c da conciusao Investimento Autarquias parceirasprioridade execução da estimado (€)

execuçao

Option Option
1 2

LisboaQeiras. Vila
Franca, Loures,

Rede Cais do Tejo X 2021 2030 4000000€ Aicochete, Montijo,
Moita, Barreiro e

Seixal

Rede Ciclovia inter-Municipal X 2021 2030 em estudo Se’xai, Sesimbra eLisboa

piano de revalorizaçáo da
Paisagem protegida da Arriba X 2021 2030 em estudo Sesimbra
Fossil da Costa de Caparica

6. Projetos Estrategicos AML

6. identifique e hierarquize ate 3 projetos estratégicos para a AML que deverâo ser concretizados pela Area Metropoiitana
de Lisboa (entidades intermunicipal) ate 2030.

Designaçao do projeto Grau de prioridade

Option 1 Option 2

1 Gestao integrada de residuos e iamas de ETAR X

2 Criaçâo de rede de circuitos curtos e economia circular X

3 Universahzaçao do Pre-Escoiar X

7. Prioridades de Investimento Municipal

DOMIN1O 1 - iNovAçAo E COMPETITIVIDADE
Subdominio - Conhecimento e lnovaçao

Subdominio - Sistema de l&D&i e Ecossistema Económico

Subdominlo - Especiaiizaçào, Diterenciaçao e lnternacionaiizaçào

Prioridade 4: Aumentar Os niveis de investimento empresarial em atividades inovadoras, fomentando 0 aumento da
produçao transacionávei e internacionalizávei e a progressäo nas cadeias de valor

Subdominio * inovaçäo e Modernização Administrativa

Prioridade 2: Aumentar Os niveis de inovação na gestào pUblica assegurando uma prestação de serviços mais eticiente,
eficaz. simpies e rápida.

DOMiNIO 2. SLISTENTABILIDADE AMBIENTAL E ALIMENTAR E MrnGAcA0 DE RISCOS NATURAlS
Subdominio - Descarbonizaçao e Transiçao Energética

Subdominio - Adaptaçäo Ciimática e Mitigaçao de Riscos

Subdominio- Economia Circular



Subdominlo - Biodiversidade

Prioridade 2: Garantir a conetividade ecolOgica e valorizar a articulaçao entre espaços urbanos e naturais,

SubdomInia - Sistema Alimentar e Desenvolvimento Rural

Subdominio - Mar, Estuários e Zonas Costeiras

DOM1NIO 3 - COESAO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE DEMOGRAFICA
Subdominlo - Educação e Formaçäo

Subdominio - Mercado de Trabalho

Subdominio - lnovaçao e Inclusäo Social

Subdominio - Atraçao e Inclusao de Populaçao lmigrante

Subdominlo - Apoio a lntãncia e Conciliação Trabalho - Familla

Subdominia - Serviços de Saóde e Transiçâo Demogrática

Prioridade 2: Adaptar a oferta de serviços sociais e de saüde a transiçäo demogrãfica.

DOM1NIO 4- MOBILIDADE E CONETIVIDADE SUSTENTAVEL
Subdominio - Mobilidade Sustentãvel

Prioridade 2: Assegurar a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso aos transportes publicos, de territOrios e
grupos especificos.

Subdominio - Sistema de Mobllldade e de lntermodalidade

Subdominio - Conetividade Transregional e Internacional

DOMINIO 5- DESENVOLVIMENTO URBANO E MUDAN~A TRANSFORMADORA
Subdominio - Regeneraçao Urbana e Habitat

Subdominlo - Habltação e Habitabilidade

Prioridade 2: Prornover a reabilitaçâo urbana e a eliminaçao das situaçOes de habitação precária.

Subdominio- Economia Urbana

Subdorninlo - Gestão Urbana

8. Idenfificaçao Prebminar de Projetos Piano de Recuperaçao e Resiiiencia 2021 -2026

1. Criaçâo de corredores ecológicos verdes e azuis (ja identificados petos municipios no âmbito dos Projetos Estratégicos
Metropolitanos desenvolvidos no âmbito do PMAAC-AML)



Estimativa Grau de Anode
de concretizaçâo conclusaoIdentiticação do projeto investimento ate 31 dez. da
(€) 2023 execuçâo

Corredor Verde 1C20 Almada-Costa da Caparica (PROT-AML pág. 17 Concurso 2026P1 fig. 9 Rede EcolOgica Metropolitana. httpsf/dre.pUpesquisa/- 20000000 Iançado
lsearch/302557/detallsfrnaxi rnized)

P2

P3

2. Intervençoes de mitigação de ondas de calor em hotspots metropolitanos (ja identiticados pelos municiplos no âmbito
dos Projetos Esiratégicos Metropolitanos desenvolvidos no âmbito do PMAAC-AML)

Estlmativa de Grau de coricretização ate 31 Ano de condusao daIdentificaçâo do projeto investimento (€) dez. 2023 execução

Piano de Arborizaçào. Sexta-feiras 1 000 000€ Concurso Iançado 2026
pelo Futuro

3. Adaptação dos sistemas urbanos de drenagem as alteraçôes ctimáticas

Estimativa de Grau de concretização ate Ano de conclusao daIdentificaçäo do projeto investimento (€) 31 dez. 2023 execuçâo

P1 Ribeira da Foz do Rego 1 200 000€ Concurso Iançado 2026

P2 Banatica e Porte Brandão 2,700 000€ Concurso Iançado 2026

Vala da Charneca e Bacias deP3 2.500 000€ Concurso Iançado 2026Arnortecimento

Reabilitação de Redes deP4 1500000€ Concursolançado 2026Drenagem da Trafaria

PS

4. Proteçào, adaptaçäo e retirada costeira

Grau de Ano deEstimativa deIdentificação do projeto investimento (€) concretização ate 31 conclusão da
dez. 2023 execuçäo

P1 Adaptaçao ao POC-ACE e requalificaçào da frente 30000000€ Concurso lançadoatlantlca

P2 Reabilitaçao frente Ribeirinha: Ligaçao jardim do Rio- 30000000€ Concurso IançadoMuseu Naval-Qiho de Boi-Arealva- Cristo Rei

P3 Frente Ribeirinha Tralaria-Säo joäo 20000000€ Concurso lançado

P4

PS

t Açoes de conservaçâo ativa de valores naturals nas areas protegidas



Estimativa tie Grau tie concretizaçâo at Ano tie conclusãoIdentiticaçao do projeto
Investimento (€) 31 dez. 2023 da execuçâo

P1 PIano de Requalilicaçao da Aruba Fossil em estudoda Costa de Caparica

P2

P3

2. Açôes tie ordenamento e estruturação da visitaçâo das areas protegidas

Estimativa tie Grau tie concretizaçâo Ano tie conclusaoldentificaçao do projeto investimento (€) ate 31 dez. 2023 da execuçäo

P1 Caminhos do Tejo 6 000 000€

P2 Percursos Capuchos a Costa da Caparica 1 000 000 €

~ Projeto Turisticto e Cultural das Baterias tie 1 5 000 000€Defesa tie Costa~ Raposeira-Alpenas

3. Açöes de restauraçäo de espaços naturais e a preservaçäo e valorizaçào da paisagem

Estimativa tie Grau de concretizaçao ate 31 Ano tie conclusâo tialdentificaçao do projeto investimento (€) dez. 2023 execução

Reabililaçao e Valorização das 2 000 000P1 Terras da Costa

P2 Parque Vinicula cia Charneca da 1 000 000Caparica

P3

9. Identificaçao Preliminar de Projetos - Piano de Recuperaçao e Resilléncia 2021 -2026

1. Requalifioação tie estabelecimentos de enema básico



Estimativa de Grau de concretizaçâo ate 31 Ano de conclusão daIdentificaçâo do projeto investimento (€) dez. 2023 execução

Escola Basica Trafaria n~1 daP1 1 875 000€ Concurso Iançado 2026trataria

Escola Básica da Charneca daP2 3 890 000€ Concurso Iançado 2026Caparica

P3 Escola Básica do Alteite 3 350 000€ Concurso Iançado 2026

P4 Escola Bãsicada Fonte Santa 3125000€ Concurso Iançado 2026

Escola Básica n92 da Costa deP5 2587500€ Concursolançado 2026Caparica

P6 Escola Básica Comandante 4325000€ Concursolançado 2026Conceição e Silva

P7

PS

Pg

plo

P11

P12

P13

P14

P15

2. Construçäo de estabelecinientos de ensino básico



Estimativa tie Grau de concreflzaçao ate 31 Ano de conclusäo daIdentificaçâo do projeto investimento (€) dez. 2023 execução

Escola Básica bairro Branco eP1 3550000€ Concursolançado 2026Bairro Amarelo

P2 Escola Bãsica 2+3 da Trafaria 4 875 000€ Concurso Iançado 2026

Nova Escola Bãsica Costa tieP3 2 100 000€ Concurso Iançado 2026Caparica

P4 Nova Escola Básica da Sobreda 2846000€ Concurso ançado 2026

PS Nova Escola Basics do FeijO 2500700€ Concurso Iançado 2026

Escola 2+3 da Charneca daPS 4450600€ Concursolançado 2026Caparica

P7

PS

Pg

plo

3. Requalificaçao de estabelecimentos de ensino secundário

Estimativa tie Grau tie concretizaçâo ate 31 Ano tie conclusão daIdentiflcação do projeto
investimento (€) dez. 2023 execução

P1 Escola AntOnio Gedeào 3800000€

P2 Escola Secundária Francisco 6 000 000€Simoes

Pa

P4

PS

P6

P7

PS

Pg

4. Construeào de estabelecimentos de ensino secundãrio



Estimative de Grau de concretização Anode conclusaoIdentitlcação do projelo
investimento (€) ate 31 dez. 2023 da execução

P1 Charneca da Caparica 6 135000 Concurso lancado 2026

P2 Costa de Caparica 4 765 000 Concurso Iançado 2026

Aumento de capacidade cia EscolaP3 2 500 000 Concurso Iançado 2026Secundária do Monte da Caparica

P4

PS

5. Requalificaçäo de estabelecimentos de ensino profissional e tecnológico

Estimativa de Grau de concretizaçao a e Ano de conclusão ciaIdentificação do projeto
investimento (€) dez. 2023 execução

P1 Escola Profissional de 2000000 Concurso IançadoAlmada

P2

PS

P4

P5

6. Construção de estabetecimentos de ensino profissional e tecnológico

Identificaçao do Estimative de Grau de concretização ate si dez. Anode conclusRo da
pro)eto investimento (€) 2023 execução

P1 em estudo

P2

Pa

1. Requallficaçao de creches



Estimativa Gray de concretizaçâo a Anode conclusäo daIdentificaçäo do projeto investimento dez. 2023 execução

Fl Requalificaçao da pré-escolar 500 000€ Concurso IançacloMunicipal

P2

Pa

P4

PS

PG

P7

P8

Pg

plo

2. Construçäo tie creches

Estimativa de Grau de concretizaçâo ate 31 Arm tie conclusâo daIdentificaçao do projeto investimento (€) dez. 2023 execução

Pré-Escolar Costa tieP1 2236000€ Concursolançado 2026Caparica

Pré-Escolar Charneca tieP2 2 236 000€ Concurso lançado 2026caparica

p3 Pré-Escolar Sobreda 2236000€ Concurso Iançado 2026

P4 Pré-Escolar Alfazina 2236000€ Concurso Iançado 2026

PS Pré-Escolar Serrado 2 236 000€ Concurso lançado 2026

PG Pré-Escolar Feijá 2 236 000€ Concurso Iançado 2026

P7 Pré-Escolar Laranjeiro 2236000€ Concurso Iançado 2026

P8 Pré-Escolar Lazarim 2236000€ Concurso Iançado 2026

Pré-Escolar AroeirafFonteP9 2236000€ Concursolançado 2026
da Teiha

Plo

P11

P12

P13

P14

P15

1. Construção de Unidades de Saóde Familiar



• Identifiàacad dci Estimativa de Grau de concretização ate 31 Anode conclusâo da
- projeto - investimento (€) dez. 2023 execuçâo

- : -:
P1 FeijO 4000000€ Concurso Iançado 2026

P2 Monte cia 4000000€ Concurso ançado 2026Caparica/Pragal

P3

P4

P5

PG

P7

PS

P9

Plo

10. Identiticaçao Prehminar de Projetos - Piano de Reouperaçao e Resihénca 2021-2026

1. Ciclovias

Identificaçao do proje Estimafiva de Grau de concretização Anode conclusâoinvéstimento (€) ate 31 dez. 2023 cia execução

P1 Ciclovia Pragal- FCT-Costa cia Caparica 1 000 000€ Concurso Iançado 2026

P2 Ciclovia Trataria-Fonte cia Telha 1 700 000€

Ciclovia Cacilhas-cova da Piedade- Parque 1 700 000€
cia paz- Laranjeiro-Corroios

P4

PS

P6

P7

PS

Pg

plo

P11

P12

P13

P14

P15



2. Sistema de Transportes Coletivos em Sitlo Próprio

Identiflcaçäo do Estimaliva de Gray de concretização ate 31 dez. Anode conclusAo da
projeto investirnento (€) 2023 execuçâo

P1 Transpraia 2000000 Concurso Iançado 2026

P2

P3

P4

PS

1. Construção de interfaces multimodais

Estimativa de Grau de concretizaçáo ate 31 Anode conclusão daIdentiticaçâo do projeto investimento (€) dez. 2023 execuçAo

Requahficaçao de Interface 1 000 000 Concurso Iançado 2026P1 Trafaria

P2 Requalificaçäo de Interface 700 000 Concurso Iançado 2026Porto Brandäo

~3 Requalificação de Interface 1 000 000 Concurso Iançado 2026Cacilhas

2. Troços viários estruturantes da AML.

Estimativa de Grau de concretização ate 31 Ano de conclusAo daIdentiflcaçäo do projeto investimento (€) dez. 2023 execução

P1 Avenida do Mar (almada- 2800000€ Em execução 2026Seixal)

P2 via alternativa a 377 em estudo Concurso Iançado 2026

2026

11. Identificaçao Preliminar de Projetos - Piano de Recuperaçao e Resiliència 2021 -2026

1. Operaçôes de regeneraçäo urbana de bairros de habitaçáo social, areas de génese ilegal e bairros degradados



Estimativa Grau de Ano de

ldentiflcaçao o proje ~ de concretizaçâo conclusâoinveslimento ate 31 dez. da
(€) 2023 execuçâo

liifraestruturas de Nudeos:Botequim, Quintinhas, vale cavala, Pinhal do 50000000€

P1 rei, Charneca, Barriga. carcereira. Cereira, Regateira. Palhais, vale felal, (para Concurso 2026Quinta da Madalena, aroeira, quinta das Irancesas, quinta das padeiras, nucleos e lançado
Corvina, Pera, quinta dos Porfirios. Monteiros. augis)

Augis: quinta da caneira, quinta da raposeira. aroeira, quinta da
francesa, quinta do Verdego, quijnta do Pinheirinho. quinta dos beliscos,

quinta do cabeço Verde, Bairro Foni, quinta do Pocinho. quinto do
jairzinho, quinla dos monteiros. quinta de são lourenço, quinta dos

P2 simOes, quinta da Rosa, Quintinhas, quinta do Bras, quinla do algarvio,
Bairro dos leOes. quinla da adegas, quinta das chaves, Terras da Costa,

quinta da vinha nana, quinta do perfume, bairro da silveira de dma,
quinta do Juncal, quinta da nogueira, quinta da palmeira, quinta do

guarda-mor.

P3 Requaliticação do parque de Habitação de Almada: Bairros 1 a 16 68 000 000 COFThDLJ5O 2026

2. lntervençoes de restauro, reabllitaçao ou reconversão de elementos patrimoniais

ldentificação do projeto Estirnativa de Grau de concretização ate Anode conclusao dainvesbmento (€) 31 dez. 2023 execuçao

P1 Edificio Antiga sede da EDP de Keil 7000000 Concurso lançado 2026do amaral

P2 Piscinas de são Paulo 3000000 Concurso lançado 2026

Caramujo Romeira- silos e 20000000 Concurso lançado 2026
edificado classificado

P4 Edificio Celas Forte da Trafaria 3 000 000 Em execução 2026

Palacete José Gornes e envolvente 10000000 Concurso lançado 2026
classificada

1. Construçâo de logos para programas de renda acessivel



ldentificação do proeto Estimativa de Grau de concrefizaçêo ate 31 Anode conclusão da
investimento (€) dez. 2023 execução

P1 Previsão Piano Municipal de 53000000Habitaçao

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Pg

Plo

2. Reabilitação de logos para programas de renda acessivel

ldentificação do Estimativa de Grau de concretização ate 31 dez. Ano de conclusêo da
projeto investimento (€) 2023 execuçäo

P1

P2

PS

P4

PS

PG

P7

PS

Pg

plo

1. Quallficaçäo, regeneração e integraçäo das areas de acoihimento empresarial



Identificaçâo do Estimativa de Grau cia concretização ate 31 dez. Ano de conclusâo cia
projeto investimento (€) 2023 execuçâo

P1 Innovation District 10000000 Concurso lançado 2026

P2 Caramujo Romeira 10000000 Concurso lançado 2026

P3

P4

PS

12. Identficação Preliminar de Projetos - Piano de Recuperaçao e Resiiencia 2021 -2026

7. Cue outras tipologias de projetos considers serern essencials e concretizéveis ate 2026 que possarn constar da
proposta metropolitana para o Piano de Recuperação e Resiliência?

Dominlo cia Estratégia AML Subdominio da Estratégia AML Tipologia cia Projeto2030 2030

P1 Mobilidade e conetividade sisterna de rnobilidade e Metro de Superficie ate Costa de CaparicaSustentavel interrnodaIidade

Mobilidade e conetividade sisterna de mobilidade eP2 NO do metro caclihas- laranjeiroSustentável intermodalidade

Mobilidade e conetividade conetividade transregional e NOs de acesso viãrio a A2Sustentável internacional

P4 inovaçao e Competitividade inovaçäo e Modernizaçäo desmaterialização e digitaIizaçao de arquivosadministrativa

M4. Proteção e detesa cia margern A4.6. Medidas de proteçáo do patrimOnioP5 PMAAC-AML estuarina cultural construido

8. Outros comentérios e sugestôes relacionados corn a Operacionaiizaçäo da Estratégia AML 2030

Esta listagem resulta do levantamento de projetos a serem pensados pelo Municipio e trabaihados desde 0 anuncio do
piano, palo que em muitos casos deverá ser atinada.
Não existern dominios para a Cultura. a Criatividade, e 0 Turisrno tal corno alertamos reiteradarnente quando da proposta cia
estratégia, pelo que recorremos a rubricas do PMAAC-AML. tarnbém recomendamos articulaçâo corn a estratégia CCDR
LVT que tern justamente rubrica Cultura e criatividade.
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