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AP | Acordo de Parceria 

ADC | Agência para o Desenvolvimento  e Coesão 

AIDT | Abordagem Integrada de Desenvolvimento Territorial 

AIDUS | Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável 

AML | Área Metropolitana de Lisboa 

ARU | Área de Reabilitação Urbana 

AU | Autoridade Urbana 

CIM | Comunidade Intermunicipal  

DDRI | Divisão de Documentação e Recursos Informáticos 

DLBC | Desenvolvimento Local de Base Comunitária  

DSDR | Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional 

DSOT | Direção de Serviços de Ordenamento do Território 

EDL | Estratégia de Desenvolvimento Local 

EIDT | Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial 

FCoesão | Fundo de Coesão 

FEADER | Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural 

FEAMP | Fundo europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

FEDER | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEEI | Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

FSE | Fundo Social Europeu 

GAL | Grupo de Ação Local 

ITI | Investimento Territorial Integrado  

LVT | Lisboa e Vale do Tejo 

NUTS | Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

OADRL| Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais  de Lisboa 

OVT | Oeste e Vale do Tejo 

RLVT | Região de Lisboa e Vale do Tejo 

PAICD | Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas  

PAMUS| Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 

PARU | Plano de Ação para a Regeneração Urbana 

PDM | Plano Diretor Municipal 

PEDU | Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano  

PI | Prioridade de Investimento 
PNPOT | Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

PO | Programa Operacional 

POR Lisboa | Programa Operacional Regional de Lisboa 

PROT | Plano Regional de Ordenamento do Território  
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Em 2014, o modelo de governação do Portugal 2020 veio reforçar e ampliar as  

obrigações de acompanhamento, monitorização e avaliação das dinâmicas regionais  

cometidas às CCDR nas suas circunscrições territoriais. 

Neste contexto, a CCDRLVT operacionalizou o Órgão de Acompanhamento das Di-

nâmicas Regionais de Lisboa (OADRL), dando continuidade aos objetivos do Obser-

vatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo, de acompanhamento, monitorização e 

avaliação integrada de políticas, estratégias, planos e programas, nos domínios da 

sua competência orgânica e na sua circunscrição territorial, garantindo o exercício 

de competências específicas cometidas pelo modelo de governação do Portugal 

2020. 

No âmbito dos trabalhos do OADRL, as InfoDatas constituem reportes informativos 

de referência que visam sistematizar e disseminar informação e dar visibilidade à 

aplicação das políticas públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo e às principais 

dinâmicas regionais. 

Para elaboração da presente InfoData relativa às ABORDAGENS INTEGRADAS DE DE-

SENVOLVIMENTO TERRITORIAL,  o OADRL teve a colaboração da DSOT e da DSDR, e a 

disponibilização de suporte informativo das seguintes fontes: Lisboa 2020, Centro 

2020, Alentejo 2020, Balcão2020 e Municípios da RLVT. Teve ainda como fonte os 

dados do Sistema de Informação de monitorização operacional e financeira do POR 

Lisboa e dados fornecidos pela ADC. 

  

NOTA PRÉVIA  
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INTRODUÇÃO 

A InfoData é um relatório de monitorização semestral da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 

destinado a divulgar informação temática relativa às políticas públicas e às dinâmicas territo-

riais relevantes na Região. 

A InfoData nº 12 versa sobre as “Abordagens Integradas de Desenvolvimento Territorial” e 

tem como objetivo sistematizar e divulgar informação sobre esta temática e contribuir para o 

conhecimento das principais dimensões destes instrumentos, ilustrando com alguns exemplos 

as realizações efetuadas e as dinâmicas que se registam na Região. 

Na primeira parte apresenta-se um breve enquadramento das AIDT no âmbito do Portugal 

2020.  

Na segunda parte é feita uma análise das ações a nível do Desenvolvimento Urbano Sustentá-

vel, apresentando-se a sistematização das operações contratualizadas e aprovadas no âmbito 

dos Planos de ação, distribuição territorial e cartografia das operações  em curso no território 

da RLVT, ao nível das NUTS III e municipal.  

Na terceira parte, destacam-se, a título ilustrativo, alguns dos  projetos  no âmbito do De-

senvolvimento Urbano Sustentável. 

Na quarta e última parte são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do inquéri-

to piloto de “Avaliação do Grau de Satisfação dos utilizadores do Largo do Cais do Sodré e do 

Largo do Corpo Santo”, que visa avaliar o grau de satisfação dos utilizadores da área inter-

vencionada. 
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ABORDAGENS INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL (AIDT) 

Considerando o papel fundamental que a dimensão territorial assume no âmbito dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020, os regulamentos da política coesão 2014-2020 

destacam a relevância das Abordagens Integradas de Desenvolvimento Territorial 

(AIDT), definindo uma série de novos instrumentos territoriais para a sua implementa-

ção: Investimentos Territoriais Integrados (ITI), Ações Integradas de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável (AIDUS) e Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). 

Em linha com estas orientações, Portugal assume claramente no seu Acordo de Parce-

ria (AP) a importância da coesão territorial e a relevância destes novos instrumentos 

enquanto mecanismos integrados e de governança multinível para promover a imple-

mentação de estratégias territoriais adaptadas às especificidades de cada território, 

formulando respostas integradas para os desafios territoriais tendo em vista um uso 

mais eficiente dos fundos comunitários. 

 

I 

ABORDAGENS  

INTEGRADAS DE 

 DESENVOLVIMENTO 

 TERRITORIAL   
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ITI 

No território do Continente os Investimentos Territoriais Integrados são concretizados atra-

vés de Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (Pactos), implementados a nível 

das regiões NUTS III, ancorados nas Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial 

(EIDT) da responsabilidade das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. 

Os desafios colocados a nível sub-regional em áreas como a valorização dos recursos estraté-

gicos do território, a sustentabilidade energética, a promoção de uma sociedade mais inclu-

siva ou a eficiência e a racionalização dos serviços coletivos intermunicipais requerem o 

reforço da escala de intervenção territorial, para além da lógica estritamente municipal, e o 

incremento da parceria entre o poder local e outros atores de desenvolvimento, para uma 

intervenção mais eficaz nos domínios-chave do desenvolvimento e da coesão territorial. 
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DLBC 

O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) visa promover, em territórios 

específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros tendo em vista 

criar uma resposta aos elevados níveis de desemprego e índices de pobreza, focali-

zada no empreendedorismo e na criação de postos de trabalho, através da dinamiza-

ção económica local, da revitalização dos mercados locais e da sua articulação com 

territórios mais amplos e, em geral, da diversificação das economias locais, do estí-

mulo à inovação social e à busca de novas respostas a problemas de pobreza e exclu-

são social em territórios desfavorecidos em contexto urbano e em territórios rurais 

ou costeiros economicamente fragilizados ou de baixa densidade populacional. As 

comunidades locais, associadas em Grupos de Ação Local, são responsáveis pela de-

finição das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) que serão implementadas 

com recurso ao instrumento DLBC. 

AIDUS 

Nas áreas metropolitanas e nos centros urbanos estruturantes do sistema urbano nacio-

nal, são implementadas Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável 

(AIDUS) que visam promover operações de reabilitação, regeneração e revitalização 

urbana e ações de implementação de estratégias de mobilidade urbana sustentável. 

Estas operações são enquadradas pela elaboração prévia, por parte das autoridades ur-

banas (Câmaras Municipais), de uma estratégia integrada de desenvolvimento urbano 

traduzida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) que enquadra três 

planos de ação específicos: 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) 

Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) 

Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 
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A operacionalização das AIDUS exige a elaboração prévia de uma estratégia integrada de desenvolvi-

mento urbano, que se traduz no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 

Conforme definido em termos regulamentares, esta exigência aplica-se apenas aos municípios das 

duas Áreas Metropolitanas e aos centros urbanos de nível superior, sendo que no território da RLVT, 

e para além dos 18 municípios da AML, estão também abrangidos por este pré-requisito os seguintes 

municípios: 

NUTS III Oeste: Alcobaça; Alenquer; Caldas da Rainha; Peniche; Nazaré; Óbidos; Torres Vedras; 

NUTS III Médio Tejo: Abrantes; Entroncamento; Ourém; Tomar; Torres Novas; 

NUTS III Lezíria do Tejo: Almeirim; Benavente; Cartaxo; Coruche; Rio Maior; Santarém. 

O PEDU enquadra três planos de ação específicos: 

 Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS),  desenvolvido a nível de NUTS III, pela AML 

e pelas CIM do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo - Intervenções para promoção da mobilidade 

urbana sustentável;  

 Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), desenvolvido pelas AU para centros históricos, 

zonas ribeirinhas ou zonas industriais abandonadas, abrangidos por ARU para melhoria do ambi-

ente urbano; 

 Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), desenvolvido pelas AU 

para regeneração de comunidades urbanas para comunidades desfavorecidas em áreas inframu-

nicipais com características sócio funcionais que evidenciem a sua condição de área crítica do 

território municipal. 

II 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

 SUSTENTÁVEL 

Para os restantes centros urbanos, e apesar de os municípios não estarem obrigados à 

elaboração de PEDU, para que possam ver aprovadas operações no âmbito da mobilidade 

urbana sustentável, da regeneração urbana e das comunidades urbanas desfavorecidas 

devem proceder à elaboração prévia dos respetivos Planos de Ação. 

Neste capítulo é feita uma análise das Operações de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável apresentando-se a sistematização das ações contratualizadas e 

aprovadas no âmbito dos planos de ação da AML.  

Apresenta-se ainda a cartografia dos projetos 

contratualizados nos PEDU dos concelhos da 

Área Metropolitana de Lisboa.  

Para as  restantes NUTS III, a análise reporta-se apenas às opera-

ções aprovadas no âmbito desses planos de ação, independente-

mente de estarem ou não enquadrados por PEDU. 
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A diferença relativa ao detalhe da informação apresentada para a AML e as outras três NUTS III 

que integram a RLVT, deve-se ao facto de o OADRL só ter tido acesso à Informação relativa às 

operações aprovadas no âmbito do POR Lisboa, cuja gestão incumbe à CCDR-LVT.  

Relativamente aos concelhos que constituem a Lezíria do Tejo, o financiamento é atribuído 

pelo PO Alentejo 2020, enquanto que para os concelhos do Oeste e Médio Tejo o financiamento 

é atribuído pelo PO Centro 2020. 

Para estes concelhos apenas foi possível aceder às operações já aprovadas, estando esta infor-

mação disponibilizada nos Balcões online dos respetivos Programas. 

Outro aspeto que importa relevar nesta análise é o facto de a AML, por se encontrar no grupo 

das regiões mais desenvolvidas, apresentar uma taxa de co-financiamento dos FEEI  de 50%, 

enquanto as NUTS III Médio Tejo, Oeste e Lezíria, por serem consideradas regiões em transição, 

beneficiarem dos apoios dos FEEI a uma taxa de 85%. Estas diferenças são particularmente visí-

veis quando se comparam montantes de comparticipação comunitária. 

A análise foi elaborada com base nos dados disponibilizados até 31 de maio de 2017,  data  

inicialmente prevista para o final do processo de candidatura, tendo este período sido alargado 

até ao final do presente ano civil, não estando contabilizadas na presente INFODATA,  as ope-

rações aprovadas após esta data. 
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Nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa foram contratualizadas 318 operações nos 

PEDU, distribuídas por PAMUS, PARU e PAIDC, até 31 de Maio de 2017. 

Relativamente aos PAICD, os municípios contratualizaram um total de 141 operações, 

sendo o plano com maior número de operações, correspondendo a 44,3% do total das 

operações contratualizadas.  

Com um total de 107 operações contratualizadas, surgem os PAMUS, que apresentam um 

peso percentual de 33,7%.   

Com um menor número de operações surge o PARU, com 70 operações contratualizadas, 

o que corresponde a 22% do total de operações contratualizadas pelos municípios da 

AML. 

No que concerne aos montantes  de investimento elegíveis, estão previstos para o PAMUS 

cerca de 59,2 milhões de euros, configurando um peso de 45,5% no conjunto dos três 

Planos, demonstrando assim a importância atribuída à mobilidade urbana sustentável na 

AML. De facto, e tratando-se de um Plano que abrange os 18 concelhos da AML, o PAMUS 

é o plano com maior alocação financeira, embora não sendo o plano com o maior número 

de operações contratualizadas.  

Para o PAICD está previsto um montante de investimento elegível de 44,3 milhões de 

euros, equivalente a 34,1%. 

O PARU é o plano com o menor número de operações contratualizadas, às quais está as-

sociado um montante de investimento elegível de cerca de 26,3 milhões de euros, cor-

respondente a 20,3 % do montante global.  

A comparticipação FEDER a atribuir às operações enquadradas nestes planos de ação cor-

responde a 50% montantes aprovados. 

Operações/Investimento Contratualizado por 

Plano de ação — AML, a 31 de Maio de 2017 

PEDU 

Plano Estratégico  

de  

Desenvolvimento 

 Urbano 
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Gráfico 1 —Investimento elegível contratualizado por tipologia de plano na AML 

(€), maio/2017 

Apresenta-se no próximo sub-capítulo, a leitura individualizada de cada uma das 

tipologias do plano, identificando-se as áreas que os municípios consideraram 

prioritárias .  

Fonte: Sistema de Informação do POR LISBOA 

2020/Tratamento OADRL (estágio DSOT) 
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    Fonte: Sistema de Informação do POR LISBOA 2020 

Operações por Tipologia de Intervenção— AML, 

a 31 de Maio de 2017  

Das seis tipologias de intervenções existentes no PAMUS, destacam-se os “Investimentos nos 

modos suaves, ciclovias ou vias pedonais” para a qual foram contratualizadas nos concelhos da 

AML um total de 77 operações (72% face ao total de operações contratualizadas), comportando 

um investimento elegível de aproximadamente 45 milhões de euros (77% relativamente ao 

investimento elegível total contratualizado).  

A tipologia “Melhoria da rede de interfaces com a rede de transportes públicos coletivos” 

apresenta um valor de aproximadamente 7,2 milhões de euros e um total de 17 operações.  

Com praticamente 4 milhões de euros de investimento e 4 operações contratualizadas surge a 

“estruturação de corredores urbanos de procura elevada”. Com um valor de aproximadamente 

1,9 milhões de euros e 7 operações contratualizadas segue-se a tipologia “sistemas inteligen-

tes de controlo de tráfego rodoviário”.  

Por fim, com apenas uma operação contratada surgem as tipologias de “sistemas de informa-

ção aos utilizadores de transportes públicos” com 500 mil euros e de “integração multimodal” 

com 150 mil euros (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Investimento elegível por tipologia de intervenção/PAMUS na AML, maio/2017.  

 PAMUS 

Plano de Ação  

de  

Mobilidade Urbana  

Sustentável 
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Da análise das tipologias inseridas no PARU para as quais os municípios contratualizaram 70 opera-

ções, verifica-se que três das tipologias apenas têm contratualizada uma ação, nomeadamente 

“Aquisição de equipamentos para monitorização da qualidade do ar”, “Estudos e planos de avalia-

ção da melhoria da qualidade do ar e do ruído” e a “Reabilitação e reconversão de espaços e uni-

dades industriais”.  

As tipologias de intervenção que mais se destacam são “reabilitação integral de edifícios” de pro-

priedade municipal, com 22 operações contratualizadas e um investimento superior a 5 milhões 

de euros, e a “reabilitação de espaços públicos” que assume um peso muito superior face às res-

tantes tipologias, com um total de 45 operações contratualizadas e um investimento elegível na 

ordem dos 21 milhões de euros, assumindo um peso de 79% face ao investimento elegível contra-

tualizado para o total do PARU.  

Gráfico 3- Investimento elegível por tipologia de intervenção /PARU na AML, maio/2017 

Fonte: Sistema de Informação do POR LISBOA 2020 

 PARUS 

Plano de Ação  

de  

Regeneração  

Urbana  

Operações por Tipologia de Intervenção —AML, 

a 31 de Maio de 2017  
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Operações por Tipologia de Intervenção —AML, 

a 31 de Maio de 2017  

Relativamente às operações contratualizadas no PAICD, no que respeita às suas tipologias, há 

uma distribuição próxima do número de operações por tipologia e dos respetivos montantes 

de investimento.  

A tipologia com maior representatividade diz respeito à “Qualificação e modernização do 

espaço urbano” com 61 operações contratualizadas e um investimento elegível contratualiza-

do de 19,4 milhões de euros. A tipologia presente no PARU “Reabilitação de espaço público” 

complementa esta, com foco na comunidade desfavorecida e articulando as dimensões ambi-

ental, económica, física e social. As duas tipologias perfazem um total de cerca de 50 mi-

lhões de euros de investimento contratualizado para a reabilitação de espaços públicos.  

Com o segundo maior número de operações contratualizadas surgem as “intervenções em 

equipamentos públicos de apoio ao desenvolvimento social” com 44 operações contratualiza-

das e um investimento de 8,4 milhões de euros. Segue-se a “Reabilitação de habitação soci-

al” com 29 operações contratualizadas e um investimento contratualizado de 13,5 milhões de 

euros, correspondendo ao segundo maior investimento em termos das quatro tipologias. Das 

quatro tipologias apresentadas verifica-se que para a tipologia  “criação de espaços de apoio 

ao desenvolvimento económico” foram contratualizadas 7 operações com um investimento 

elegível de aproximadamente 3 milhões, sendo desta forma, a tipologia com menor represen-

tatividade. 

Fonte: Sistema de 

Informação do POR 

LISBOA 2020 

 PAIDC 

Plano de Ação  

Integrado para as 

Comunidades Des-

favorecidas 

Gráfico 4- Investimento elegível por tipologia de intervenção /PAICD na AML, maio/2017 
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Operações/Investimento Contratualizado por Concelho—AML 

Apresentam-se agora os dados de contratualização dos municípios no âmbito dos respetivos PEDU e as propostas de 

execução no período de vigência do atual quadro comunitário. Relativamente ao número de operações sobressaem 

os concelhos de Sintra (37), Moita (36), Seixal (30) e Cascais (29). Em posição inversa, os concelhos de Vila Franca 

de Xira (6), Alcochete (7), Setúbal (8) e Montijo (10).  

Gráfico 5  - Nº de operações contratualizadas por concelho na AML (PEDU), maio/2017 

Fonte: Sistema de Informação do POR LISBOA 2020 

Relativamente ao peso do investimento contratualizado de cada concelho face ao total de investimento contra-

tualizado na AML, verifica-se que Lisboa se destaca dos restantes concelhos com um peso de 12,4% correspon-

dente a aproximadamente um investimento elegível de 16 milhões de euros, seguido do concelho de Sintra, com 

um peso percentual de 9,9% que corresponde a um investimento aproximado de 13 milhões de euros.   

Os restantes concelhos apresentam percentagens aproximadas, que variam entre os 6,4% e os 4%, (valores de 

investimento entre os 7,5 e os 6 milhões de euros. Em sentido inverso, surgem os concelhos de Sesimbra com 

3,8% (aproximadamente 5 milhões de euros),  do Barreiro com 3,7% (4,7 milhões de euros) e Alcochete com um 

peso de 2,9% e um investimento de 3,7 milhões de euros.   
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Gráfico 6- Proporção do investimento contratualizado por concelho na AML (%) (PEDU), maio/2017 

Como ilustra o gráfico seguinte, o investimento médio das operações contratualizadas no âmbito dos 3 planos de ação que 

integram o PEDU difere bastante entre os 18 concelhos da AML, podendo-se concluir que a tipologia de intervenções que as 

AU priorizaram no quadro de implementação desses planos de ação determinou diferentes opções no que respeita à dimen-

são financeira das operações. 

Fonte: Sistema de Informação do POR LISBOA 2020 

Gráfico 7- Investimento médio das operações por concelho na AML (€) (PEDU), maio/2017  

Fonte: Sistema de Informação do POR LISBOA 2020 
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Área Metropolitana de Lisboa— Numero de Operações / Investimento aprovado  

Fonte: Sistema de Informação do POR LISBOA 2020 e Balcão do POR LISBOA 2020  

A 31 de maio de 2017 encontravam-se aprovadas 10 operações no âmbito do PAMUS a que corresponde um investimento elegí-

vel de 3,4 milhões de euros, 7 operações no âmbito dos PARU totalizando cerca de 5 milhões de euros de investimento elegível 

e 13 operações no âmbito do PAICD envolvendo um investimento elegível de cerca de 3,9 milhões de euros. 

Gráfico 8- Nº de operações contratualizadas e aprovadas na AML, a 31 de maio de 2017 

Quanto aos montantes já aprovados, cifravam-se em 3,4 milhões de euros para o PAMUS correspondente a 5,8% do total 

de 59 milhões de euros do investimento contratualizado elegível. Relativamente ao PARU, apresenta o montante mais 

elevado cifrado em cerca de 5 milhões de euros, o qual corresponde a 19,2% em termos de execução face aos cerca de 

26,3 milhões programados. Quanto ao PAICD o montante é de cerca de 3,9 milhões de euros o que constitui 8,8% do total 

de investimento elegível contratualizado no valor de 44,3 milhões de euros. 

O ainda baixo nível de aprovações apresentado nesta data é justificado pelo facto de o processo de submissão das candi-

daturas se encontrar ainda a decorrer até ao final do corrente ano. 

Gráfico 9 - Investimento elegível aprovado por tipologia de plano na AML (€), 31 de maio de 2017 

Fonte: Balcão do POR LISBOA 2020 

Operações Aprovadas no âmbito dos PEDU da RLVT 
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Relativamente ao número de operações aprovadas nos concelhos da AML, verifica-se que 13 concelhos tinham 

pelo menos uma operação aprovada à data do levantamento, destacando-se o concelho de Mafra com 5, segui-

do de Oeiras, Sintra e Setúbal todos com 4 operações aprovadas. Os restantes 5 concelhos não tinham nenhuma 

operação aprovada à data (Barreiro, Cascais, Montijo, Odivelas e Vila Franca de Xira).  

Gráfico 10- Operações aprovadas por concelho na AML, 31 de maio de 2017 

Relativamente ao investimento aprovado (gráfico 11), destaca-se a situação de Lisboa que, com apenas uma operação apro-

vada, possui o maior investimento já efetuado, com mais de 3 milhões de euros. No extremo oposto encontram-se 7 municí-

pios com um investimento aprovado inferior a 500 mil euros.  

Gráfico 11 - Investimento elegível aprovado por concelho na AML (€), 31 de maio de 2017 

Fonte: Balcão do POR LISBOA 2020 

Fonte: Balcão do POR LISBOA 2020 
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O montante do investimento elegível associado a estes projetos ascende a cerca de 14,4 milhões de euros, valor superior 

ao aprovado para a AML, apesar do número de ações ser inferior. 

Gráfico 12- Número de operações aprovadas por concelho no Oeste, 31 de maio de 2017 

Oeste - Numero de Operações / Investimento aprovado 

Gráfico 13 - Montante elegível aprovado por concelho no Oeste (€), 31 de maio de 2017 

No Oeste, a 31 de maio, encontravam-se aprovadas 20 operações no âmbito dos 3 planos de ação, distribuídas por onze con-

celhos, sendo que apenas Bombarral e Nazaré não tinham qualquer ação aprovada. 

Fonte: Balcão do POR Centro 2020 

Fonte: Balcão do POR Centro 2020 

Relativamente aos montantes afetos a cada concelho, destaca-se Torres Vedras com um montante superior a 

5 milhões de euros, seguido de Alcobaça, que com apenas duas operações, apresenta um investimento de 

três milhões de euros e Óbidos com um montante de cerca de 2,3 milhões euros. De referir ainda que, nesta 

fase existem alguns concelhos com um investimento ainda muito reduzido, abaixo dos cem mil euros 

(Alenquer, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço). 
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Gráfico  14—Montante elegível aprovado por concelho no Oeste (€), 31 de maio de 2017 

Gráfico 15 - Nº de operações aprovadas por tipologia de plano no Oeste (€), 31 de maio de 2017 

Relativamente à tipologia dos planos em que se enquadram as operações aprovadas verifica-se que as  

operações do PARU apresentam relevância face às restantes, quer em número de operações quer em  

investimento. 

No gráfico 14 é possível verificar esta realidade, tendo o PARU um montante elegível aprovado já em valores próxi-

mos dos 13 milhões de euros, correspondendo a 88% do montante aprovado à data de 31 de maio.  

Quanto ao PAICD apresenta um total de quatro operações e o PAMUS apresenta apenas 2 operações aprovadas. No 

entanto, o montante alocado a estas operações é substancialmente mais elevado no PAICD, sendo de destacar ainda 

o município de Peniche com duas operações aprovadas nesta tipologia e um montante de aproximadamente 1,1 mi-

lhões de euros.  

Fonte: Balcão do POR Centro 2020 

Fonte: Balcão do POR Centro 2020 
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Médio Tejo - Numero de Operações / Investimento aprovado 

 No Médio Tejo contabilizam-se 12  operações aprovadas, a que corresponde um valor total de investimento 

elegível de cerca de 11 milhões de euros, não estando muito longe dos valores registados na AML. 

 

No que respeita ao número de operações aprovadas por concelho verifica-se que no total dos 11 concelhos, 5 não têm 

qualquer operação aprovada (Alcanena, Ferreira do Zêzere, Mação e Sardoal), 6 registam apenas uma operação e o 

concelho do Entroncamento com 5 operações aprovadas detém praticamente metade do total das operações desta 

NUTS III. 

Gráfico 16 - Número de operações aprovadas por concelho no Médio Tejo, 31 de maio de 2017 

Quanto aos montantes aprovados verifica-se que é no Entroncamento que se regista o maior valor, seguindo-se os concelhos 

de Abrantes e Ourém (2,9 e 2,6 milhões de euros respetivamente), estes no entanto com apenas uma operação aprovada. 

Gráfico 17- Investimento elegível aprovado por concelho no Médio Tejo (€), 31 de maio de 2017. 

Fonte: Balcão POR CENTRO 2020 

Fonte: Balcão POR CENTRO 2020 
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Relativamente às tipologias de planos que enquadram estas operações, verifica-se também no Médio Tejo a 

predominância das operações integradas no PARU. Para o PAMUS existia apenas uma ação aprovada e para o 

PAICD duas, sendo o Entroncamento o único concelho com operações aprovadas nas três tipologias de plano à 

data do levantamento da informação. 

  

Gráfico 18- Número de operações aprovadas por tipologia de plano no Médio Tejo - maio/2017 

Quanto aos montantes aprovados, o PARU destaca-se com um total de aproximadamente 9,9 milhões de euros e um peso de 

90% face ao total dos montantes já aprovados.  

 

O PAMUS apesar de ter uma única operação aprovada regista um montante de investimento mais elevado com 573,4 mil euros 

face aos 437,5 mil euros do PAICD. 

Gráfico 19 - Montante elegível aprovado por tipologia de plano no Médio Tejo (€) - maio/2017 

Fonte: Balcão POR CENTRO 2020 

Fonte: Balcão POR CENTRO 2020 
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Lezíria do Tejo - Número de Operações / Investimento aprovado  

 A Lezíria do Tejo, apesar de não ser a NUTS III com o menor número de operações aprovadas (20 operações) era 

a que apresentava o menor investimento elegível aprovado. Os municípios desta sub-região obtêm o seu financiamento 

através do Programa Operacional Alentejo 2020. O montante aprovado ascendia aos 6,2 milhões de euros à data do le-

vantamento da informação que agora se apresenta.  

Dos 11 concelhos, Benavente e Chamusca não registavam operações aprovadas, tendo os restantes pelo menos 1 opera-

ção. O concelho com maior número de operações aprovadas era Almeirim com 4, seguido de Azambuja, Golegã e Rio 

Maior todos com 3 operações, Santarém e Salvaterra com 2 e Alpiarça, Cartaxo e Coruche com 1 operação.  

Gráfico 20 - Número de operações aprovadas por concelho na Lezíria do Tejo, 31 de maio de 2017 

No que toca aos montantes de investimento elegível aprovado constata-se  que apenas 2 concelhos apresentam investimentos 

acima de 1milhão de euros: Golegã, com 1,8 milhões de euros e Salvaterra de Magos com 1,1 milhões de euros.  

O concelho com o maior número de operações aprovadas apresenta um montante de investimento de cerca de quinhentos mil 

euros, o que representa um investimento médio por operação bastante reduzido. 

Gráfico 21- Montante elegível aprovado por concelho na Lezíria do Tejo (€), 31 de maio de 2017 

Fonte: Balcão do POR Alentejo 2020. 

Fonte: Balcão do POR Alentejo 2020. 
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A distribuição das operações e dos montantes de investimento pelas três tipologias de planos na Lezíria do Tejo 

é semelhante à verificada nas restantes NUTS III, apresentando-se o PARU como o plano com maior número de 

operações e montante de investimento aprovado, seguido do PAMUS e do PAICD.  

De todas as NUTS III, esta é a que apresenta o maior número de operações já aprovadas no PARU, no entanto, é 

a que tem o segundo menor investimento aprovado.  

Referir ainda que tal como no Oeste e no Médio Tejo, apenas o município de Almeirim já registava operações 

aprovadas para os três planos, embora não fosse o que tinha um maior investimento já aprovado. 

Nos montantes de cada um dos planos, o PARU surge destacado com um montante de 5,3 milhões de euros e um 

peso de 85% face ao montante total de investimento aprovado à data. O PAMUS apresenta um montante a ron-

dar os 800 mil euros, enquanto o PAICD, com uma única ação, apresenta um valor muito reduzido de 100 mil 

euros. 

Gráfico 22 - Número de operações aprovadas por tipologia de plano na Lezíria do Tejo - maio/2017 

Gráfico 23— Montante elegível aprovado por tipologia de plano na Lezíria do Tejo (€) - maio/2017 

Fonte: Balcão do POR Alentejo 2020. 

Fonte: Balcão do POR Alentejo 2020. 
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Distribuição Territorial do Fundo por NUTS III da Região de Lis-

boa e Vale do Tejo  

Em síntese, apresentam-se os valores do investimento elegível aprovado e comparticipado em cada uma 

das quatro NUTS III, de forma a obter uma visão global que nos permita percecionar os investimentos  

aprovados para a região em termos de montantes.  

Da análise dos montantes de investimento elegíveis aprovados nas 4 NUTS III, constata-se que à data a 

que se reporta a informação, a sub-região do Oeste é a que apresenta o maior valor com cerca de 14,4 

milhões de euros. Seguem-se as sub-regiões AML e Médio Tejo com 12,5 e 10,8 milhões de euros respeti-

vamente, sendo a Lezíria do Tejo a sub-região com menor expressão em termos de investimento elegível 

aprovado, muito aquém dos valores registados nas restantes sub-regiões. 

Outro aspeto relevante prende-se com os montantes comparticipados. Como já referido, as taxas de cofi-

nanciamento são distintas para os concelhos da AML (50%) e os das restantes NUTS III (85%), o que justifi-

ca uma grande diferenciação em termos do apoio atribuído no território da RLVT. 

 

Gráfico 24— Comparação entre os investimentos elegíveis aprovados e comparticipados no âmbito das dos 

PAMUS, PARU E PAIDC nas NUTS da RLVT, 31 de maio de 2017 

Fonte: Balcão do POR LISBOA 2020, Balcão do POR CENTRO 2020 e Balcão do POR Alentejo 2020  
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Apresenta-se de seguida a cartografia das operações contratualizadas no âmbito 

dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e respetivos Planos 

de Ação (PAMUS, PARU e PAICD), nos municípios da Área Metropolitana de Lis-

boa.  

A CCDRLVT ainda não dispõe de informação georreferenciada da globalidade 

das operações contratualizadas de alguns municípios, o que condicionou a ela-

boração dos mapas que a seguir se apresentam. 

Considerando que no âmbito do Portugal 2020 o financiamento de operações 

que visem a adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a 

revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandona-

das, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover 

medidas de redução de ruído (PI 6.5), está condicionado ao seu enquadramento 

por parte das autoridades urbanas em PARU abrangidos por Áreas de Reabilita-

ção Urbana (ARU), na cartografia foram também incluídas as ARU em vigor em 

cada município.  

Cartografia das  

Operações  

Contratualizadas  

PEDU 
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IN “http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/PEDU/PEDU/PEDU_PLANTA.pdf” 
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III 

PROJETOS  

EM  

DESTAQUE 

Neste capítulo destacam-se alguns projetos aprovados pelo POR Lisboa no âmbito do 

“Desenvolvimento urbano sustentável”,  que contribuem para o aumento da competitividade 

regional, com impactos significativos na qualidade do ambiente urbano e na qualidade de 

vida da população da Área Metropolitana de Lisboa, financiados no âmbito das seguintes Pri-

oridades de Investimento (PI): 

  PI 4.5 - A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de terri-

tórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção de mobilidade urbana 

multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação  

 PI 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído  

 PI 9.8 - Apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavoreci-

das em zonas urbanas e rurais; (in http://lisboa.portugal2020.pt/np4/68.html) 
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MUNICÍPIO DA MOITA 

 LISBOA-08-4943-FEDER-000011  

Acesso Pedonal ao Polidesportivo 25 de Abril, 

 Vale da Amoreira  
Programa Operacional Regional de Lisboa2020 

Eixo Prioritário 8 Desenvolvimento urbano sustentável 

/PI 9.8 

 

Tipologia de Intervenção: Regeneração Socioeconómica 

e Física de Comunidades e Zonas Desfavorecidas  
 

Descrição sumária e objetivos 

“Esta intervenção teve por objetivo desenvolver e melho-
rar a estrutura ecológica urbana, através da construção 
de uma zona verde de enquadramento e da plantação de 
um alinhamento arbóreo. A zona verde, com cerca de 
1000m2, funciona como zona de proteção e regulação 
climática e também para recreio e lazer. O percurso pe-
donal faz a ligação entre o passeio existente junto ao 
Polidesportivo 25 de Abril e o limite da Av. Almada Ne-

greiros, no Vale da Amoreira. 

Os objetivos desta operação apostam na preservação e 
valorização dos recursos naturais, na qualidade urbanísti-
ca e do ambiente;  Valorização e a preservação dos espa-
ços e equipamentos de uso coletivo; Street Sports - Ativi-
dades de teor desportivo desenvolvidas em contexto de 
rua em espaços publico, futebol/futsal/basquete/ping-
pong; Liga Escolas (atividade de intercâmbios escolhas de 
modalidades desportivas) Ténis de Mesa, Jogos de Rua, 
Futsal, Basebol, Futbeisbol, Basquetebol; E ainda treinos 
desportivos a nível local visando o desporto federado em 

parceria com os treinadores da escola de atletismo.” 

Custo total elegível | 39.082,40 EUR  

Cofinanciamento FEDER | 19.541,20 EUR  

Tx. Comparticipação: 50 %        

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

LISBOA-08-4943-FEDER-000005  

PAICD 01 - Bairro Grito do Povo 

Programa Operacional Regional de Lisboa2020 

Eixo Prioritário 8 Desenvolvimento urbano sustentável/PI 9.8 

 
Tipologia de Intervenção: Regeneração socioeconómica e 

física de comunidades e zonas desfavorecidas 

Depois 

Antes 

Fotografias cedidas por Câmara Municipal da Moita 

Dados: Sistema de Informação PORLISBOA 
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MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

LISBOA-08-4943-FEDER-000005  

PAICD 01 - Bairro Grito do Povo 

Programa Operacional Regional de Lisboa2020 

Eixo Prioritário 8 Desenvolvimento urbano sustentável/PI 9.8 

 
Tipologia de Intervenção: Regeneração socioeconómica e 

física de comunidades e zonas desfavorecidas 

Depois 

Antes 

Descrição sumária e objetivos 

“O Bairro do Grito do Povo, localizado na União das Fre-
guesias de Setúbal, é constituído por núcleos habitacionais 
construídos em terrenos municipais, criados ao abrigo do 
Programa de Ações Prioritárias, pelo antigo Fundo de Fo-

mento da Habitação (bairros SAAL). 

É constituído por 76 edifícios clássicos, cuja construção 
decorreu em diferentes períodos (três fases) e onde resi-
dem 403 indivíduos que compõem 156 famílias (Censos 

2011). 

Com o objetivo geral de promover a participação cidadã, 
aumentando a capacitação dos (as) moradores (as) e a ado-
ção de estilos de vida saudáveis, e do reforço das compe-
tências das organizações a operar no território, pretende-
se modificar os contextos em que pessoas e entidades têm 

o direito de participar.  

Identificam-se os seguintes objetivos específicos: promover 
a regeneração urbana do bairro do Bairro do grito do Povo; 
requalificar espaços de uso coletivo que promovam a inte-
ração, o convívio social e, por esta via, o combate às situa-
ções de exclusão social; funcionalizar espaços com capaci-
dade de promover a dinamização económica nos bairros 

desfavorecidos. 

Estes objetivos específicos materializam-se nas seguintes 

ações: Regeneração urbana do bairro, incluindo a melhoria 

dos espaços urbanos, com a execução de contenção de 

taludes e arranjos exteriores; Colocação de mobiliário ur-

bano; Instalação de parque infantil; Mobilização de novas 

condições de fruição de equipamentos desportivos de exte-

rior, a colocar junto ao ringue.” 

Custo total elegível aprovado: 367,786.00 EUR 

Cofinanciamento FEDER | 183,893.00 EUR 

Tx. Comparticipação | 50%        

Fotografias cedidas por Câmara Municipal de Setúbal 

Dados: Sistema de Informação PORLISBOA 

Durante 
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MUNICÍPIO DE MAFRA 
LISBOA-08-1406-FEDER-000004 

Construção de Passeio Pedonal Barril-Baleia 

 

   Programa Operacional Regional de Lisboa2020 

Eixo Prioritário 8  Desenvolvimento urbano sustentável 

/PI 4.5  
Tipologia de Intervenção: Mobilidade urbana            

sustentável 

Apoiar a transição para uma economia com baixas 

emissões de carbono 

Descrição sumária e objetivos 

A presente operação contemplou a construção de um 
percurso pedonal com aproximadamente 2Km de compri-
mento entre o Barril e a Baleia. A largura de 2,20 m é 
variável, resultante de alguns condicionalismos, designa-
damente a existência de vedações recentes e a largura da 

EM546. 

O grande objetivo desta operação centra-se na melhoria 
da mobilidade pedonal com incentivo a que as desloca-
ções casa/trabalho, casa/escola sejam feitas pedonal-

mente até à paragem de autocarro de transporte público. 

Trata-se da ligação entre o aglomerado populacional Bar-
ril e a Baleia.  Este eixo não é abrangido pela carreira de 
transportes públicos e os residentes terão de se deslocar 
até à Baleia, junto à ER247 para a paragem de transpor-

tes públicos existente da carreira Ericeira-Sintra-Lisboa. 

A construção desta via pedonal permitiu a existência de 
condições para que a circulação pedonal entre estas duas 
localidades e em segurança, com um incentivo à diminui-
ção da utilização de veículos automóveis até à Baleia 
contribuindo consequentemente para a redução da emis-

são de CO2. 

 

Custo total | 98 523,53 EUR 

Custo total elegível | 95 000,00 EUR 

Cofinanciamento FEDER | 47 500,00 EUR 

Apoio financeiro público nacional | 47 500,00 EUR 

Tx. Comparticipação: 50 %        
 

 

Fotografias cedidas por Câmara Municipal de Mafra 

Dados: Sistema de Informação PORLISBOA 

Antes                                                      

Depois 
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MUNICÍPIO DE LISBOA 

 LISBOA-08-2316-FEDER-000002  

Requalificação do Espaço Público da Zona Poente da 

Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina -  

CAIS DO SODRÉ / CORPO SANTO 

 

Programa Operacional Regional de Lisboa2020 

Eixo Prioritário 8   Desenvolvimento urbano sustentável 

/PI 6.5 

Tipologia de Intervenção: Reabilitação Urbana 

 

Descrição sumária e objetivos 

“Este projeto surge como resposta à carência de espaços 
verdes e de lazer na baixa pombalina e à necessidade de 
melhorar as infraestruturas urbanas de mobilidade contribu-
indo para uma mobilidade mais sustentável e suave. Com 
esta obra valorizaram-se os espaços singulares do Largo da 
Igreja do Corpo Santo, da Praça do Duque da Terceira e do 
Jardim Roque Gameiro, frente à estação dos comboios, ten-
do em conta que estes espaços integram um dos maiores 
interfaces de transportes de Lisboa, combinando comboio, 
barco, metro, autocarro e elétrico. Pretendeu-se ainda rea-
tivar o elétrico 24, que fará a ligação de Campolide até ao 
Cais do Sodré. Melhorar a mobilidade pedonal, com a ampli-
ação dos atuais passeios, a construção de novas zonas de 
estar e de encontro multigeracional, bem como a introdu-
ção de novas zonas de estadia e lazer com vista à criação de 
um espaço de usufruto das pessoas com ligação ao rio, com 
maior área ajardinada e de arborização  e mobiliário urbano 

renovado. 

Destacam-se a requalificação do espaço dedicado à mobili-
dade pedonal, reforçando verdadeiramente locais de pas-
seio público, criando as condições de segurança e conforto 
das zonas de estadia de peões; Integração de um novo cor-
redor de circulação de bicicletas; reorganização e requalifi-
cação do interface do Cais do Sodré (transportes públicos), 
estabelecendo condições para o cabal funcionamento do 
interface de transporte, que agrega todos os modos de 
transporte da cidade e os meios suaves e revitalização da 
mobilidade elétrica em conjugação com a CARRIS; Salienta-
se pela sua natureza e relevância a operação no âmbito das 
parcerias para a regeneração urbana do Município de Lisboa 
“Requalificação do Espaço Público da Zona Poente da Fren-
te Ribeirinha da Baixa Pombalina - CAIS DO SODRÉ / CORPO 
SANTO”.” 

  

Fotografias 

site Câmara Municipal de Lisboa 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/espaco-publico/projetos-frente-ribeirinha 

 

Investimento Total: 3.338.820,01 EUR 

Investimento Elegível: 3.230.164,00 EUR 

Cofinanciamento FEDER: 1.615.082,00 EUR 

Tx. Comparticipação: 50 %        

Antes                                                      

Depois 
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IV 

AVALIAÇÃO DO 

GRAU SATISFAÇÃO 

CASO DE ESTUDO 

Avaliação do grau de satisfação dos utilizadores /

residentes em áreas intervencionadas:  

Cais do Sodré e Largo do Carpo Santo 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos com a aplicação de um questioná-

rio elaborado como projeto piloto para avaliação, reflexão e análise sobre a efetivida-

de do mesmo, enquanto ferramenta de avaliação do grau de satisfação dos utilizado-

res/residentes das operações implementadas. 

Importa referir que este é um dos indicadores de resultado, de monitorização obriga-

tória a todos os Programas Operacionais que mobilizem as PI 6.5 (Adoção de medidas 

destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades) e 9.8 (Apoio à re-

generação física, económica e social das comunidades desfavorecidas, em zonas urba-

nas e rurais). 

Assim e tendo em conta a necessidade de efetuar esta monitorização desenvolveu-se 

um modelo de questionário tendo em consideração a proposta metodológica partilha-

da pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC) no primeiro trimestre de 

2017, com objetivo de inquirir a população visada, quantificando, numa escala de 

notação de 1 a 10, o grau de satisfação face a determinada intervenção.  

Para testar esta metodologia, selecionou-se uma área já intervencionada com financi-

amento, através do POR Lisboa 2020, localizada no Largo do Cais do Sodré e no Largo 

do Corpo Santo, em Lisboa (projeto em destaque no capitulo anterior). A amostra é de 

50 respostas o que permitiu analisar a eficácia do inquérito e identificar eventuais 

questões a melhorar com o intuito de  avaliar o grau de satisfação dos utilizadores/

residentes de áreas intervencionadas. 
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 A área intervencionada, localizada numa zona nobre da frente ribeirinha de Lisboa, fica situada 

entre duas avenidas de grande tráfego da cidade de Lisboa: a Avenida 24 de Julho e a Avenida da 

Ribeira das Naus. Esta área necessitava de reabilitação e requalificação, nomeadamente, o Largo 

do Cais do Sodré, tendo até então apenas a função de terminal rodoviário para a Carris e espaço 

de estacionamento, não permitindo o pleno usufruto desta área por parte da população, apesar 

das melhorias significativas resultantes de intervenções anteriores.   

A mesma insere-se na política alargada da Câmara Municipal de Lisboa de requalificação da fren-

te ribeirinha do município, nomeadamente, das intervenções de requalificação da ribeira das 

Naus, do Campo das Cebolas e também das obras de beneficiação da Avenida 24 de Julho. Os 

objetivos desta intervenção passam por: “(…) melhorar a mobilidade pedonal, com a ampliação 

dos atuais passeios, a construção de novas zonas de estar e de encontro multigeracional, bem 

como a introdução de novas zonas de estadia e lazer. Será essencialmente um espaço de usufruto 

das pessoas com ligação ao rio. As áreas ajardinadas e de arborização serão ampliadas e o mobi-

liário urbano renovado.” (Câmara Municipal de Lisboa, 2017)  

 

Caracterização  

da Área  

Intervencionada 
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Figura 1 - Localização Geográfica da intervenção no Largo do Cais do Sodré e Corpo Santo. 
 

Área intervencionada: 25.963 m2 

Tipologia de Área Intervencionada: Centros Históricos e Frentes Ribeirinhas. 

Tipologia de Intervenção: Reabilitação 

Custo Total elegível: 3.230.164 € 

Cofinanciamento FEDER: 1.615.082 € 

Tx de comparticipação : 50% 

Promotor: EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa. 

Fonte: Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, 31 de Maio de 2017  
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O objetivo do questionário foi alcançado,  permitindo aferir o grau de satisfação de utilizado-

res/residentes de áreas intervencionadas e a recolha de dados para o caso de estudo. Desta 

forma considera-se que esta metodologia poderá ser aplicada a outras áreas intervencionadas, 

efetuando algumas adaptações consoante os aspetos específicos da intervenção em causa, 

nomeadamente a simplificação das perguntas de forma a tornar menos moroso face à quanti-

dade de intervenções realizadas.  

Quanto aos resultados obtidos para o estudo de caso, é inequívoco o grau de satisfação do 

universo de inquiridos após a intervenção, expresso na melhoria de cinco pontos, passando de 

uma classificação de três para oito, superando o objetivo estipulado no Programa Operacional 

Lisboa de aumento igual ou superior a dois pontos para este indicador.  

Para além desta análise global, pormenorizaram-se alguns aspetos que caraterizam a área 

intervencionada, para os quais também foi aferido o grau de satisfação dos inquiridos. Esta 

informação permitiu diferenciar os aspetos mais apreciados pelos utilizadores e aqueles que 

ainda poderão ser melhorados no futuro. 

Refira-se que, através dos dados recolhidos, constatou-se que seis dos aspetos avaliados po-

dem ainda ser melhorados, ficando aquém da nota da avaliação global situada em oito, nome-

adamente: estacionamento, circulação rodoviária, articulação com a interface do Cais do 

Sodré, mobiliário urbano, espaços arborizados/verdes e as zonas de estadia/esplanadas. Ainda 

assim, todos eles registaram uma subida no grau de satisfação após a intervenção, superior ao 

fixado nas metas do Programa Operacional de Lisboa2020, na ótica dos inquiridos . 

(Estudo completo in “Resultados do Inquérito de Avaliação do Grau de Satisfação dos utilizadores do Largo do Cais do Sodré e do Largo do 

Corpo Santo, intervenção efetuada com financiamento do PORLISBOA2020”, 2017  …) 

 

Síntese  

dos  

resultados 



 61 

INFODATA LVT  12 

Quadro 1 - Classificações atribuídas aos parâmetros avaliados no questionário, julho/2017 

Fonte: Estágio DSOT/ODRL 

Parâmetros avaliados 
Resultados 

Antes Depois 

Classificação Global 3 8 

Média Real 3,46 7,82 

Estacionamento 3 6 

Média Real 3,22 5,8 

Circulação rodoviária 3 6 

Média Real 3,2 6 

Articulação com interface do Cais do Sodré 4 7 

Média Real 3,94 7,4 

Mobilidade pedonal 3 8 

Média Real 3,4 8,2 

Ligação à envolvente 4 8 

Média Real 3,54 7,94 

Aproximação ao rio 4 8 

Média Real 3,66 7,94 

Mobiliário Urbano 3 7 

Média Real 3 6,9 

Espaços verdes/arborizados 3 7 

Média Real 3,3 7,07 

Esplanadas/Zonas de estadia 3 7 

Média Real 3,36 7,44 

Condições de segurança 4 8 

Média Real 3,82 7,76 
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