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1. INTRODUÇÃO
Segundo o atual quadro legal, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial, o Plano Diretor Municipal é acompanhado por um Programa de Execução contendo,
designadamente, disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais
previstas, bem como sobre os meios de financiamento2.
Na sequência de um exercício de diagnóstico e prospetiva, no âmbito da definição do
Diagnóstico, Objetivos e Estratégia de Desenvolvimento do Plano Diretor Municipal de Pombal,
procedeu-se à definição de várias ações e orientações estratégicas que corporizam o grande
objetivo que presidem à sua formulação:

Tornar Pombal um concelho atractivo e

Valorizar de forma integrada os recursos

competitivo a nível empresarial e logístico

naturais

Dinamizar de forma sustentada os pilares de desenvolvimento do concelho de Pombal ,
aliando a história à modernidade, a preservação dos recursos naturais à promoção turística e
à competitividade económica , por forma a melhorar equitativamente a qualidade de vida da
população

Melhorar a qualidade de vida da
população

Assumir Pombal como um destino do
turismo de Natureza

Nessa perspetiva, selecionaram-se projetos, abaixo descritos, harmonizados numa lógica de
coerência interna, relevando o conjunto de ações que importa concretizar na ótica global do
Plano.

2

in Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, Anexo, Capítulo II, Secção IV, Subsecção II, Divisão II, artigo 86.º, ponto 2, alínea d)
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2. PROGRAMA INDICATIVO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES A DESENVOLVER
Baseada nos grandes objetivos anteriormente definidos e nas conclusões retiradas do
Diagnóstico, Objetivos e Estratégia de Desenvolvimento), resulta uma proposta de
desenvolvimento assente em quatro grandes Vetores Estratégicos, que partem de um objetivo
geral coeso (Marketing Territorial) e se desdobram em Linhas de Orientação Estratégica e
medidas de atuação a implementar dentro de cada uma das linhas.
Vetores Estratégicos

Linhas de Orientação
Ordenar o solo rural
Planear, transformar e gerir o solo urbano

Valorização do território e dos recursos naturais

Preservar e valorizar o património cultural e natural
Prevenir e minimizar riscos

Marketing Territorial

Revitalizar o setor agrícola e florestal
Potenciar a competitividade e pulsação económica

Promover e dinamizar a atividade económica
Turismo como elemento estruturante
Políticas de coesão social
Valorização e integração profissional

Equidade, coesão social e desenvolvimento
sustentável

Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Mais mobilidade e acessibilidades
Reforço e qualificação das infraestruturas
Sustentabilidade ambiental
Maximizar a posição geo-estratégica do concelho

"Cocooperation" Intermunicipal

Coesão territorial

A interação entre estes quatro vetores, é assumida como uma estratégia estruturante para o
concelho e deste para com a sua região envolvente, implicando a concretização de várias
ações que resultam do desdobrar dos objetivos gerais em várias Linhas de Orientação
estratégica que definem os principais setores a intervir dentro de cada um desses domínios, ou
Vetores Estratégicos.
A cada Linha de Orientação, correspondem medidas de atuação, para as quais são definidas
ações a desenvolver. Por sua vez, a cada ação a desenvolver apresentada, corresponde um
cronograma / estimativa de custos / financiamento.
O que significa que a elaboração do Programa de Execução e Financiamento considerou todos
os diversos projetos/ações a desenvolver, que são apresentados e sintetizados em quadro, em
conformidade com o seguinte esquema.
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Prioridade

Cronograma

Ação a desenvolver
1

2

3

Ano 1

…

Ano 10

Estimativa
de custos
(€)

Fonte de financiamento
(%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Ordenar o solo rural
Definição do solo rural
Proteção e gestão sustentável dos recursos geológicos e ambientais
Clarificação e definição do uso/aptidão florestal: produção, proteção e
conservação
Valorização do território rural como suporte de desenvolvimento
Planear, transformar e gerir o solo urbano
Ordenar o território urbano
Promover a estrutura policêntrica do sistema urbano
Consolidação da cidade de Pombal como principal núcleo de toda a estrutura
urbana
Estruturação e consolidação interna dos espaços urbanos de baixa densidade
Qualificação do espaço público urbano
Revitalização, promoção e/ou expansão e posicionamento estratégico dos
espaços industriais
Preservar e valorizar o património cultural e natural
Preservação, reabilitação e recuperação do património cultural e natural
classificado e referenciado
Promoção e divulgação do património de referência
Referenciação e classificação do património
Potenciar as sinergias e complementaridades entre o património local e o
património supraconcelhio
Definição de uma rede de áreas nucleares integradas na estrutura de
corredores ecológicos
Compatibilizar a ocupação do território com a preservação do património natural
Proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos concelhios
Proteção e valorização dos recursos e valores naturais
Fomentar o património como instrumento de cidadania e promover a educação
ambiental
Prevenir e minimizar riscos
Integração dos riscos no processo de planeamento, promovendo a resiliência
das populações e territórios
Políticas de redução e mitigação de riscos associados à existência de
condições meteorológicas adversas
Definição estratégica de medidas de prevenção e minimização do risco de
cheias e inundações
Avaliar, prevenir e minimizar o risco de sismicidade
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à geodinâmica externa: erosão
costeira, movimentos de vertente e colapso de cavidades subterrâneas naturais
Definição estratégica de ações de controlo, prevenção e minimização dos riscos
associados ao transporte rodoviário, ferroviário e de transporte de mercadorias
perigosas
Avaliar, prevenir e minimizar riscos em infraestruturas e cavidades de minas
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à atividade industrial e comercial
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados aos incêndios florestais
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à contaminação das águas
superficiais e subterrâneas
Avaliar, prevenir e minimizar riscos relacionados com o solo
Otimização e articulação dos meios na operacionalização do socorro
Promoção técnica/científica e sensibilização dos cidadãos
Potenciar a competitividade e pulsação económica
Revitalizar o setor agrícola e florestal
Desenvolvimento e dinamização das atividades agrícolas com vista à sua
valorização económica e sustentabilidade
Elaboração de um modelo de gestão dos solos agrícolas
Valorização dos recursos florestais
Promover e dinamizar a atividade económica
Indústria como setor vital da base económica local
Desenvolver a fileira logística, valorizando a posição do concelho no contexto
regional
Atrair novas iniciativas empresariais fomentando a fixação de novas empresas
Desenvolver e potenciar as fileiras do comércio e serviços como atividades
inerentes a um desenvolvimento equitativo e sustentado
Promover a concentração das atividades económicas em espaços programados
Promover a gestão sustentada da atividade pecuária
Gestão e promoção do aproveitamento racional dos recursos minerais
associados à atividade extrativa
Turismo como elemento estruturante
Transformar o setor num dos motores de crescimento da economia local,
baseado na qualificação e competitividade da oferta, valorizando as
potencialidades turísticas do concelho
Investir na divulgação e marketing das iniciativas turísticas
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Prioridade

Cronograma

Ação a desenvolver
1

2

3

Ano 1

…

Ano 10

Estimativa
de custos
(€)

Fonte de financiamento
(%)
AC

AL

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Políticas de coesão social
Atração e fixação da população
Promoção e dinamização cultural
Otimização do apoio social escolar
Os jovens como motor de cidadania ativa
Políticas de apoio à terceira idade
Políticas de diminuição de assimetrias sociais
Valorização e integração profissional
Qualificação e valorização profissional contínuas como mecanismo de suporte
ao desenvolvimento da base económica local
Promover a Integração de jovens e desempregados no mercado de trabalho
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Programação e gestão sustentada de equipamentos coletivos
Reorganização da rede de equipamentos de saúde
Otimização e diversificação desportiva
Qualificação e reestruturação da rede de equipamentos de educação
Desenvolver a rede de equipamentos e valências de solidariedade e segurança
social
Fomentar a operacionalização da proteção civil
Modernização da rede de equipamentos de administração pública
Reforço e valorização da rede de equipamentos de cultura e tempos livres
Promover uma rede de equipamentos complementares
Mais mobilidade e acessibilidades
Melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade urbanas, numa ótica de
sustentabilidade
Melhorar a rede de transportes públicos de passageiros
Otimização das acessibilidades concelhias e supraconcelhias
Reforço e qualificação das infraestruturas
Programação e gestão sustentada das infraestruturas
Redefinição e otimização do sistema de abastecimento de água
Consolidar a Rede de Saneamento Básico
Reforço das condições de tratamento e fiscalização de efluentes de
agropecuárias e industriais
Ampliar e incrementar sistemas de depósito, recolha e tratamento de resíduos
Melhoria da segurança e qualificação da rede de infraestruturas viárias
Melhoria da rede elétrica
Reforço das infraestruturas de drenagem de águas pluviais
Sustentabilidade ambiental
Aposta na eficiência energética e nas energias renováveis
Planear e valorizar em prol do ambiente
Informar e divulgar
"Cocooperation" Intermunicipal
Maximizar a posição geo-estratégica do concelho
Reforçar a competitividade e a atratividade do concelho
Reforçar a posição de Pombal no sistema urbano
Projetar a imagem de Pombal
Coesão territorial
Cooperação e articulação entre o concelho de Pombal e outros organismos
públicos
Promoção da intermunicipalidade

Ali, são identificados os seguintes itens explicativos e de fundamentação:
•

Ação a Desenvolver, onde, para além dos projetos listados para cada Medida de
Atuação existirá um conjunto vasto de outros também identificados pelo município,
enquadráveis na implementação estratégica do Plano;

•

Estabelecimento de prioridades para a implementação de cada ação, consoante a
necessidade e a programação do município de implementação da ação em causa;
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•

Cronograma anual, no horizonte de 10 anos, sendo estimado o período temporal para a
implementação da ação em causa;

•

Estimativa

da

verba

que

o

Município

pressupõe

necessária

para

a

implementação/desenvolvimento da ação;
•

Perspetiva do que poderão/deverão ser as realizações e os investimentos de outros
agentes nas diversas ações a desenvolver.

Os valores apontados são indicativos, uma vez que poderão existir alterações nos mesmos ao
longo do prazo de vigência do Plano, fruto de alterações nas tipologias e dimensões dos
projetos e/ou ações, e do surgimento de outros enquadráveis na estratégia do Plano.
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3. QUADRO SINTESE DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS
Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Comparticipação em projetos e obras em pedreiras
abandonadas do Concelho
Promoção e potenciação da atividade agrícola e florestal,
através da criação de mecanismos que introduzam valor
acrescentado aos bens produzidos e viabilizem a sua
comercialização
Apoiar a competitividade da fileira agroalimentar e da fileira
florestal

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

10.000,00

100

N/D

100

N/D

100

Potenciar o território rural, enquanto produto turístico
Fortalecer e valorizar atividades e empreendimentos
agroflorestais viáveis e competitivos
Favorecer a articulação dos aglomerados rurais e das áreas de
edificação dispersa com os centros urbanos, dotados de
equipamentos e infraestruturas, de modo a facilitar a mobilidade
da população e a procura de atividades em solo rural
Implementar políticas de apoio a instituições e organizações
com capacidade de iniciativa de desenvolvimento rural
Adotar boas práticas de desenvolvimento rural resultantes da
articulação dos investimentos externos com a mobilização
endógena dos atores locais
Incentivar a manutenção das atividades agrossilvo-pastoris, de
cariz tradicional, nas áreas classificadas da Rede Natura, como
forma de garantir a sustentabilidade do Sítio
Incentivar modos de produção compatíveis com a proteção dos
recursos e valores naturais, no âmbito das atividades agrícolas
e florestais

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Implementação da Agenda 21 Local
Promover o desenvolvimento rural tendo em conta a diversidade
do concelho, focalizado nas necessidades das áreas mais
vulneráveis e despovoadas

10.000,00

100

N/D

100

Desenvolver incentivos, capazes de contrariar o abandono rural
Tornar mais atrativos os espaços rurais para recreio e lazer com
vista ao desenvolvimento do turismo
Valorizar os elementos caracterizadores da paisagem rural e
infraestruturas de apoio à produção tradicional

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Construção e melhoramento de caminhos agrícolas e outros

50.000,00

100

Recuperação e Beneficiação de Regadios

16.000,00

100

Manutenção de Galerias Ripícolas

94.000,00

15

85

UOPG MEO1 – Meirinhas

50.000,00

100

UOPG PEO1 – Pombal

60.000,00

100

40.000,00

100

N/D

100

N/D

100

5.000,00

100

1.670.000,00

100

Eliminação de Barreiras Arquitetónicas

35.000,00

100

Arranjos urbanísticos

400.000,00

100

UOPG AV – Aldeia do Vale
Reforçar o papel das sedes de freguesia na rede urbana,
dotando-as de um conjunto de funções urbanas, equipamentos
de utilização coletiva e infraestruturas públicas
Implementação do programa Parecerias para a Regeneração
Urbana
Programa Villas (Regeneração Urbana)
Construção e Reparação de Passeios e Largos

FC

Arranjos Urbanísticos e Passeios nas Sedes de Freguesia

850.000,00

100

Construção de passeios na CM 1054 (Pombal - Mouriscas)

500.000,00

100

Requalificação Urbana de Governos - Vinagres
Aquisição, Beneficiação e Conservação de Equipamento e
Mobiliário Urbano
Construção e Beneficiação e Manutenção de Parques Verdes,
Jardins e Rotundas

2.871.000,00

15

80.000,00

100

195.000,00

100

Parque Verde da Cidade de Pombal
Requalificação Urbana de Flandes - Parque Verde e
Desportivo

1.300.000,00

15

85

2.200.000,00

15

85

400.000,00

100

37.500,00

100

Espaço Verde na Quinta da Formiga
Corte, desbastação e arborização da cidade de Pombal

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Rev. 02

Novembro 2013

Pág. 9 de 110

85

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Requalificação e consolidação dos espaços industriais
existentes

Em cálculo

100

Infraestruturação da Zona Industrial das Meirinhas

Em cálculo

100

Revitalização / Urbanização da Zona Industrial do Louriçal
Urbanização da Zona Industrial dos Ramalhais de Baixo Abiúl

850.995,78

100

Em cálculo

100

Implementação do PPIPIP
Revitalização das áreas industriais abandonadas, ou com
reduzidas taxas de ocupação
Requalificação urbana de centros históricos (Pombal, Abiúl,
Redinha e Louriçal)
Requalificação e Reestruturação do Centro Histórico da
Cidade de Pombal

Em cálculo

100

Em cálculo

100

N/D

100

2.900.000,00

15

250.000,00

100

25.000,00

100

5.000,00

100

N/D

100

640.000,00

15

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D
N/D

100
100

Requalificação urbana do centro histórico da Redinha
Beneficiação e conservação do Castelo de Pombal e Zona
Envolvente
Elaboração do plano de paisagem protegida da Serra de sicó
Implementação de circuitos temáticos de base regional,
reforçando a valorização integrada das sub-regiões e territórios,
bem como da sua coesão territorial
Integração na Rede Urbana de Castelos e Muralhas Medievais
do Mondego
Fomentar o aproveitamento de recursos culturais em rede com
o objetivo de reforçar o desenvolvimento local
Considerar e estabelecer servidões administrativas para os
recursos hidrogeológicos, nomeadamente perímetros de
proteção de captações e nascentes
Proteger os aquíferos do concelho (Sistema aquífero de
Leirosa-Monte Real (Mata Nacional do Urso), Sicó-Alvaiázere,
Ourém e Louriçal), preservando a qualidade da água
Promover a renaturalização das áreas consideradas
determinantes para a salvaguarda dos valores de recarga
aquífera e qualidade da água
Promover uma gestão sustentável dos Sistemas Aquíferos do
concelho, nomeadamente, do da Mata do Urso, garantindo a
longo prazo a disponibilidade das águas subterrâneas, não
permitindo a sua sobre-exploração
Aproveitamento racional dos recursos hidrogeológicos
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Elaborar estudos sobre os recursos hídricos, identificando as
suas disponibilidades, os seus usos e a sua qualidade
Definição de perímetros de proteção para todas as captações
de abastecimento de água concelhia
Sensibilização e divulgação da importância da preservação da
qualidade do recurso água, como princípio de sustentabilidade
Conter e monitorizar as áreas de exploração de recursos
naturais, propondo espaços de extração que minimizem os
impactos negativos no património natural, nomeadamente na
Serra de Sicó, na orla costeira e Mata Nacional do Urso
Conservação e monitorização dos valores naturais de interesse
comunitário
Condicionar a atividade extrativa em áreas de maior
sensibilidade ambiental
Melhorar a sinalização e colocação de painéis informativos ao
longo dos percursos pedestres existentes no concelho
Promover ações de informação/formação para as comunidades
locais, ajustadas aos valores naturais, desenvolvendo uma
relação sócio-identitária que proporcione o envolvimento das
populações na conservação da natureza e biodiversidade
Promover a criação de infraestruturas de apoio à
educação/formação ambiental (centros de interpretação da
natureza, ecomuseus, centros de monitorização e informação
ambiental, …) associados às áreas ambientais mais relevantes,
designadamente a Serra de Sicó ou a Mata Nacional do Urso
Construção e dinamização do CIMUSICÓ - Centro de
Interpretação e Museu da Serra de Sicó, no âmbito do turismo
sustentável e ecoturismo e dos desportos de montanha
Cartografar e monitorizar os perigos afetos ao território,
definindo a probabilidade de ocorrência e expressão territorial
Fomentar a desativação de atividades poluentes de baixo valor
acrescentado e a exigência de up-grade ambiental de atividades
com elevado valor acrescentado
Implementar políticas e programas de saúde pública, proteção
social e apoio a populações rurais e moradores nos centros
históricos do concelho, que apresentam maior suscetibilidade a
ondas de calor, seca e ondas de frio
Disponibilização de recursos, humanos e físicos,
nomeadamente espaços com autonomia energética
(climatizados) em locais de acolhimento temporário como o
hospital de Pombal, centros de saúde, lares, centros de dia,
creches
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

2.300.000,00

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Fomentar o conforto e eficiência térmica das habitações
Avaliação da sobrecarga dos sistemas de distribuição de
eletricidade e falha consequente, potenciando de forma
significativa os efeitos na saúde pública de extremos termohigrométricos, associados às ondas de calor e de frio
Desenvolver estudos e investigação sobre o impacto das ondas
de calor e frio na saúde pública, nomeadamente nos grupos de
risco
Dar apoio às populações e atividades agrícolas e pecuárias, em
áreas com grande suscetibilidade a seca, disponibilizando
recursos hídricos em quantidade e qualidade
Adoção de programas e ações, ao nível da prevenção e
mitigação do risco de cheias e inundações, bem como a
avaliação da eficiência das estruturas de defesa e regularização
Avaliar, monitorizar e concretizar a modelação dos regimes
fluviais, para horizontes abrangentes, das sub-bacias
hidrográficas existentes no território concelhio
Elaborar o “Estudo de drenagem de águas pluviais a nascente
da cidade de Pombal”, associado à criação de uma bacia de
retenção e aumento da capacidade de escoamento
Promover e valorizar a gestão da bacia do rio Arunca e da
ribeira de Carnide com vista à diminuição do perigo de cheias,
através do aumento da capacidade de retenção e recarga dos
aquíferos
Desenvolvimento de um sistema de alerta para cheias rápidas e
progressivas
Identificar, cartografar e monitorizar áreas suscetíveis a cheias,
fora dos perímetro urbanos, nomeadamente na confluência do
rio Arunca com o rio Cabrunca, Venda Nova, Gafaria, Vermoil,
Ratos, …
Inventariar o estado de conservação e efetividade das
estruturas de defesa e regularização de caudais, assim como
das estruturas hidráulicas, com estabelecimento de programas
de recuperação e/ou correção
Limpeza e desobstrução das linhas de água
Limpeza e beneficiação das margens do rio Arunca e seus
afluentes no Concelho
Aproveitar o potencial de reconversão de áreas de risco em
áreas naturais e condicionar a sua ocupação, em particular
leitos de cheia e com risco de inundação, adotando uma
abordagem preventiva
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

350.000,00

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Regularização do Rio Arunca entre a IC2 (EN1) e a ETAR de
Pombal
Requalificação das margens do rio Arunca entre a ponte das
Barrocas e a ponte da central de Camionagem
Adoção de programas e ações, estruturais e não estruturais, ao
nível da prevenção e mitigação do risco sísmico,
nomeadamente na adoção de práticas de conceção e
reabilitação sísmica
Analisar e avaliar a vulnerabilidade sísmica dos parques
industriais, envolvendo a componente estrutural, de máquinas e
equipamentos
Adoção de normas de segurança e medidas preventivas, com
vista à redução do risco de colapso estrutural e de propagação
de incêndios relacionado com ações sísmicas nas intervenções
de requalificação de áreas urbanas antigas
Valorizar a prevenção e minimização de processos associados
a movimentos de massa, instabilidade cársica, explorações
mineiras e recursos geológicos
Identificar e monitorizar as áreas com maior declive e maior
risco de deslizamento, com vista a prevenir e minimizar
eventuais danos
Avaliar e identificar movimentos de vertentes associados à falta
de consolidação dos materiais nos taludes das vias que
atravessam o concelho
Sinalizar todas as cavidades naturais existentes na Serra de
Sicó evidenciando as suas principais características e o grau de
perigosidade a elas associado
Implementação de referenciais de segurança para o transporte
de matérias perigosas, diferenciando vias, intensidade e período
de tráfego, condições e velocidade de circulação e espaços de
aparcamento
Identificar pontos negros de sinistralidade rodoviária e
implementar medidas com vista à diminuição dos acidentes
rodoviários
Identificação, avaliação e monitorização das explorações de
lignito abandonadas, num quadro de estabilização e contenção,
retenção e tratamento de águas e efluentes
Caracterização geológica, hidrogeoquímica e hidrogeológica
das explorações de lignito, visando a implementação de
indicadores de controlo ambiental, com a definição de
hierarquias de intervenção
Construção, reparação e beneficiação de pontões e pontes em
risco de colapso
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC

1.000.000,00

15

85

302.000,00

15

85

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Restringir a implantação de estabelecimentos onde estejam
presentes substâncias perigosas, abrangidas pelas obrigações
constantes na diretiva SEVESO II
Promover o levantamento e análise dos riscos associados a
unidades ou estabelecimentos industriais e comerciais, assim
como a rede de gasoduto, visando implementar medidas de
proteção e alerta mais eficazes e melhorar a capacidade de
intervenção em acidentes com matérias perigosas
Concretizar faixas de segurança e faixas de descontinuidade de
carga combustível de forma a impedir incêndios ou acidentes
com repercussões internas
Implementar programas específicos e ações que visem a
relocalização de unidades ou estabelecimentos que não
ofereçam condições de segurança

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Rever o Plano de Emergência Externo à REN Armazenagem

N/D

100

Identificação e monitorização dos edifícios em risco de colapso
Promover a reconstrução e reabilitação de edifícios degradados
e em risco de colapso
Elaborar Planos de Segurança e Emergência para os centros
históricos
Promover a adoção de estratégias de reabilitação de áreas
ardidas
Promover a reflorestação das áreas ardidas e o aumento dos
espaços com espécies autóctones
Construir e beneficiar estruturas de apoio ao combate a
incêndios florestais, nomeadamente a rede de pontos de água e
a abertura e beneficiação de caminhos florestais
Regulamentar a gestão ativa dos espaços florestais, de modo a
aumentar o nível de segurança de pessoas e bens em relação
aos incêndios florestais
Implementação de faixas de gestão de combustível no interface
rural/urbano e em torno de perímetros de elementos relevantes
expostos, nomeadamente infraestruturas, património e parques
e polígonos industriais
Identificar a rede viária existente, de acordo com o disposto na
legislação em vigor, procedendo à sua setorização,
maximizando o tempo de resposta, com recurso à ferramenta
SIG
Promover campanhas de sensibilização com vista à redução do
risco de incêndio enfatizando a importância vital dos espaços
florestais enquanto ecossistema e fonte de riqueza

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

200.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

Em cálculo

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Fomentar o associativismo por forma a incrementar a fileira
florestal através da constituição de Zonas de Intervenção
Florestal (ZIF) e Planos de Gestão Florestal
Dar cumprimento ao PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, procedendo, não só à sua revisão
anual, como à atualização, quando necessário, da carta de risco
de incêndio
Executar as normas constantes no PROF-C – Plano Regional
de Ordenamento Florestal do Centro, em matéria de incêndios
florestais
Implementar o Regulamento Municipal de Ordenamento
Florestal
Implementar políticas ativas de fiscalização de privados, nos
domínios da plantação de espécies de elevada combustibilidade
e do incumprimento do DL n.º 17/2009, de 14 de janeiro, por
forma a diminuir a deflagração e progressão de incêndios
florestais
Otimizar os procedimentos que garantam a gestão de
combustíveis numa faixa de 50m em torno das habitações
(limpezas coersivas), com vista à diminuição da perigosidade
associada à existência de combustíveis de elevada
combustibilidade
Promover candidaturas a programas que visem a prevenção de
incêndios florestais
Assegurar, no mais curto espaço de tempo, a deteção e a
comunicação de eventuais focos de incêndio
Potenciar a equipa de sapadores florestais, tornando esta
equipa um elemento fundamental na DFCI – Defesa da Floresta
Contra Incêndios
Reduzir o número de incêndios causados por negligência,
designadamente através de sensibilização, sinalização,
informação, divulgação do risco, e ações de queima
tecnicamente assistida de resíduos
Reduzir o tempo de intervenção, melhorando os circuitos de
vigilância, a rede de comunicação, a organização do dispositivo
local e o pré-posicionamento dos recursos de combate
Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios e
garantir a correta execução do rescaldo e vigilância pósrescaldo
Instituição e funcionamento de Gabinete de Apoio a Atividades
de prevenção para Incêndios Florestais
Prevenção dos Incêndios Florestais do concelho de Pombal
(sapadores florestais)
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

10.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

15.000,00
800.000,00

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
N/D - Valor não definido

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Rev. 02

Novembro 2013

Pág. 15 de 110

FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Prevenção Contra Incêndios Florestais provocados por riscos
de agentes abióticos
Desenvolvimento de um programa de monitorização ambiental
do concelho, através de uma base de indicadores de controlo
de qualidade do ambiente
Implementação e aumento de pontos de monitorização da
qualidade química e biológica das águas superficiais e
subterrâneas
Criação de um sistema integrado de despoluição dos cursos de
água do concelho
Garantir a eficiência dos sistemas de recolha, drenagem e
tratamento de águas residuais
Identificar locais de possível contaminação, assim como as
explorações de inertes e indústrias poluentes, passíveis de
contaminar os aquíferos existentes, desenvolvendo
paralelamente uma política de fiscalização a eventuais
descargas
Promover a qualificação ambiental dos sistemas hidrológicos,
controlando a poluição difusa com origem nas explorações
agropecuárias e efluentes domésticos
Promover a implementação de medidas de proteção na
prevenção de risco potencial de contaminação antropogénica
das águas subterrâneas, com especial incidência nos aquíferos
que apresentam maior vulnerabilidade: Sicó-Alvaiázere e
Leirosa-Monte Real (Mata Nacional do Urso)
Delimitação de Zonas de Proteção a Captações de Água
Definir regras à instalação de aterros de resíduos industriais
banais (RIB) e de resíduos sólidos urbanos (RSU)
Identificação de locais passíveis de deposição e gestão de
resíduos de construção e demolição (RCD)
Implementar políticas de controlo da deposição ilegal de
resíduos industriais perigosos
Promover a plantação de espécies arbóreas para resgate de
CO2, como compensação das áreas ardidas
Desenvolvimento de soluções que visem ampliar e otimizar os
sistemas de recolha seletiva multimaterial existentes
Identificação, extinção e recuperação de vazadouros ilegais
Manter o grau de prontidão necessário às forças de intervenção,
em particular através de exercícios de simulação nos quais
possam ser testados os procedimentos a utilizar na resposta à
emergência
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

200.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

70.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

AL

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Executar a inventariação dos meios e recursos existentes e o
respetivo plano de reequipamento
Identificar as medidas para a reabilitação urbana e social e,
sempre que possível, para a reposição da qualidade do
ambiente, na sequência de um acidente grave envolvendo
substâncias perigosas
Identificar no Plano Municipal de Emergência áreas de reunião
das populações e as vias destinadas à circulação dos meios de
socorro, com especial destaque para áreas densamente
povoadas
Concretizar políticas públicas de divulgação e modelação de
dados suscetíveis de promover a redução da vulnerabilidade, a
mitigação de riscos, a otimização de estratégias e recurso de
operacionalização do socorro e emergência
Desenvolvimento de unidades de saúde e de equipas
especializadas de socorro e emergência que garantam uma
resposta eficaz em caso de ocorrência
Impulsionar a mobilização de todos os cidadãos, como agentes
da proteção civil, estimulando a sua participação e das suas
estruturas associativas de âmbito local em tarefas ligadas à
segurança e à proteção civil
Implementar programas de sensibilização para grupos
específicos e população geral, por forma a fomentar uma
consciencialização da simbologia adotada para o transporte de
mercadorias perigosas e práticas de autoproteção
Incrementar uma cultura de segurança explicitamente orientada
para a minimização dos efeitos de cheias rápidas e
progressivas
Sensibilizar as populações para a criação de faixas de gestão
de combustível e práticas de autoproteção
Efetuar, em parceria com a REN Armazenagem, ações de
divulgação e sensibilização sobre a atividade desenvolvida,
assim como esclarecimento dos sistemas de alerta e aviso em
caso de ocorrência
Promover a sensibilização das populações locais no sentido da
sua autoproteção face a eventuais acidentes graves nas
mediações da instalação de gás
Promover ações de formação técnicas relacionadas com
suscetibilidade tecnológica à atividade industrial e comercial e
formação específica a condutores de transporte de mercadorias
perigosas
Articular a proteção civil municipal com escolas e outras
entidades por forma a desenvolver atividades regulares de
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

AL

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

proteção civil, nomeadamente simulacros
Valorização agrícola do vale do rio Arunca, do Anços e ribeira
de Carnide
Melhorar as acessibilidades às propriedades agrícolas:
beneficiação/construção de caminhos rurais

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

Emparcelamento da propriedade agrícola
Apoio técnico a estudos e projetos que viabilizem culturas e
produções de interesse ambiental e económico
Fixação de atividades agrícolas, capazes de gerar atividades
rentáveis e potenciar a pluriatividade

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Certificação e valorização dos produtos agrícolas endógenos

N/D

100

Potenciar pequenas indústrias agrícolas de cariz tradicional
Promover códigos de boas práticas agrícolas e florestais e a
criação de mecanismos de monitorização dos mesmos
Requalificar e ordenar o território agrícola e apoiar a agricultura
diferenciada e de qualidade, explorando os nichos de mercado
Promover o escoamento dos produtos nos mercados local,
regional e nacional

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Elaborar o cadastro da propriedade recorrendo ao parcelário
Instalar faixas de gestão de combustível estrategicamente
colocadas
Promover a adoção de estratégias de reabilitação de áreas
ardidas

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Promover a sensibilização ambiental e florestal
Construção/beneficiação de infraestruturas que estruturem e
valorizem o espaço florestal

N/D

100

N/D

100

Constituição de Zonas de Intervenção Florestal

N/D

100

Apoiar empresas agrícolas de pequenas dimensões
Recuperação e beneficiação de regadios aumentando a
irrigação dos campos agrícolas
Potenciar a instalação de estufas de produção de hortícola,
árvores de fruto e plantas ornamentais
Promover e rentabilizar atividades territoriais (caça, iniciativas
ambientais, desportivas, …)

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Impulsionar a reorganização fundiária, tendo como base
relevante, as figuras jurídicas “reservas de caça” e “ZIF”

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

N/D

Promover a elaboração de Planos de Gestão Florestal
Melhorar a gestão cinegética de forma harmonizada com os
outros usos do solo e dinamização da mesma
Promover a gestão dos espaços florestais de forma a permitir a
certificação tanto da sua gestão como dos seus produtos
lenhosos ou não lenhosos
Promover a condução dos povoamentos florestais, garantindo
melhor valorização dos seus produtos finais
Articular políticas de gestão e ordenamento florestal com
políticas energéticas (central de biomassa)
Promover formas de exploração dos espaços florestais
geradoras de emprego
Criar e executar planos de gestão para as áreas florestais
públicas, tomando como base o tipo de gestão florestal
praticado na Mata Nacional do Urso, tornando-as modelos a
seguir pelos proprietários privados
Promover a utilização de espécies produtoras de madeiras com
utilizações nobres
Criação de uma estrutura de administração e captação de
investimento para os Parques Industriais

AL
100
100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

50.000,00

100

N/D

100

N/D

100

5.000,00

100

N/D

100

1.535.000,00

100

Manter e potenciar o modelo sócio-territorial de pluriatividade

N/D

100

Melhorar os serviços de apoio às empresas

N/D

100

Implementação de projetos económicos inovadores

N/D

100

Fomento à utilização de energias renováveis
Atrair unidades produtivas especializadas, tecnologicamente
desenvolvidas e com as melhores técnicas disponíveis
Criação e promoção de clusters industriais associados a
indústrias ligadas à reciclagem e ao setor alimentar
Promover e assegurar o investimento privado na construção da
Plataforma Logística de Pombal, no âmbito do CENTROLOGIS
– Centro Logístico do Litoral
Aposta em atividades económicas com práticas ecológicas
Implementação do Parque Tecnológico de Pombal

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Promover o aumento da formação profissional

N/D

100

Criação de um pólo empresarial intermunicipal
Adequar a oferta comercial às necessidades da população
residente e as decorrentes da atividade turística
Implementar políticas de promoção e desenvolvimento do
comércio tradicional
Revitalizar os centros históricos, criando uma imagem de marca
capaz de atrair população e atrair comércio especializado
Implementação de um programa de relocalização de unidades
industriais dispersas
Reestruturação dos parques industriais no sentido de acomodar
maior diversidade de unidades produtivas
Aumento de fiscalização às explorações pecuárias existentes,
no sentido de diminuir o risco de poluição
Definir condições para a modernização, ampliação e/ou
deslocalização de unidades agropecuárias, por forma a garantir
o cumprimento da legislação aplicável
Implementar uma política que obrigue as indústrias
agropecuárias com passivo ambiental a adotar soluções
técnicas integradas, aplicando-lhe sanções em caso de
incumprimento
Programação de áreas de expansão da indústria extrativa,
tendo em consideração a exploração sustentada do recurso
mineral
Contribuir para a gestão sustentável dos recursos minerais,
numa ótica de projeto integrado
Promover ações que visem um melhor conhecimento dos
recursos minerais, na perspetiva de valorizar e salvaguardar os
recursos existentes
Combater a atividade ilegal no setor extrativo, favorecendo a
legalização das indústrias extrativas existentes
Promover uma oferta diferenciada de produtos turísticos
(natureza, cultura, gastronomia, …), possibilitando experiências
distintas ao turista

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

45.000,00

100

N/D

100

N/D

100

Promoção do turismo de Natureza
Adotar uma estratégia de dinamização e promoção cultural que
aborde uma maior diversidade de eventos
Dinamizar a oferta de programas cinematográficos, teatro,
música e dança
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Preservar a genuidade dos produtos locais/regionais de
qualidade e reforçar a sua visibilidade/projeção e
competitividade nos mercados nacionais e internacionais
Dinamizar e reforçar a animação cultural nos centros históricos
e no castelo de Pombal
Aproveitamento de fundos comunitários, por forma a
desenvolver projetos potenciadores da atividade turística
Atuar proactivamente com os concelhos limítrofes para a
potenciação do turismo regional
Agilizar a conceção e o licenciamento de projetos, com
qualidade, que promovam o turismo
Fomentar empreendimentos turísticos de referência
Promover a criação de micro-empresas, geradoras de emprego,
associadas à confeção e comercialização dos produtos
endógenos do concelho (Biscoitos do Louriçal, mel e queijo da
serra de Sicó, doces conventuais, cestaria, …)
Perpetuar o conhecimento tradicional, apoiando, incentivando e
divulgando a atividade dos artesãos (“arte do tear”, “arte da
cestaria”, …)
Fomentar parcerias com grupos de espeleologia no sentido de
promover o património geológico da serra de Sicó,
nomeadamente grutas e dolinas
Preservar e divulgar a biodiversidade da Serra de Sicó e Mata
Nacional do Urso, nomeadamente através da realização de
campanhas de sensibilização e da implementação de trilhos e
centros de interpretação da natureza
Construção e dinamização do parque de campismo ecológico
da Mata Nacional do Urso, no âmbito do projeto ECOMATUR
Implementar o projeto de valorização da Praia do Osso da
Baleia (PROA), garantindo a manutenção da Bandeira Azul e
Praia Acessível
Programa Bandeira Azul
Promover o associativismo local, promovendo iniciativas
culturais de enraizamento e valorização da população local e
das suas tradições
Promover um programa que certifique a qualidade de serviço ao
longo da cadeia de valor
Criação de um gabinete que crie sinergias entre investidores e a
administração local
Elaborar a Agenda Municipal de Turismo Sustentável
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

600.000,00

25

N/D

100

15.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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75

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Valorização da Praia do Osso da Baleia
Requalificação do Parque de Estacionamento na praia do Osso
da Baleia

580.000,00

100

30.000,00

100

Requalificação da casa da Guarda Norte

502.000,00

40

Requalificação dos espaços públicos da Aldeia do Vale
Garantir e dinamizar a divulgação da oferta turística através das
novas tecnologias e redes sociais
Promoção de eventos em colaboração com coletividades e
associações, como por exemplo, Festival de Teatro Juvenil,
Desfile de Carnaval das Escolas, Feira do Colecionismo, Feira
do Livro, Feira do Artesanato e Gastronomia, Festival de Teatro,
Festas do Bodo, Milha Urbana, Pombal em Movimento, entre
outros
Apostar na promoção dos elementos diferenciadores do
concelho
Promover fatores de atração e de permanência no território que
permitam captar mais do que meros visitantes, turistas
Desenvolvimento e divulgação de rotas e circuitos, integrandoos em redes regionais (“Rede Urbana de Castelos e Muralhas
Medievais do Mondego", …)

176.000,00

100

N/D

100

1.410.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

10.000,00

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

75.000,00

15

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

Em cálculo

100

Promoção de Rotas e Circuitos
Valorização de locais singulares (Vale dos Poios, Senhora da
Estrela, lagoas costeiras, miradouros, …), integrando-os na
rede de rotas e circuitos
Reforçar e melhorar a sinalização dos pontos de interesse
turístico e a sinalética dos diversos percursos turísticos
Aquisição e instalação de sinalização turística e cultural,
mobiliário urbano e de esplanada no Município (RUCI-CIMPL)
Implementar estratégias de marketing na promoção turística
museológica e de monumentos, adequando horários de
funcionamento, potenciando a polivalência dos espaços
articulada com uma oferta diversificada
Elaborar um Plano de Promoção Turística que permita articular
e promover a programação de eventos, de modo a garantir a
calendarização da animação cultural ao longo do ano
Desenvolver uma rede de postos de informação, articulada com
o Posto de Turismo
Valorização e divulgação do turismo cultural e ambiental, e
incorporação da componente cultural nos produtos turísticos
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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60

85

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC

atuais
Animação de Espaços Culturais

250.000,00

100

Programação Cultural em Rede - CULTREDE

225.000,00

20

Pombal - Centro Nacional de Atletismo no inverno

10.000,00

100

Desenvolvimento do Site "Turismo Mar e Serra"

5.000,00

100

Apoio ao funcionamento de Entidades de Promoção Turística
Robustecer a estrutura etária da população, incentivando a
natalidade e criando condições para fixação da população em
idade ativa
Disponibilizar habitação a casais jovens que pretendam fixar-se
no concelho
Reabilitação de edifícios degradados, nos centros históricos,
destinados ao mercado de arrendamento a custos controlados
Incentivos fiscais às empresas que admitam jovens à procura
do 1.º emprego ou desempregados de longa duração
Criar e dinamizar uma rede de equipamentos (IPSS) que
satisfaça as necessidades da população
Melhoria das acessibilidades aos parques e zonas industriais
assim como aos principais núcleos urbanos do concelho

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Beneficiação de Bairros Sociais

62.000,00

100

Habitação Social nas Freguesias

4.000,00

100

Publicação e divulgação do boletim municipal

25.000,00

100

Divulgação mensal da agenda cultural de eventos do município

Em cálculo

100

Promover o programa “desporto para todos”
Ampliar a Rede de Leitura Municipal itinerante aos
equipamentos de solidariedade social

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

5.600.000,00

100

Em cálculo

100

Promoção de serões culturais nas freguesias do concelho
Apoio (material/monetário) às associações e coletividades do
concelho
Promover e reforçar a animação cultural no centro histórico de
Pombal e no castelo de Pombal
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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80

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Promover a realização de eventos culturais diversificados,
descentralizando as atividades culturais a todas as freguesias
Promoção de concursos criativos, como os de presépios de
Natal e montras de Natal

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Dinamização dos espaços museológicos e culturais

Em cálculo

100

Apoio a atividades escolares e festas escolares
Promover em todas as escolas do concelho educação ambiental
e programa Ecoescolas
Elaboração do Programa de Apoio a Associações de
Estudantes
Apoio na aquisição de livros e material escolar e fornecimento
de refeições
Criação e disponibilização de ATL e prolongamentos em todas
as freguesias do concelho
Disponibilização de transporte escolar gratuito ou a custos
reduzidos

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

N/D

100

Em cálculo

100

Apoio à Educação Pré-Escolar

10.000,00

100

Apoio ao 1.º Ciclo do Ensino Básico

600.000,00

100

Apoio ao 2.º e 3.º Ciclos e Secundário

10.000,00

100

16.000.000,00

100

100.000,00

100

7.000.000,00

100

Elaboração do Plano Municipal para a Juventude
Criação do Conselho Municipal da Juventude e Assembleia
Municipal de Jovens

N/D

100

N/D

100

Realização anual da Semana da Juventude

N/D

100

Disponibilizar espaços de juventude em todas as freguesias

N/D

100

40.000,00

100

N/D

100

Fundo de Apoio à Família (Refeições, AEC e Outros)
Apoio a deficientes
Transportes Escolares

Expandir a rede de teleassistência ao idoso
Implementação de um programa com vista ao conforto
habitacional das pessoas do concelho com idade superior a 65
anos e carenciadas
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Promoção de atividades inter-relacionais entre a comunidade,
estudantes e idosos com vista à obtenção de um
envelhecimento ativo
Melhoria das condições habitacionais da população mais
carenciada
Constituição de uma “comissão social”, em cada freguesia, com
o intuito de identificar e apoiar situações de carência social
Integração de pessoas carenciadas em programas ocupacionais
de empresas e organismos
Oferta de bens alimentares de primeira necessidade a pessoas
carenciadas

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Implementação do Plano de Desenvolvimento Social concelhio

51.000,00

100

Criação e promoção de “Lojas Solidárias”
As juntas de freguesia como entidades difusoras de propostas
de emprego, servindo de plataforma entre as entidades
empregadoras e os desempregados
Criar políticas de apoio a migrantes, minorias e pessoas em
risco de exclusão social, proporcionando-lhes incentivos à
obtenção de emprego e habitação

N/D

100

N/D

100

5.000,00

100

N/D

100

Reforçar o programa de apoio a pessoas com deficiência
Elaboração do plano de ação para a inclusão social dos
imigrantes
Implementação da Rede Social
Criação da Loja Social
Apoio à Recuperação e Adaptação de habitações degradadas
de munícipes economicamente carenciados
Fomentar e dinamizar ações de formação profissional
compatíveis com as necessidades das empresas implantadas
no concelho
Adotar medidas que atenuem o abandono escolar
Criação de uma bolsa de doutoramento dedicada a temas de
manifesto interesse concelhio
Atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários
Apoio financeiro ao desenvolvimento de teses de mestrado com
incidência no concelho de Pombal, com possibilidade de edição

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

N/D

100

5.000,00

100

500

100

17.500,00

100

N/D

100

N/D

100

25.000,00

100

100.000,00

100

Em cálculo

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Incentivos ao sucesso escolar com a atribuição de prémios de
mérito aos melhores alunos
Reforço e adequação dos equipamentos de ensino e formação
profissional, às reais tendências do mercado
Promover a realização de cursos de formação profissional, com
especial incidência no domínio das novas tecnologias
Potenciação da Escola Tecnológica, Artística e Profissional de
Pombal (ETAP), como estabelecimento de ensino profissional
de referência
Promover a integração sócio-profissional das comunidades
locais no desenvolvimento de novas atividades económicas
Incorporar no sistema educativo e de formação a componente
da inovação, empreendedorismo e risco, fundamental para
incutir nas novas gerações a necessidade de procurar novas
formas de realização pessoal e profissional, criando valor,
sendo inovadores e assumindo componentes maiores de risco
Integração dos jovens com melhor aproveitamento escolar em
empresas locais
Criação de uma bolsa de emprego e estágios profissionais para
jovens licenciados
Dinamização do PEPAL - Programa de Estágios na
Administração Local
Possibilitar a integração em empresas, de jovens estudantes,
em regime de part-time, como forma de desenvolverem
competências em contexto de trabalho
Apoio ao empreendedorismo jovem e criação de microempresas
Criação de incentivos e políticas de integração de
desempregados no mercado de trabalho
Aposta na promoção de emprego pela publicitação de ofertas
de trabalho nas juntas de freguesia
Políticas ativas de Emprego e Formação Profissional
Cooperar com entidades públicas e privadas no processo de
licenciamento dos equipamentos coletivos
Consolidar a malha de equipamentos coletivos de apoio ao
sistema produtivo e à qualidade e coesão do quadro da vida
social e cultural
Contribuir para a consolidação de uma rede de equipamentos
coletivos de elevada qualidade, nos contextos local e regional
Melhorar a relação oferta/procura na rede de equipamentos
coletivos
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

100.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Criar sinergias entre municípios limítrofes, na ótica da
otimização dos equipamentos coletivos existentes e propostos
Potenciar a criação de “entidades gestoras”, por tipologia de
equipamentos coletivos

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

Aproveitamento racional dos fundos comunitários de apoio
Adaptação de edifícios escolares, sem utilização, a outras
funções

N/D

100

N/D

100

Recuperação de edifícios escolares desativados
Requalificação e dinamização da envolvente exterior de
equipamentos coletivos existentes
Desenvolver políticas de proximidade entre equipamentos
desportivos e equipamentos escolares
Beneficiação e revitalização dos equipamentos coletivos
existentes
Utilizar o Sistema de Informação Geográfica como meio de
planear e gerir a rede municipal de equipamentos coletivos

160.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Ampliação do Centro de Saúde de Pombal
Reestruturação da rede de prestação de serviços de saúde,
passando pela beneficiação de extensões do Centro de Saúde
e pela implementação de Unidades de Saúde Familiar

2.500.000,00

15

85

N/D

100

Apoio à Construção de Extensões de Saúde

50.000,00

100

Construção do Centro de Saúde de Almagreira

100.000,00

100

Ampliação e Remodelação da Extensão de Saúde da Guia
Elaboração e Implementação da Carta Desportiva, tendo em
consideração uma visão estratégica para a atividade desportiva
Adequar a oferta dos equipamentos desportivos às modalidades
mais procuradas, nomeadamente, futsal e andebol
Requalificação dos campos de jogos das associações com
reconhecida prática desportiva
Colmatar as lacunas da rede de equipamentos desportivos,
tendo por base as normas da DGOTDU, nomeadamente, a
construção de uma piscina municipal de ar livre e pequenos
campos de jogos

600.000,00

Construção da Nova Piscina de Ar Livre
Concluir a rede de Gimnodesportivos, com a construção do
pavilhão para servir as freguesias de Guia, Mata Mourisca e Ilha
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

600.000,00

100

708.000,00

15

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Beneficiação da Piscina Coberta Municipal

850.000,00

100

Beneficiação e Reparação de Pavilhões Gimnodesportivos
Beneficiação do Polidesportivo e Parque Radical da Zona
Desportiva de Pombal

818.000,00

100

23.000,00

100

Beneficiação e Conservação do Estádio Municipal de Pombal

222.000,00

100

Requalificação de Campos de Associações Desportivas
Revisão da Carta Educativa de Pombal, e consequente
reorganização da rede escolar, em conformidade com o
Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1.º
Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar
Aquisição de Equipamento Informático e Software educativo
para JI/EB

43.000,00

100

N/D

100

286.500,00

100

Mobiliário, Material didático e Equipamento para Escolas JI/EB

300.000,00

100

Construção, Reparação e Beneficiação de Jardins de Infância
Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares
do 1.º Ciclo do ensino básico
Aquisição e Beneficiação de Equipamentos para Parques
Infantis de Jardins de Infância
Aquisição e Beneficiação de Equipamentos para Parques
Infantis de Escolas do 1.º Ciclo do ensino básico

250.000,00

100

540.000,00

100

35.000,00

100

50.000,00

100

31.000,00

100

Ampliação e Beneficiação da ETAP
Construção do Jardim de Infância das Meirinhas

FC

500.000,00

100

Centro Escolar da Ilha

1.050.000,00

15

85

Centro Escolar da Guia

1.700.000,00

15

85

Centro Escolar de Santiago de Litém

1.000.000,00

15

85

Centro Escolar de Vila Cã

1.400.000,00

15

85

Centro Escolar de Almagreira

1.750.000,00

15

85

Centro Escolar da Pelariga

1.000.000,00

15

85

Centro Escolar da Mata Mourisca

1.400.000,00

15

85

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Centro Escolar do Louriçal

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC
85

1.000.000,00

15

Beneficiação, reparação e conservação de Centros Escolares

1.073.000,00

100

Aquisição de mobiliário e equipamento para Centros Escolares
Aquisição de bibliografia e audiovisual para bibliotecas
escolares
Potenciar e apoiar a construção de novos equipamentos para
pessoas com deficiência
Apoiar a construção do Centro de Cuidados Continuados da
Santa Casa da Misericórdia de Pombal
Apoiar e financiar a construção do Centro de Dia para Doentes
de Alzheimer
Sede da APRAP – Associação de Pensionistas, Reformados e
Aposentados de Pombal

409.000,00

100

40.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

190.384,13

100

Construção da Casa de Abrigo

599.471,67

100

Apoio à Construção de Edifícios de I.P.S.S.

651.000,00

100

1.110.000,00

100

400.000,00

100

400.000,00

100

1.500.000,00

100

Em cálculo

100

Corredor ecológico ribeirinho ao longo do rio Arunca

70.000,00

100

Parque Fluvial do Açude

Núcleo Monográfico Carlos Alberto da Mota Pinto
Centro Cultural do Louriçal
Núclo Etnográfico de Almagreira
Desenvolver o projeto do Museu Nacional dos Equipamentos
dos Bombeiros e do Pinhal e da Resina (Núcleo Sede, Núcleo
da Industria Resineira, Núcleo Arqueológico, Núcleo do
Equipamento do Bombeiro e Reservas Museológicas) - Museu
Municipal de Pombal
Construir um Corredor Ecológico Ribeirinho ao longo do rio
Arunca, entre Albergaria dos Doze e Almagreira, composto de
espaços de lazer, zonas verdes, circuitos de manutenção,
ciclovia, campos de jogos, jardins e parques de merendas

259.000,00

100

Rede de Pistas Cicláveis

400.000,00

15

Beneficiação da Biblioteca Municipal

75.000,00

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Beneficiação do Teatro-Cine de Pombal

210.000,00

100

Beneficiação do Centro Cultural de Pombal

72.000,00

100

Beneficiação do Arquivo Municipal

71.000,00

100

Beneficiação do Núcleo Monográfico Marquês de Pombal

85.000,00

100

Beneficiação do Núcleo de Arte Popular Portuguesa

6.000,00

100

Informatização das bibliotecas da rede de leitura pública

4.000,00

100

Software de inventário e gestão de coleções museológicas

15.000,00

100

Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e de Recreio

50.000,00

100

Construção, Beneficiação e Manutenção de Parques Infantis

100.000,00

100

Casa da Juventude
Criação de uma unidade de formação de âmbito regional,
promovido pelos Bombeiros Voluntários de Pombal

20.000,00

100

10.000,00

100

N/D

100

270.000,00

100

51.000,00

100

30.000,00

100

157.500,00

100

N/D

100

N/D

100

Construção, Ampliação e Beneficiação de Cemitérios

290.000,00

100

Construção e Beneficiação de Infraestruturas Cemiteriais

20.000,00

100

Criação do Centro Municipal de Proteção Civil
Aquisição e Beneficiação de Equipamentos para o Centro de
Meios Aéreos
Aquisição e Beneficiação de viaturas de prevenção e primeira
intervenção
Reparação e Beneficiação do Posto da GNR de Pombal
Apoio à constituição do corpo operacional dos Bombeiros
Voluntários
Execução de novos edifícios e/ou adaptação de edifícios
existentes para serviços da administração central e local,
nomeadamente o Serviço de Finanças de Pombal
Promover uma política de planeamento e gestão de cemitérios

Revitalização de feiras e mercados

AC - Administração central

AL - Autarquia local

N/D

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC

Construção e Beneficiação de Feiras e Mercados

15.000,00

100

Beneficiação da feira semanal

16.000,00

100

45.000,00

100

N/D

100

108.000,00

29

71

Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade
Fomentar a construção de passagens pedonais desniveladas
nos pontos de maior conflito com as vias estruturantes (IC2/EN1
e IC8)

101.000,00

29

71

N/D

100

Construção e Beneficiação de Passagens Pedonais
Promover a elaboração de um Plano de Mobilidade e
Transportes
Implementar uma política de gestão eficiente de parques de
estacionamento disponíveis
Rotunda no IC2/EN1 ao km 149,510 de acesso à Zona
Industrial da Formiga (antigas Oficinas Municipais)

50.000,00

100

N/D

100

N/D

100

Beneficiação e Reparação do Centro de Recolha Animal
Elaboração e implementação do Plano Local para a Promoção
da Acessibilidade (PLPA), na cidade de Pombal, bem como do
Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade
Plano Local para a Promoção da Acessibilidade

1.330.000,00

Implementar a rota “PombusNight”
Ampliar o Serviço de Transportes Urbanos da Cidade de
Pombal (POMBUS)
Melhorar a cobertura de abrigos de passageiros

50

50

N/D

100

N/D

100

N/D

100

40.000,00

100

N/D

100

N/D

100

Otimização do transporte público escolar

N/D

100

Otimização da funcionalidade do interface multimodal

N/D

100

Promover a intermodalidade rodo-ferroviária

N/D

100

Infraestruturas da Rede de Transportes Urbanos
Fomentar a otimização de circuitos de transportes públicos de
passageiros
Assegurar a ligação das freguesias periféricas, em particular
dos aglomerados rurais às sedes de freguesia e à sede do
concelho

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC

Incentivar a utilização do transporte público

N/D

100

Promover a requalificação das estações e apeadeiros
Fomentar a articulação entre a administração local e a
administração regional e central, no que respeita à otimização
da gestão da rede viária nacional
Favorecer a circulação de mercadorias entre os locais de
produção e de mercado
Desvio do tráfego de veículos pesados das áreas de maior
concentração urbana

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

15.000,00

100

1.750.000,00

15

85

1.765.000,00

15

85

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

152.000,00

100

Beneficiação e Conservação de Parques de Estacionamento
Construção do Parque de estacionamento junto ao Centro de
Saúde
Construção do Parque de Estacionamento do Largo S.
Sebastião
Aproveitamento racional dos fundos comunitários de apoio para
o reforço e qualificação das infraestruturas
Utilizar o Sistema de Informação Geográfica como meio de
planear e gerir a rede municipal de infraestruturas
Reforçar a escala de atuação intermunicipal ao nível da gestão
dos resíduos, água e energia, fomentando a adoção pelos
municípios de sistemas de gestão ambiental municipal e de
processos de Agenda 21 Local
Promover a concretização das orientações estipuladas no
PEAASAR II – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais e no Documento de
Enquadramento Estratégico das Infraestruturas de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais do
concelho de Pombal
Fomentar a ampliação da rede de distribuição de Gás Natural,
com particular incidência nas áreas industriais
Fomentar a melhoria da cobertura de rede de telecomunicações
nas zonas mais desfavorecidas
Promover regulamentação para a instalação de infraestruturas
de telecomunicações
Fomentar a articulação entre entidades, no sentido de otimizar a
gestão do armazenamento do gás natural e do sistema de
abastecimento de água em alta ao concelho de Pombal, a partir
do aquífero da Mata Nacional do Urso
Projetos de Bacias e Redes de Saneamento
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Projetos de ETAR'S

223.000,00

100

Projetos de Emissários e Estações Elevatórias

75.000,00

100

Projetos de Redes de Drenagem de Aguas Pluviais

15.000,00

100

Levantamentos Topográficos

35.000,00

100

30.000,00

100

Levantamentos Topográficos de Redes de Saneamento
Elaboração de estudos e projetos de abastecimento de água e
de equipamento eletromecânico
Projeto de Abastecimento de Água integrado a partir da
captação da Mata do Urso

30.000,00

100

36.000,00

100

26.000,00

15

Projetos de Reservatórios

74.000,00

100

Estudos e projetos no âmbito da rede elétrica
Fomento de alternativas de acesso às pedreiras da Sicó e
Barrocal
Implementar o sistema de abastecimento de água em alta a
partir do aquífero Leirosa-Monte Real (Mata Nacional do Urso).

20.000,00

100

501.000,00

100

Levantamentos Topográficos de Estradas e Caminhos

Construção da Estação de Tratamento da Mata do Urso
AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

1.355.000,00

15

525.000,00

100

600.000,00

15

N/D

100

N/D

100

N/D

100

184.000,00

15

85

4.801.000,00

15

85

15

85

2.900.000,00
* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Em cálculo

Pesquisa e captação de água na Mata do Urso
Ampliação, Beneficiação e Conservação do Sistema de
abastecimento de água da Mata do Urso
Implementação de Sistemas de Telegestão, nomeadamente nas
captações do Ourão e da Mata Nacional do Urso
Garantir o bom funcionamento de marcos de água e de bocas
de incêndio
Execução e beneficiação dos elementos constituintes da rede
em alta (condutas elevatórias, condutas adutoras, reservatórios,
estações de tratamento, …).
Assegurar os níveis de atendimento e qualidade da água,
visando um abastecimento adequado à população e ao
desenvolvimento das atividades económicas
Construção da Conduta Adutora entre a Mata do Urso e a
Caxaria
Construção da Conduta Adutora, Est. Elevatória e Reservatórios
entre Caxaria e o Parque Industrial Manuel da Mota

AC - Administração central

FC
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Interligação / Reformulação dos sistemas atuais

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC

5.385.000,00

15

85

Abastecimento de Água à Ranha e Lugares Limítrofes
Construção dos Reservatórios e Equipamento Eletromecânico
nas Ranhas

175.000,00

15

85

599.000,00

15

85

Abastecimento de Água ao Travasso-Flandes

20.000,00

15

85

Substituição da Adutora do Ourão

500.000,00

100

Construção, Beneficiação e Reparação de redes de água

446.000,00

100

Construção e Beneficiação de Reservatórios

161.500,00

100

Aquisição e Beneficiação de Equipamentos

414.000,00

100

Tratamento e desinfeção de água para consumo doméstico

400.000,00

100

Monitorização da qualidade da água para consumo humano
Aumentar o nível de atendimento e melhorar a qualidade do
serviço prestado em infraestruturas de saneamento básico
Execução e beneficiação dos elementos constituintes da rede
de saneamento básico em alta (emissários, subemissários,
Estações Elevatórias, …)
Promover a reutilização de águas residuais tratadas em usos
compatíveis, nomeadamente, rega de espaços verdes,
lavagens, descargas em instalações sanitárias, ...

750.000,00

100

N/D

100

124.000,00

100

N/D

100

Louriçal

30.000,00

100

Carnide

350.000,00

100

Vila Cã

42.000,00

100

Pelariga-Almagreira

347.000,00

15

Estrada de Soure

500.000,00

100

Ilha

300.000,00

15

85

3.047.000,00

15

85

284.000,00

15

85

Carnide-Ilha-Louriçal
Ranhas
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC

Carriço

1.400.000,00

15

85

Antões e Moita do Boi

1.044.000,00

15

85

Vicentes, Cumieira, Guistola e Ameixeiraria

1.074.000,00

15

85

Casal Fernão João, Roussa e Casal Velho

150.000,00

15

85

Carriço

1.016.000,00

15

85

Boldrarias a Barrocas (Lugares da Borda)

3.500.000,00

15

85

517.000,00

15

85

82.000,00

15

85

1.160.000,00

15

85

300.000,00

15

85

Agua Travessa e Matosos
Travasso-Flandes
Marinha da Guia, Cabeço (parte), Caxaria e Vale LezideCarriço
Emissário da Formiga
Emissário de Carnide-Ilha-Louriçal

3.047.000,00

15

85

731.000,00

15

85

Emissário e da nova ETAR da Redinha
Construção e beneficiação de Emissários e Redes de
Saneamento Existentes

1.400.000,00

15

85

428.000,00

100

Construção da ETAR e emissários da Pelariga-Almagreira
Construção dos Subemissários de Albergaria dos Doze e Rede
de Saneamento de Fontinha (Vila Cã)

2.299.000,00

15

85

50.000,00

15

85

Ampliação de redes de saneamento
Construção da rede de saneamento e Estação Elevatória de
Seixo / Lagoa

155.000,00

100

822.000,00

15

Beneficiação e reparação de ETAR's

71.000,00

100

Construção da Estação Elevatória do Outeiro Martinho

93.000,00

15

85

Construção da ETAR, Emissário e Estação Elevatória da Guia
Construção de rede de saneamento de Santiais e limítrofes e
Emissário de Albergaria, Santiago e São Simão

355.500,00

15

85

5.000,00

15

85

Emissários do Carriço - Louriçal (E.2, E.2.1, E.2.2 e E.2.2.1)

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

FC
85

Remodelação / Ampliação da ETAR de Pombal

6.600.000,00

15

Beneficiação e Reparação da ETAR de Pombal

10.500,00

100

1.625.000,00

15

Compostagem / Tratamento de lamas

500.000,00

100

Monitorização da qualidade das águas residuais, lamas e areias
Implementar uma política que obrigue as indústrias
agropecuárias, com passivo ambiental a adotar soluções
técnicas integradas aplicando-lhes sanções em caso de
incumprimento
Promover a concretização das orientações estipuladas no
ENEAPAI – Estratégia Nacional para os Efluentes
Agropecuários e Agroindustriais
Fomentar o tratamento de efluentes provenientes da atividade
industrial em sistemas de tratamento autónomos
Beneficiação das Infraestruturas do Parque Industrial Manuel da
Mota
Beneficiação e Ampliação das Infraestruturas do Parque
Industrial da Guia

100.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

326.333,52

100

100.000,00

100

175.131,71

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Construção de redes e ETAR de Alhais e Lugares Limítrofes

Beneficiação das Infraestruturas da Zona Industrial da Formiga
Potenciar a implementação de um projeto-piloto de recolha
“porta a porta” de Resíduos Sólidos Urbanos
Otimização e expansão da rede de recolha de resíduos sólidos
urbanos, ao nível de infraestruturas, dos equipamentos e dos
circuitos de recolha
Expansão e reforço da rede de recolha de resíduos de grandes
dimensões (monstros e verdes), ao nível de infraestruturas e
equipamentos, com a colocação de, pelo menos, um contentor
de verdes junto às áreas residenciais
Incrementar a recolha seletiva multimaterial das frações
valorizáveis
Implementação de um centro de recolha por freguesia, no qual
se concentre a recolha de monstros, de verdes e de resíduos de
construção
Implementação de uma rede de recolha de óleos usados, com a
instalação de, pelo menos, um ponto de recolha em cada
freguesia, junto ao ecoponto mais utilizado

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Instalação de contentores de Resíduos Sólidos Urbanos
subterrâneos, essencialmente nos centros urbanos de maior
dimensão
Promover a concretização das orientações estipuladas no
PERSU II – Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos
Urbanos
Promover uma solução de depósito e tratamento de Resíduos
de Construção e Demolição (RCD)

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Aquisição de Contentores de RSU

138.000,00

100

Qualificação da Sinalização Rodoviária
Implementar o Regulamento Municipal de Toponímia e
Numeração de Polícia para o concelho de Pombal, procurando
dotar todo o concelho de toponímia e número de polícia

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Sinalização e Toponímia
Desenvolver estudos com vista à adoção de soluções
rodoviárias, minimizadoras da existência de pontos críticos
Requalificação, beneficiação/remodelação das vias
pertencentes à Rede Viária Municipal
Participar na execução e beneficiação das vias pertencentes à
Rede Viária Nacional
Promover a requalificação da ligação entre o IC2, no Barracão,
e a EN109, na Guia, em conjunto com o Município de Leiria

252.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Ligação Rodoviária do IC8 à Estrada Atlântica
Construção de novas vias, nomeadamente caminhos agrícolas
e florestais circulares, variantes urbanas e alternativas de
acesso às indústrias extrativas da Serra de Sicó
Fomentar, junto das respetivas entidades, a execução do
acesso rodoviário à Autoestrada A1, no IC2, na zona das
Meirinhas – Barracão
Participar na reabilitação e valorização das infraestruturas
ferroviárias existentes
Requalificação urbana da EN 237 desclassificada (Alto do
Cabaço/Barco)

500.000,00

15

N/D

100

N/D

100

N/D

100

1.823.000,00

15

Freguesia de Abiúl

476.000,00

100

Freguesia de Albergaria dos Doze

324.000,00

100

Freguesia de Almagreira

341.000,00

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Freguesia de Carnide

430.000,00

100

Freguesia do Carriço

258.000,00

100

Freguesia da Guia

253.000,00

100

Freguesia da Ilha

263.000,00

100

1.785.000,00

100

Freguesia da Mata Mourisca

433.000,00

100

Freguesia das Meirinhas

252.000,00

100

Freguesia da Pelariga

405.000,00

100

Freguesia de Pombal

426.000,00

100

Freguesia da Redinha

342.000,00

100

Freguesia de Santiago de Litém

251.000,00

100

Freguesia de S. Simão de Litém

258.000,00

100

Freguesia de Vermoil

500.000,00

100

Freguesia de Vila Cã

340.500,00

100

Freguesia do Louriçal

FC

Redimensionamento da EN 1-6
Requalificação do CM 1045 (EN 237 - Casal Fernão João - EM
531)

76.000,00

100

1.092.000,00

100

Variante da EN 109 à Rotunda da A17

1.000.000,00

15

85

Variante da Zona Industrial da Guia à EN109

60.000,00

15

85

CM1030 (Guia - Outeiro Martinho)

140.000,00

100

Rotunda na EN 109

171.000,00

100

1.200.000,00

100

50.000,00

100

Caminho e ciclovia de ligação do Grou à Estrada Atlântica
CM 1017 (Louriçal - Cavadas)
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

CM 1016 (EN 342 - Casais Porto - Valarinho)

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

100.000,00

AL
100

Variante à EN 350 em Albergaria dos Doze/Eguins

1.000.000,00

EM 531-1 (CM 1038 / Marco / Ilha / Guia(EN109))

607.000,00

15

Abertura de estradas e caminhos
Construção, Beneficiação e Sinalização de Infraestruturas
Rodoviárias

81.500,00

100

155.000,00

100

CM 1039-1 (CM 1039 - Alto dos Mendes - EM 531)

117.000,00

100

EM 529 (IC2 - Almagreira)

150.000,00

100

CM 1062 (Marco da Pipa - Pipa - EN 1-6)

100.000,00

100

EM 501-1 (Vila Cã - Abiul)

147.000,00

100

Construção, Reparação e Beneficiação de pontões
Beneficiação da rede de distribuição elétrica e de iluminação
pública em algumas zonas do concelho em que a mesma se
encontre mais debilitada

458.000,00

100

278.000,00

100

50

50

Instalação/beneficiação Postos de Transformação
Promover a melhoria da rede de águas pluviais na zona urbana
da cidade de Pombal

N/D

100

50.000,00

100

Ampliar a rede de águas pluviais nas principais áreas urbanas

110.000,00

100

1.000.000,00

100

2.500.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Intervenções no Túneis das Ribeiras da Cidade de Pombal
Construção da Bacia de Amortecimento a Nascente da Cidade
de Pombal
Desenvolver um programa de melhoria da eficiência energética
em edifícios municipais e espaço público
Potenciar a autossustentabilidade do ponto de vista energético
dos edifícios e espaços públicos, investindo na colocação de
equipamentos de produção de energia renovável
Otimizar os percursos dos transportes públicos (autocarros,
veículos de recolha do lixo, …), com o intuito da redução dos
consumos de energia nos transportes
Apoio na criação de política nacional de incentivos fiscais,
tarifários e outros para promover a utilização racional de energia
nos vários setores da atividade
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Criação de “via verde” para a apreciação e aprovação de
projetos de edificações sustentáveis
Potenciar a supressão de todas as lâmpadas de mercúrio
existentes na iluminação pública, sendo progressivamente
substituídas, pelos serviços da EDP, por lâmpadas de sódio,
com reduzida taxa de falha e maior durabilidade
Fomentar a utilização de iluminação e tecnologia LED no
espaço e edifícios públicos
Substituição de luminárias tradicionais, por LED em
monumentos e edifícios históricos
Aquisição de sistemas de instalação de sinalização luminosa
LED para a rede municipal
Reconversão das instalações de sinalização e controlo de
tráfego para óticas a LEDs
Explorar o potencial local das energias renováveis,
nomeadamente nos domínios da energia eólica, das marés,
solar e biomassa
Estímulo à produção de Biogás, nas ETAR’s e nas explorações
pecuárias
Elaborar um Plano de Ação para a Sustentabilidade Ambiental
do concelho
Aplicar políticas em prol do ambiente e do desenvolvimento
sustentável e prosseguir a participação de Pombal no Projeto
ECO XXI
Fomentar a valorização económica de resíduos
Condicionar o acesso a veículos motorizados às áreas mais
sensíveis do litoral, nomeadamente à praia do Osso da Baleia,
implementando uma rede de transportes “amigos do ambiente”.
Incentivar a compostagem doméstica e valorização de resíduos
biodegradáveis
Ações de sensibilização dos cidadãos, das escolas e das
empresas para a sustentabilidade
Campanhas de informação, ações de sensibilização e de
educação ambiental da população em geral e, em particular, da
população escolar, nomeadamente no âmbito da “Política dos
3R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar)”
Dinamização de ações de formação avançadas sobre gestão de
energia, especialmente destinada às atividades profissionais
com maiores consumos de energia
Sensibilizar os consumidores finais de energia no sentido de
reduzir os desperdícios energéticos
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

200.000,00

100

507.000,00

15

85

185.000,00

15

85

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

6.000,00

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

Educação Ambiental e Programa Eco Escolas

20.000,00

100

Gestão de resíduos & Empreendorismo nas Escolas

100.000,00

40

Ações de Defesa do Ambiente

5.000,00

100

Sensibilização para a racionalização do consumo de água
Sensibilização e Informação sobre a Recolha, Tratamento e
Reciclagem de resíduos sólidos urbanos

5.000,00

100

5.000,00

100

Sensibilização ambiental para a proteção do Meio Ambiente
Desenvolvimento de uma plataforma logística associada à
promoção integrada da rede de infraestruturas empresariais e
logísticas, no contexto regional
Adaptar a infraestrutura que acolhe o centro de meios aéreos a
aeródromo, dotando-a de uma escola aeronáutica
Promover a articulação entre a promoção do concelho como
destino de investimento e como destino turístico, afirmando as
sinergias que um desempenha em relação ao outro
Reforçar as funções urbanas da sede de concelho como centro
urbano estruturante, dotando-a de equipamentos e outras
infraestruturas de caráter suprarregional
Potenciar as acessibilidades existentes entre a sede de
concelho e os restantes centros urbanos do sistema Centro
Litoral, em particular do sub-sistema urbano de Leiria – Marinha
Grande/Pinhal Litoral
Reforço da conectividade interurbana, entre o Litoral e o Interior
do País, assente no eixo IC8 (Pombal/Castelo Branco), e entre
o Norte e o Sul, potenciada pelos eixos IP1 (A1), IC1 (A17),
Linha do Norte e Linha do Oeste

5.000,00

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Atrair equipamentos e funções regionais (Loja do Cidadão, …)
Certificação, promoção e valorização dos produtos endógenos
mais representativos da região
Promover a atração de turistas estrangeiros – Apostar nos
produtos Touring Cultural e patrimonial (Rotas Temáticas),
Turismo de Natureza e Gastronomia

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Criar uma estratégia de marketing territorial
Promover a articulação institucional, no sentido de gerir de
forma sustentada as áreas do território sob domínio de várias
entidades públicas

N/D

100

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Estimativa de
custos

Cronograma
Ação a desenvolver
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Definição de estratégias de prevenção e mitigação de impactos
ambientais cumulativos na região, em parceria com as
entidades competentes
Assegurar a participação do município no programa “Simplex
Autárquico” como forma de cooperação com os diversos
organismos da administração central
Criar sinergias e complementaridades com os concelhos
vizinhos, numa ótica de promoção e valorização territorial
Potenciar a integração na Rede Urbana para a Competitividade
e Inovação – RUCI, no sentido de tornar Pombal num concelho
mais sustentável, mais competitivo e mais aprazível para viver
Encarar a integração de Pombal na AMLEI como oportunidade
de desenvolvimento, de racionalização e concretização de
objetivos comuns, bem como de partilha de projetos e
equipamentos supramunicipais
Potenciar a integração do concelho na associação Terras de
Sicó, enquanto projeto plural a favor do desenvolvimento local,
associado ao maciço da Serra de Sicó
Implementar uma plataforma de gestão de eventos regionais
capaz de estabelecer e coordenar um calendário anual em rede,
bem como as respetivas campanhas de promoção

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Ano 10

(€)

Fonte de financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

4. QUADRO INDICATIVO DE ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO

Prioridade

Cronograma

Estimativa de custos

Ação a desenvolver
1

2

3

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano
10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Ordenar o solo rural
Definição do solo rural
Redelimitação dos espaços agrícolas e florestais, em função
da aptidão do solo

*

100

Identificação dos aglomerados rurais e áreas de edificação
dispersa, orientando a edificação para estes espaços, de
forma a contrariar a tendência para a dispersão populacional

*

100

Consolidar a rede de aglomerados rurais

*

100

*

100

*

100

*

100

*

100

*

100

*

100

Regulamentação do solo rural: definir usos e ocupação do
solo, em função da sua real vocação e condicionar o
fracionamento da propriedade rural, através do
estabelecimento de áreas mínimas
Delimitar as áreas potenciais para a exploração dos recursos
minerais, tendo em consideração as características
geológicas, hidrogeológicas e estruturais, bem como as
diretivas do LNEG
Condicionar eficazmente pela componente regulamentar o
processo de planeamento da atividade extrativa
Compatibilização da ocupação e uso do solo, nas áreas em
exploração e de potencial exploração mineira
Integrar as áreas naturais sujeitas a riscos e vulnerabilidades
na estrutura ecológica municipal
Manter a proporção de espaços florestais no território (não
aumentar a proporção de outros usos do solo,
nomeadamente espaços sociais, em detrimento dos espaços
florestais)

Total

--

Proteção e gestão sustentável dos recursos geológicos e ambientais
Contrariar a tendência de expansão desordenada e de
dispersão das pedreiras e explorações de depósitos minerais
em forma de “mancha de óleo”, mas promovendo a sua
concentração em áreas bem definidas do território
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Ordenar o solo rural
Proteção e gestão sustentável dos recursos geológicos e ambientais
Promover ações de sensibilização destinadas aos industriais,
com vista ao cumprimento das boas práticas na laboração e
boas regras ambientais na atividade extrativa

x

Comparticipação em projetos e obras em pedreiras
abandonadas do Concelho

Em cálculo

x

10.000,00
Total

Clarificação e definição do uso/aptidão florestal: produção, proteção e conservação
Levantamento das áreas ocupadas por espécies de
x
crescimento rápido
Interditar a plantação de espécies de crescimento rápido em
*
áreas definidas como proteção e conservação
Incentivar a plantação de espécies autóctones nos espaços
x
de uso florestal
Estabelecimento de índices de arborização/ocupação
florestal, atendendo às especificidades dos povoamentos
locais e às normas emanadas dos instrumentos de âmbito
regional e setorial

100
100
10.000,00

Em cálculo

100
100

N/D

100

*

100

Promoção da competitividade das fileiras estratégicas
agrícolas e florestais como fator de manutenção da
qualidade territorial

x

N/D
Total

100
--

Valorização do território rural como suporte de desenvolvimento
x

N/D

100

x

N/D

100

Apoiar a competitividade da fileira agroalimentar e da fileira
florestal

x

N/D

100

Potenciar o território rural, enquanto produto turístico

x

N/D

100

Fortalecer e valorizar atividades e empreendimentos
agroflorestais viáveis e competitivos

x

N/D

100

Maximizar sinergias entre o espaço rural e urbano
Promoção e potenciação da atividade agrícola e florestal,
através da criação de mecanismos que introduzam valor
acrescentado aos bens produzidos e viabilizem a sua
comercialização

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Ordenar o solo rural
Valorização do território rural como suporte de desenvolvimento
Favorecer a articulação dos aglomerados rurais e das áreas
de edificação dispersa com os centros urbanos, dotados de
equipamentos e infraestruturas, de modo a facilitar a
mobilidade da população e a procura de atividades em solo
rural

x

N/D

100

Implementar políticas de apoio a instituições e organizações
com capacidade de iniciativa de desenvolvimento rural

x

N/D

100

Adotar boas práticas de desenvolvimento rural resultantes
da articulação dos investimentos externos com a
mobilização endógena dos atores locais

x

N/D

100

Criar espaços favoráveis à instalação de atividades
empresariais inovadoras associados à concentração de
recursos, a padrões ambientalmente sustentáveis,
energeticamente eficientes e de segurança

*

100

Atribuir aos sistemas produtivos agrícolas e florestais um
estatuto de relevante multifuncionalidade

*

100

Incentivar a manutenção das atividades agrossilvo-pastoris,
de cariz tradicional, nas áreas classificadas da Rede Natura,
como forma de garantir a sustentabilidade do Sítio

x

N/D

100

Incentivar modos de produção compatíveis com a proteção
dos recursos e valores naturais, no âmbito das atividades
agrícolas e florestais

x

N/D

100

Implementação da Agenda 21 Local

x

10.000,00

100

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

O “Espaço Local” como espaço de cidadania
Promover o desenvolvimento rural tendo em conta a
diversidade do concelho, focalizado nas necessidades das
áreas mais vulneráveis e despovoadas
Desenvolver incentivos, capazes de contrariar o abandono
rural
Tornar mais atrativos os espaços rurais para recreio e lazer
com vista ao desenvolvimento do turismo
Valorizar os elementos caracterizadores da paisagem rural e
infraestruturas de apoio à produção tradicional
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Ordenar o solo rural
Valorização do território rural como suporte de desenvolvimento
Construção e melhoramento de caminhos agrícolas e outros

x

50.000,00

Recuperação e Beneficiação de Regadios
Manutenção de Galerias Ripícolas

x
x

16.000,00
94.000,00
Total

100
15

100
85

170.000,00

Planear, transformar e gerir o solo urbano
Ordenar o território urbano
Redefinição e consolidação dos aglomerados urbanos
Fomentar a requalificação das áreas urbanas existentes
Promover a estruturação e contenção da edificação dispersa
Cerzir o tecido urbano promovendo a ocupação dos “vazios
urbanos”
Dotar as principais áreas urbanas do concelho de
instrumentos de gestão territorial, de forma a melhorar a sua
qualidade urbanística
UOPG AB1 – Abiúl
UOPG AB2 – Pólo Industrial de Ramalhais de BaixoAbiúl
UOPG AL1 – Almagreira

*
*
*

100

*

100

100
100

x

UOPG LO1 – Louriçal

50.000,00

100

x

40.000,00

100

x

40.000,00

100

50.000,00

100

x

50.000,00

100

UOPG ILO1 – Ilha

x
x

30.000,00

100

UOPG PEO1 – Pelariga

x

50.000,00

100

60.000,00

100

UOPG MEO1 – Meirinhas

UOPG PO1 – Pombal
UOPG PO2 – Plano de Pormenor a Nascente do Parque
Industrial Manuel da Mota
UOPG RE1 – Redinha

x
x
x

50.000,00

100

50.000,00

100

UOPG RE2 – Zona Industrial da Redinha

x

50.000,00

100

UOPG VE1 – Vermoil

x

50.000,00

100

40.000,00

100

50.000,00

100

UOPG AV – Aldeia do Vale
UOPG CR1 – Plataforma Logística de
Vieirinhos/Silveirinhas
AC - Administração central

AL - Autarquia local

x
x
FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1
Valorização do território e dos recursos naturais
Planear, transformar e gerir o solo urbano
Ordenar o território urbano
UOPG MM1 – Área de Atividades Económicas e de
Equipamentos da Mata Mourisca
Redefinição das Unidades Operativas de Planeamento e
Gestão

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

x

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

20.000,00

AL

100

*

100

Revisão da hierarquia da rede urbana

*

100

Revisão da qualificação do solo urbano, com base na
utilização dominante e nas características morfo-tipológicas
de organização do espaço urbano

*

100

*

100

*

100

*

100

Compatibilizar o modelo de urbanização com a salvaguarda
dos valores ambientais, patrimoniais e paisagísticos
Ajustar os usos e funções urbanas às reais necessidades da
população
Prever áreas de expansão dos aglomerados urbanos com
elevada taxa de consolidação, em função das dinâmicas
urbanísticas e demográficas

Total
Promover a estrutura policêntrica do sistema urbano
Contrariar a tendência para o povoamento linear e fomentar
o crescimento nucleado

*

Reforçar o papel das sedes de freguesia na rede urbana,
dotando-as de um conjunto de funções urbanas,
equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas públicas
Criação de espaços de atividades económicas como reforço
da estrutura policêntrica do território

680.000,00

100

x

N/D

*

100
Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Planear, transformar e gerir o solo urbano
Consolidação da cidade de Pombal como principal núcleo de toda a estrutura urbana
Redefinição do limite do perímetro urbano da cidade de
Pombal com base em elementos físicos identificáveis no
território
Requalificação do corredor do IC2 (EN1) e minimização do
“efeito barreira”
Implementação do programa Parecerias para a Regeneração
Urbana
Programa Villas (Regeneração Urbana)
Dotar de maior urbanidade as áreas urbanas periféricas

*

100

x
x
x

Em cálculo

100

N/D

100

5.000,00

100

N/D

100
Total

Estruturação e consolidação interna dos espaços urbanos de baixa densidade
Estruturar o povoamento das áreas de baixa densidade,
promovendo e dinamizando os aglomerados urbanos com
*
protagonismo local ou supra local
Gestão urbanística orientada para a valorização da tipologia
dominante, mantendo baixos os coeficientes de ocupação e
*
assegurando uma transição adequada para espaços rurais
Salvaguarda e revitalização das aldeias tradicionais,
x
mantendo a identidade do local

100

100
N/D

100
Total

Qualificação do espaço público urbano
Conceito “Cidade Sustentável” como motor de crescimento e
desenvolvimento urbano, adotando critérios de desenho
urbano e construção sustentáveis
Reutilizar e regenerar áreas abandonadas e socialmente
degradadas
Promoção de políticas de gestão e incentivos à reabilitação
urbana, nomeadamente no que diz respeito à recuperação
dos edifícios devolutos que contribuem para a degradação
estética e social do espaço urbano
Recuperação da dinâmica das unidades morfológicas
existentes (praças, ruas, largos, …)

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

5.000,00

--

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Valorização do território e dos recursos naturais
Planear, transformar e gerir o solo urbano
Qualificação do espaço público urbano
Potenciar a atratividade dos centros urbanos

x

N/D

100

Reformulação e reabilitação funcional, estética e ambiental
dos espaços exteriores de referência urbana

x

N/D

100

Construção e Reparação de Passeios e Largos

x

1.670.000,00

100

Eliminação de Barreiras Arquitetónicas

x

35.000,00

100

Arranjos urbanísticos

x

400.000,00

100

Arranjos Urbanísticos e Passeios nas Sedes de Freguesia

x

850.000,00

100

Construção de passeios na CM 1054 (Pombal - Mouriscas)

x

500.000,00

100

Requalificação Urbana de Governos - Vinagres

x

2.871.000,00

15

Aquisição, Beneficiação e Conservação de Equipamento e
Mobiliário Urbano

x

80.000,00

100

Construção e Beneficiação e Manutenção de Parques
Verdes, Jardins e Rotundas

x

195.000,00

100

x

1.300.000,00

15

85

2.200.000,00

15

85

100.000,00

100

x

400.000,00

100

x

37.500,00

Parque Verde da Cidade de Pombal
Requalificação Urbana de Flandes - Parque Verde e
Desportivo

x

Bioparque de Pombal - Parque Urbano da Charneca

x

Espaço Verde na Quinta da Formiga
Corte, desbastação e arborização da cidade de Pombal

Total

100
10.638.500,00

Revitalização, promoção e/ou expansão e posicionamento estratégico dos espaços industriais.
Promover a consolidação e a ampliação dos espaços
industriais com uma localização estratégica, providos de
boas acessibilidades e infraestruturas

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

*

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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85

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Valorização do território e dos recursos naturais
Planear, transformar e gerir o solo urbano
Revitalização, promoção e/ou expansão e posicionamento estratégico dos espaços industriais.
Requalificação e consolidação dos espaços industriais
x
existentes
Ampliação do Parque Industrial da Guia

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

Em cálculo

x

AL

100

615.000,00

100

Infraestruturação da Zona Industrial das Meirinhas

x

Revitalização / Urbanização da Zona Industrial do Louriçal

x

Urbanização da Zona Industrial dos Ramalhais de Baixo Abiúl

x

Em cálculo

100

Implementação do PPIPIP

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

Revitalização das áreas industriais abandonadas, ou com
reduzidas taxas de ocupação
Prever a instalação de uma Plataforma Logística na
freguesia do Carriço, tirando partido das boas
acessibilidades viárias e da proximidade ao porto da Figueira
da Foz

FC

Em cálculo

100

850.995,78

100

*

100
Total

1.500.995,78

Preservar e valorizar o património cultural e natural
Preservação, reabilitação e recuperação do património cultural e natural classificado e referenciado
Preservar e valorizar o património natural e geológico

x

N/D

100

Salvaguarda do património, privilegiando e conjugando
intervenções de valorização, conservação, restauro e
revitalização

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Requalificação e Reestruturação do Centro Histórico da
Cidade de Pombal

x

2.900.000,00

15

Requalificação urbana do centro histórico da Redinha

x

250.000,00

100

Propor a criação ou redefinição, de áreas especiais de
proteção ao património classificado
Preservação e valorização de aldeias tradicionais (Aldeia do
Vale, Juncal Gordo, …)
Requalificação urbana de centros históricos (Pombal, Abiúl,
Redinha e Louriçal)

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Preservar e valorizar o património cultural e natural
Preservação, reabilitação e recuperação do património cultural e natural classificado e referenciado
Garantir a sustentabilidade do património

x

Preservação e valorização das manchas de carvalhal,
azinhal, sobreiral e árvores centenárias

x

N/D

100

N/D

100
100

Beneficiação e conservação do Castelo de Pombal e Zona
Envolvente

x

25.000,00

Elaboração do plano de paisagem protegida da Serra de sicó

x

5.000,00
Total

100
3.180.000,00

Promoção e divulgação do património de referência
Enquadramento valorativo do património existente,
conferindo identidade e coerência, contribuindo para a
promoção das tradições e especificidades locais

x

N/D

100

Integração e promoção dos valores patrimoniais nos circuitos
e produtos turísticos da região

x

N/D

100

Implementar um plano de divulgação, privilegiando a
aplicação das novas tecnologias

x

N/D
Total

100
--

Referenciação e classificação do património
Referenciar, avaliar e classificar os bens culturais e naturais,
com interesse patrimonial, enquanto elementos
caracterizadores da paisagem

x

N/D

100

Elaboração da Carta de Valores Naturais do concelho

x

N/D

100

Identificação de locais de manifesto interesse geológico para
eventual proposta de demarcação e/ou classificação como
geosítios

x

N/D

100

Desenvolver uma proposta que conduza à classificação do
Sítio Sicó/Alvaiázere como área protegida

x

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Valorização do território e dos recursos naturais
Preservar e valorizar o património cultural e natural
Referenciação e classificação do património
Elaboração da Carta Arqueológica do concelho
Salvaguarda e proteção dos registos patrimoniais de
interesse cultural ou natural
Elaborar e implementar a Carta Municipal do Património e o
respetivo regulamento

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Total

--

Potenciar as sinergias e complementaridades entre o património local e o património supraconcelhio
Implementação de circuitos temáticos de base regional,
reforçando a valorização integrada das sub-regiões e
territórios, bem como da sua coesão territorial

x

Integração na Rede Urbana de Castelos e Muralhas
Medievais do Mondego
Fomentar o aproveitamento de recursos culturais em rede
com o objetivo de reforçar o desenvolvimento local

N/D

x

100

640.000,00

x

15

N/D
Total

100
640.000,00

Definição de uma rede de áreas nucleares integradas na estrutura de corredores ecológicos
Identificar uma malha de redes intermédias, inserida na
estrutura ecológica municipal, concretizando os conceitos de
continuum naturale e de paisagem global
Integrar na estrutura ecológica municipal as áreas de
interesse que possam estabelecer conexões funcionais e
estruturais, complementares aos elementos fundamentais,
numa lógica de promover a conectividade entre as principais
áreas naturais do concelho (Serra de Sicó e Mata Nacional
do Urso)
Articular e compatibilizar a continuidade da estrutura
ecológica do concelho de Pombal, com a estrutura ecológica
dos concelhos limítrofes

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

*

100

*

100

*

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Valorização do território e dos recursos naturais
Preservar e valorizar o património cultural e natural
Definição de uma rede de áreas nucleares integradas na estrutura de corredores ecológicos
Preservar a diversidade e raridade de ocorrências biofísicas
x
(geológicas, paisagísticas, paleontológicas, biota, ...)

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

Dinamizar a estrutura ecológica municipal, através da sua
articulação com a rede de equipamentos culturais, de recreio
e lazer

x

N/D

100

Construir espaços verdes e urbanos de utilização coletiva,
integrados na estrutura ecológica, com capacidade para
oferecer soluções de recreio e lazer diferenciadas

x

Em cálculo

100

Articular a delimitação da estrutura ecológica com os
sistemas de produção agrícola e florestal, com o intuito de
mitigar os efeitos de artificialidade de áreas fortemente
exploradas

*

100
Total

--

Compatibilizar a ocupação do território com a preservação do património natural
Gestão sustentada dos recursos naturais, definindo medidas
preventivas e regras de uso

*

100

Limitar, potenciar ou mitigar a influência da ação antrópica,
considerando riscos, recursos e aptidões naturais

*

100

Conter a pressão urbana/industrial e turística, em articulação
com a estrutura ecológica municipal, favorecendo os
sistemas naturais da paisagem

*

100

Regulamentar a impermeabilização dos solos, definindo os
índices de impermeabilização máxima

*

100

Valorização positiva da REN e da RAN, em solo urbano,
como áreas recetivas a usos de produção, de lazer, de
proteção e conservação de valores naturais e sua articulação
com a definição da estrutura ecológica

*

100

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Valorização do território e dos recursos naturais
Preservar e valorizar o património cultural e natural
Proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos concelhios
Preservar a boa qualidade da água do Sistema Aquífero da
Mata do Urso, transpondo para os instrumentos de gestão
territorial as preocupações constantes das medidas
*
preventivas estabelecidas para a área abrangida por aquele
sistema
Considerar e estabelecer servidões administrativas para os
recursos hidrogeológicos, nomeadamente perímetros de
x
proteção de captações e nascentes
Proteger os aquíferos do concelho (Sistema aquífero de
Leirosa-Monte Real (Mata Nacional do Urso), Sicóx
Alvaiázere, Ourém e Louriçal), preservando a qualidade da
água
Promover a renaturalização das áreas consideradas
x
determinantes para a salvaguarda dos valores de recarga
aquífera e qualidade da água
Promover uma gestão sustentável dos Sistemas Aquíferos
do concelho, nomeadamente, do da Mata do Urso,
garantindo a longo prazo a disponibilidade das águas
subterrâneas, não permitindo a sua sobre-exploração

Ano 10

(€)

AC

AL

100

x

Assegurar a proteção e conservação dos recursos
hidrogeológicos, através de práticas industriais corretas e
ecoeficientes

Ano 9

Fonte de
financiamento (%)

x

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Aproveitamento racional dos recursos hidrogeológicos

x

N/D

100

Elaborar estudos sobre os recursos hídricos, identificando as
suas disponibilidades, os seus usos e a sua qualidade

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Definição de perímetros de proteção para todas as
captações de abastecimento de água concelhia
Sensibilização e divulgação da importância da preservação
da qualidade do recurso água, como princípio de
sustentabilidade

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Preservar e valorizar o património cultural e natural
Proteção e valorização dos recursos e valores naturais
Restabelecer a macro-comparticipação da paisagem e
fomentar a compartimentação secundária, através das sebes
e de manchas de vegetação autóctone

x

Recuperação ambiental e valorização paisagística dos
cursos de água

x

Conter e monitorizar as áreas de exploração de recursos
naturais, propondo espaços de extração que minimizem os
impactos negativos no património natural, nomeadamente na
Serra de Sicó, na orla costeira e Mata Nacional do Urso

x

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Definir regras mais eficazes na laboração da indústria
extrativa promovendo a sua integração e recuperação
paisagística

*

100

Considerar o património natural e geológico, na elaboração
de instrumentos de gestão territorial, de modo a valorizar e
dignificar a identidade da paisagem

*

100

Compatibilizar a indústria extrativa com a conservação da
natureza, dos recursos naturais, e proteção ambiental

*

100

Conservação e monitorização dos valores naturais de
interesse comunitário

x

N/D

100

Consolidar o coberto vegetal autóctone em áreas com risco
de erosão e em que o nível freático é mais superficial,
interditando as espécies exóticas de rápido crescimento

x

N/D

100

Requalificação e monitorização de ações de
valorização/manutenção das lagoas existentes na Mata
Nacional do Urso

x

N/D

100

Fomentar a utilização de vegetação autóctone

x

N/D

100

Promover a valorização integrada do recurso paisagem,
assegurando a exploração sustentável dos recursos naturais
e a prevenção e mitigação dos riscos

x

N/D

100

N/D

100

Condicionar a atividade extrativa em áreas de maior
sensibilidade ambiental

x

Total
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

-N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Valorização do território e dos recursos naturais
Preservar e valorizar o património cultural e natural
Fomentar o património como instrumento de cidadania e promover a educação ambiental
Promover a articulação Património/Educação e Investigação,
x
através da criação de Centros de Investigação e Excelência

Ano 10

(€)

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

Em cálculo

100

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

2.300.000,00

100

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

2.300.000,00

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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AL

100

Total

AC - Administração central

AC

N/D

Promover e consolidar a articulação Património/Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de forma a contribuir para a
diversificação da base económica e para a promoção do
Conhecimento e da Inovação Tecnológica e Científica
Promover a articulação Património/Educação e o estímulo ao
envolvimento e participação dos cidadãos na preservação
dos bens patrimoniais, assumindo-se o património como
elemento formativo e instrumento privilegiado de diálogo com
o meio
Melhorar a sinalização e colocação de painéis informativos
ao longo dos percursos pedestres existentes no concelho
Promover ações de informação/formação para as
comunidades locais, ajustadas aos valores naturais,
desenvolvendo uma relação sócio-identitária que proporcione
o envolvimento das populações na conservação da natureza
e biodiversidade
Apoiar programas de investigação científica dirigidos para a
conservação e gestão do património natural
Promover a criação de infraestruturas de apoio à
educação/formação ambiental (centros de interpretação da
natureza, ecomuseus, centros de monitorização e informação
ambiental, …) associados às áreas ambientais mais
relevantes, designadamente a Serra de Sicó ou a Mata
Nacional do Urso
Construção e dinamização do CIMUSICÓ - Centro de
Interpretação e Museu da Serra de Sicó, no âmbito do
turismo sustentável e ecoturismo e dos desportos de
montanha

Ano 9

Fonte de
financiamento (%)
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Integração dos riscos no processo de planeamento, promovendo a resiliência das populações e territórios
Perceção e sensibilização aos riscos e adoção de
comportamentos de segurança, criando competências nos
domínios do ambiente, sustentabilidade e cidadania
Cartografar e monitorizar os perigos afetos ao território,
definindo a probabilidade de ocorrência e expressão
territorial
Reforçar a análise e interpretação dos riscos naturais,
tecnológicos e mistos, numa lógica de prevenção e mitigação
Incluir estrategicamente os riscos nas opções de qualificação
ambiental
Discriminação positiva dos territórios com elevada
suscetibilidade, bem como das infraestruturas produtivas ou
de circulação expostas, atendendo à relevância a escalas
nacionais e locais
Restringir usos compatíveis para cada tipologia de risco
aplicáveis ao concelho de Pombal
Transposição das condicionantes relativas a áreas
delimitadas como de risco elevado e muito elevado, para os
instrumentos de gestão territorial
Fomentar a desativação de atividades poluentes de baixo
valor acrescentado e a exigência de up-grade ambiental de
atividades com elevado valor acrescentado

x

N/D

100

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

*

100

*

100

x

Em cálculo
Total

100
--

Políticas de redução e mitigação de riscos associados à existência de condições meteorológicas adversas
Implementar políticas e programas de saúde pública,
proteção social e apoio a populações rurais e moradores nos
centros históricos do concelho, que apresentam maior
suscetibilidade a ondas de calor, seca e ondas de frio

x

Em cálculo

100

Disponibilização de recursos, humanos e físicos,
nomeadamente espaços com autonomia energética
(climatizados) em locais de acolhimento temporário como o
hospital de Pombal, centros de saúde, lares, centros de dia,
creches

x

Em cálculo

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Políticas de redução e mitigação de riscos associados à existência de condições meteorológicas adversas
Fomentar o conforto e eficiência térmica das habitações

x

N/D

100

Avaliação da sobrecarga dos sistemas de distribuição de
eletricidade e falha consequente, potenciando de forma
significativa os efeitos na saúde pública de extremos termohigrométricos, associados às ondas de calor e de frio

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Desenvolver estudos e investigação sobre o impacto das
ondas de calor e frio na saúde pública, nomeadamente nos
grupos de risco
Dar apoio às populações e atividades agrícolas e pecuárias,
em áreas com grande suscetibilidade a seca,
disponibilizando recursos hídricos em quantidade e
qualidade

Total

--

Definição estratégica de medidas de prevenção e minimização do risco de cheias e inundações
Adoção de programas e ações, ao nível da prevenção e
mitigação do risco de cheias e inundações, bem como a
avaliação da eficiência das estruturas de defesa e
regularização
Identificação de áreas ameaçadas por cheias e inundações,
cartografando e regulamentando as áreas afetadas

x

N/D

100

*

100

Avaliar, monitorizar e concretizar a modelação dos regimes
fluviais, para horizontes abrangentes, das sub-bacias
hidrográficas existentes no território concelhio

x

N/D

100

Elaborar o “Estudo de drenagem de águas pluviais a
nascente da cidade de Pombal”, associado à criação de uma
bacia de retenção e aumento da capacidade de escoamento

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Promover e valorizar a gestão da bacia do rio Arunca e da
ribeira de Carnide com vista à diminuição do perigo de
cheias, através do aumento da capacidade de retenção e
recarga dos aquíferos
Desenvolvimento de um sistema de alerta para cheias
rápidas e progressivas

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Rev. 02

Novembro 2013

Pág. 58 de 110

FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Definição estratégica de medidas de prevenção e minimização do risco de cheias e inundações
Identificar, cartografar e monitorizar áreas suscetíveis a
cheias, fora dos perímetro urbanos, nomeadamente na
confluência do rio Arunca com o rio Cabrunca, Venda Nova,
Gafaria, Vermoil, Ratos, …

x

Em cálculo

100

Inventariar o estado de conservação e efetividade das
estruturas de defesa e regularização de caudais, assim como
das estruturas hidráulicas, com estabelecimento de
programas de recuperação e/ou correção

x

N/D

100

Condicionar ações de aterro e escavação, bem como a
alteração do coberto vegetal e de drenagem natural em
áreas suscetíveis a ocorrência de cheias e inundações

*

100

Limpeza e desobstrução das linhas de água

x

Limpeza e beneficiação das margens do rio Arunca e seus
afluentes no Concelho

x

Diminuição dos níveis de impermeabilização das áreas
urbanas, fomentando a utilização de materiais, em
pavimentos, de elevada permeabilidade e estabelecendo
índices máximos de impermeabilização

N/D

100

350.000,00

100

*

100

Aproveitar o potencial de reconversão de áreas de risco em
áreas naturais e condicionar a sua ocupação, em particular
leitos de cheia e com risco de inundação, adotando uma
abordagem preventiva

x

N/D

100

Regularização do Rio Arunca entre a IC2 (EN1) e a ETAR de
Pombal

x

1.000.000,00

15

85

Requalificação das margens do rio Arunca entre a ponte das
Barrocas e a ponte da central de Camionagem

x

302.000,00

15

85

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

1.652.000,00

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Avaliar, prevenir e minimizar o risco de sismicidade
Adoção de programas e ações, estruturais e não estruturais,
ao nível da prevenção e mitigação do risco sísmico,
nomeadamente na adoção de práticas de conceção e
reabilitação sísmica
Condicionar a ocupação de solo, estabelecendo uma
distância mínima de segurança, relativamente a falhas
consideradas potencialmente ativas sob ação sísmica, nos
solos suscetíveis de ampliação do sinal sísmico ou de
liquefação

x

N/D

100

*

100

Fazer cumprir a regulamentação vigente relativa à ação
sísmica na construção de edifícios e infraestruturas

x

Analisar e avaliar a vulnerabilidade sísmica dos parques
industriais, envolvendo a componente estrutural, de
máquinas e equipamentos

x

Elaborar o Plano Municipal de Reabilitação Sísmica, com
cartografia do parque habitacional e caracterização da
vulnerabilidade estrutural

x

Adoção de normas de segurança e medidas preventivas,
com vista à redução do risco de colapso estrutural e de
propagação de incêndios relacionado com ações sísmicas
nas intervenções de requalificação de áreas urbanas antigas

x

Em cálculo

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

Total
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à geodinâmica externa: erosão costeira, movimentos de vertente e colapso de cavidades subterrâneas naturais
Monitorização e modelação topo-hidrográfica da linha da orla
x
costeira, no troço Norte do concelho
Identificar áreas suscetíveis à ocorrência de processos de
movimentação de massa, colapso e abatimento de áreas
cársicas, condicionando a edificação nestas áreas
Valorizar a prevenção e minimização de processos
associados a movimentos de massa, instabilidade cársica,
explorações mineiras e recursos geológicos

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

--

N/D

100

*

100

x

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à geodinâmica externa: erosão costeira, movimentos de vertente e colapso de cavidades subterrâneas naturais
Condicionar ações de aterro e escavação, bem como a
alteração do coberto vegetal e de drenagem natural em
áreas suscetíveis a ocorrência de movimentos de massa

*

100

Identificar e monitorizar as áreas com maior declive e maior
risco de deslizamento, com vista a prevenir e minimizar
eventuais danos

x

N/D

100

Avaliar e identificar movimentos de vertentes associados à
falta de consolidação dos materiais nos taludes das vias que
atravessam o concelho

x

N/D

100

Sinalizar todas as cavidades naturais existentes na Serra de
Sicó evidenciando as suas principais características e o grau
de perigosidade a elas associado

x

N/D

100
Total

--

Definição estratégica de ações de controlo, prevenção e minimização dos riscos associados ao transporte rodoviário, ferroviário e de transporte de mercadorias perigosas
Implementação de referenciais de segurança para o
transporte de matérias perigosas, diferenciando vias,
intensidade e período de tráfego, condições e velocidade de
circulação e espaços de aparcamento

x

N/D

100

Desenvolvimento de recursos materiais e humanos,
específicos para intervenção em acidentes rodoviários e
ferroviários envolvendo mercadorias perigosas,
nomeadamente de comunicação, avaliação, intervenção e
rescaldo

x

N/D

100

Limitar e restringir a circulação rodoviária e o transporte de
mercadorias perigosas em vias localizadas nos centros
históricos do concelho

x

N/D

100

N/D

100

Criar faixas de rodagem específicas para a circulação dos
veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas,
destinados ou provenientes das áreas industriais

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Definição estratégica de ações de controlo, prevenção e minimização dos riscos associados ao transporte rodoviário, ferroviário e de transporte de mercadorias perigosas
Promover horários de circulação desfasados com os
veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas,
no atravessamento de áreas urbanas, nomeadamente nos
x
centros históricos, e nas vias de acessos a equipamentos
hospitalares e de saúde, escolares, de gestão de
emergência e socorro
Concretizar um sistema de localização em tempo real nos
veículos de transporte de mercadorias perigosas, permitindo
conhecer os trajetos, horários de circulação e tipologia da
carga transportada, ao Centro Municipal de Proteção Civil

x

Criar áreas específicas para estacionamento e manobra de
veículos de transporte de mercadorias perigosas de modo a
garantir distâncias de segurança em locais bastante
frequentados

x

Identificar pontos negros de sinistralidade rodoviária e
implementar medidas com vista à diminuição dos acidentes
rodoviários

x

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100
Total

--

Avaliar, prevenir e minimizar riscos em infraestruturas e cavidades de minas
Identificação, avaliação e monitorização das explorações de
lignito abandonadas, num quadro de estabilização e
contenção, retenção e tratamento de águas e efluentes
Caracterização geológica, hidrogeoquímica e hidrogeológica
das explorações de lignito, visando a implementação de
indicadores de controlo ambiental, com a definição de
hierarquias de intervenção
Construção, reparação e beneficiação de pontões e pontes
em risco de colapso
Intervenções de beneficiação nas condutas subterrâneas
das ribeiras que atravessam da cidade de Pombal

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

**

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Avaliar, prevenir e minimizar riscos em infraestruturas e cavidades de minas
Implementação de faixas de segurança em torno de
infraestruturas fixas de transporte de produtos perigosos,
como o gasoduto, sensibilizando as populações para os
perigos e para práticas de autoproteção
Construção e beneficiação de passagens desniveladas
rodoviárias

x

N/D

100

**

100
Total

--

Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à atividade industrial e comercial
Restringir a implantação de estabelecimentos onde estejam
presentes substâncias perigosas, abrangidas pelas
obrigações constantes na diretiva SEVESO II

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Implementar programas específicos e ações que visem a
relocalização de unidades ou estabelecimentos que não
ofereçam condições de segurança

x

N/D

100

Rever o Plano de Emergência Externo à REN Armazenagem

x

N/D

100

Identificação e monitorização dos edifícios em risco de
colapso

x

N/D

100

Promover a reconstrução e reabilitação de edifícios
degradados e em risco de colapso

x

N/D

100

Elaborar Planos de Segurança e Emergência para os
centros históricos

x

Em cálculo

100

Promover o levantamento e análise dos riscos associados a
unidades ou estabelecimentos industriais e comerciais,
assim como a rede de gasoduto, visando implementar
medidas de proteção e alerta mais eficazes e melhorar a
capacidade de intervenção em acidentes com matérias
perigosas
Concretizar faixas de segurança e faixas de descontinuidade
de carga combustível de forma a impedir incêndios ou
acidentes com repercussões internas

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados aos incêndios florestais
Promover a adoção de estratégias de reabilitação de áreas
x
ardidas
Promover a reflorestação das áreas ardidas e o aumento dos
x
espaços com espécies autóctones
Construir e beneficiar estruturas de apoio ao combate a
incêndios florestais, nomeadamente a rede de pontos de
água e a abertura e beneficiação de caminhos florestais

x

Diminuição da continuidade horizontal e vertical de
combustíveis para aumentar o nível de segurança de
pessoas e bens em relação aos incêndios florestais

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

N/D

100

N/D

100

200.000,00

x

AL

100

N/D

100

Regulamentar a gestão ativa dos espaços florestais, de
modo a aumentar o nível de segurança de pessoas e bens
em relação aos incêndios florestais

x

N/D

100

Implementação de faixas de gestão de combustível no
interface rural/urbano e em torno de perímetros de
elementos relevantes expostos, nomeadamente
infraestruturas, património e parques e polígonos industriais

x

N/D

100

Identificar a rede viária existente, de acordo com o disposto
na legislação em vigor, procedendo à sua setorização,
maximizando o tempo de resposta, com recurso à
ferramenta SIG

x

N/D

100

Promover campanhas de sensibilização com vista à redução
do risco de incêndio enfatizando a importância vital dos
espaços florestais enquanto ecossistema e fonte de riqueza

x

Em cálculo

100

Fomentar o associativismo por forma a incrementar a fileira
florestal através da constituição de Zonas de Intervenção
Florestal (ZIF) e Planos de Gestão Florestal

x

N/D

100

Dar cumprimento ao PMDFCI – Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios, procedendo, não só à sua
revisão anual, como à atualização, quando necessário, da
carta de risco de incêndio

x

10.000,00

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados aos incêndios florestais
Executar as normas constantes no PROF-C – Plano
Regional de Ordenamento Florestal do Centro, em matéria
de incêndios florestais
Implementar o Regulamento Municipal de Ordenamento
Florestal

x

N/D

100

x

N/D

100

Implementar políticas ativas de fiscalização de privados, nos
domínios da plantação de espécies de elevada
combustibilidade e do incumprimento do DL n.º 17/2009, de
14 de janeiro, por forma a diminuir a deflagração e
progressão de incêndios florestais

x

N/D

100

Otimizar os procedimentos que garantam a gestão de
combustíveis numa faixa de 50m em torno das habitações
(limpezas coersivas), com vista à diminuição da perigosidade
associada à existência de combustíveis de elevada
combustibilidade

x

N/D

100

x

N/D

100

Promover candidaturas a programas que visem a prevenção
de incêndios florestais
Condicionar o acesso de veículos motorizados a áreas
florestais com risco de incêndio muito elevado nos períodos
com risco de incêndio elevado e muito elevado,
nomeadamente nas áreas sujeitas a regimes florestais (total
e parcial)
Assegurar, no mais curto espaço de tempo, a deteção e a
comunicação de eventuais focos de incêndio

*

Potenciar a equipa de sapadores florestais, tornando esta
equipa um elemento fundamental na DFCI – Defesa da
Floresta Contra Incêndios
Interditar a construção de edificações destinadas a habitação
permanente ou temporária, turismo ou outras atividades, que
pelo seu isolamento, dificuldade de acesso ou valor
patrimonial, torne a defesa, face ao perigo de incêndio
florestal, uma tarefa de elevado risco para as populações ou
forças de proteção, em áreas com elevada suscetibilidade a
incêndios

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100

x

N/D

100

x

N/D

100

*

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados aos incêndios florestais
Reduzir o número de incêndios causados por negligência,
designadamente através de sensibilização, sinalização,
informação, divulgação do risco, e ações de queima
tecnicamente assistida de resíduos

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Instituição e funcionamento de Gabinete de Apoio a
Atividades de prevenção para Incêndios Florestais

x

15.000,00

Prevenção dos Incêndios Florestais do concelho de Pombal
(sapadores florestais)

x

800.000,00

100

Prevenção Contra Incêndios Florestais provocados por riscos
de agentes abióticos

x

200.000,00

100

Reduzir o tempo de intervenção, melhorando os circuitos de
vigilância, a rede de comunicação, a organização do
dispositivo local e o pré-posicionamento dos recursos de
combate
Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios e
garantir a correta execução do rescaldo e vigilância pósrescaldo

Total

1.225.000,00

Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à contaminação das águas superficiais e subterrâneas
Desenvolvimento de um programa de monitorização
ambiental do concelho, através de uma base de indicadores
de controlo de qualidade do ambiente

x

N/D

100

Implementação e aumento de pontos de monitorização da
qualidade química e biológica das águas superficiais e
subterrâneas

x

N/D

100

Criação de um sistema integrado de despoluição dos cursos
de água do concelho

x

N/D

100

Garantir a eficiência dos sistemas de recolha, drenagem e
tratamento de águas residuais

x

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Avaliar, prevenir e minimizar riscos associados à contaminação das águas superficiais e subterrâneas
Identificar locais de possível contaminação, assim como as
explorações de inertes e indústrias poluentes, passíveis de
contaminar os aquíferos existentes, desenvolvendo
x
paralelamente uma política de fiscalização a eventuais
descargas

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

Promover a qualificação ambiental dos sistemas hidrológicos,
controlando a poluição difusa com origem nas explorações
agropecuárias e efluentes domésticos

x

N/D

100

Promover a implementação de medidas de proteção na
prevenção de risco potencial de contaminação antropogénica
das águas subterrâneas, com especial incidência nos
aquíferos que apresentam maior vulnerabilidade: SicóAlvaiázere e Leirosa-Monte Real (Mata Nacional do Urso)

x

N/D

100

Delimitação de Zonas de Proteção a Captações de Água

x

70.000,00
Total

Avaliar, prevenir e minimizar riscos relacionados com o solo
Definir regras à instalação de aterros de resíduos industriais
banais (RIB) e de resíduos sólidos urbanos (RSU)
Identificação de locais passíveis de deposição e gestão de
resíduos de construção e demolição (RCD)
Implementar políticas de controlo da deposição ilegal de
resíduos industriais perigosos
Promover a plantação de espécies arbóreas para resgate de
CO2, como compensação das áreas ardidas
Desenvolvimento de soluções que visem ampliar e otimizar
os sistemas de recolha seletiva multimaterial existentes
Identificação, extinção e recuperação de vazadouros ilegais

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D
Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100
70.000,00

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
--

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Otimização e articulação dos meios na operacionalização do socorro
Criação de um sistema de previsão e de alerta, dirigido à
população em geral e otimizado para grupos específicos de
risco
Manter o grau de prontidão necessário às forças de
intervenção, em particular através de exercícios de simulação
nos quais possam ser testados os procedimentos a utilizar na
resposta à emergência
Executar a inventariação dos meios e recursos existentes e o
respetivo plano de reequipamento

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Identificar as medidas para a reabilitação urbana e social e,
sempre que possível, para a reposição da qualidade do
ambiente, na sequência de um acidente grave envolvendo
substâncias perigosas

x

N/D

100

Identificar no Plano Municipal de Emergência áreas de
reunião das populações e as vias destinadas à circulação
dos meios de socorro, com especial destaque para áreas
densamente povoadas

x

N/D

100

Concretizar políticas públicas de divulgação e modelação de
dados suscetíveis de promover a redução da vulnerabilidade,
a mitigação de riscos, a otimização de estratégias e recurso
de operacionalização do socorro e emergência

x

N/D

100

Desenvolvimento de unidades de saúde e de equipas
especializadas de socorro e emergência que garantam uma
resposta eficaz em caso de ocorrência

x

N/D

100

Impulsionar a mobilização de todos os cidadãos, como
agentes da proteção civil, estimulando a sua participação e
das suas estruturas associativas de âmbito local em tarefas
ligadas à segurança e à proteção civil

x

N/D

100

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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FC

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Valorização do território e dos recursos naturais
Prevenir e minimizar riscos
Promoção técnica/científica e sensibilização dos cidadãos
Implementar programas de sensibilização para grupos
específicos e população geral, por forma a fomentar uma
consciencialização da simbologia adotada para o transporte
de mercadorias perigosas e práticas de autoproteção

x

N/D

100

Incrementar uma cultura de segurança explicitamente
orientada para a minimização dos efeitos de cheias rápidas e
progressivas

x

N/D

100

Sensibilizar as populações para a criação de faixas de
gestão de combustível e práticas de autoproteção

x

Em cálculo

100

Efetuar, em parceria com a REN Armazenagem, ações de
divulgação e sensibilização sobre a atividade desenvolvida,
assim como esclarecimento dos sistemas de alerta e aviso
em caso de ocorrência

x

Em cálculo

100

Promover a sensibilização das populações locais no sentido
da sua autoproteção face a eventuais acidentes graves nas
mediações da instalação de gás

x

Em cálculo

100

Promover ações de formação técnicas relacionadas com
suscetibilidade tecnológica à atividade industrial e comercial
e formação específica a condutores de transporte de
mercadorias perigosas

x

Em cálculo

100

Estimular a participação e cooperação dos cidadãos nas
atividades de proteção civil
Articular a proteção civil municipal com escolas e outras
entidades por forma a desenvolver atividades regulares de
proteção civil, nomeadamente simulacros

**

100

x

Em cálculo
Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
--

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Revitalizar o setor agrícola e florestal
Desenvolvimento e dinamização das atividades agrícolas com vista à sua valorização económica e sustentabilidade
Valorização agrícola do vale do rio Arunca, do Anços e
x
ribeira de Carnide
Melhorar as acessibilidades às propriedades agrícolas:
x
beneficiação/construção de caminhos rurais
Apoiar empresas agrícolas de pequenas dimensões
Recuperação e beneficiação de regadios aumentando a
irrigação dos campos agrícolas
Potenciar a instalação de estufas de produção de hortícola,
árvores de fruto e plantas ornamentais
Salvaguarda de utilização de solos em RAN promovendo o
seu uso agrícola e em aproveitamentos hidroagrícolas
coletivos

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

N/D

100

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

*

100

Promover e rentabilizar atividades territoriais (caça,
iniciativas ambientais, desportivas, …)

x

N/D

100

Emparcelamento da propriedade agrícola

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Certificação e valorização dos produtos agrícolas endógenos

x

N/D

100

Potenciar pequenas indústrias agrícolas de cariz tradicional

x

N/D

100

Apoio técnico a estudos e projetos que viabilizem culturas e
produções de interesse ambiental e económico
Fixação de atividades agrícolas, capazes de gerar atividades
rentáveis e potenciar a pluriatividade

Condicionar o uso de fertilizantes e produtos químicos em
áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
Promover códigos de boas práticas agrícolas e florestais e a
criação de mecanismos de monitorização dos mesmos

*

100
x

Aproveitar novas oportunidades de investimento e fortalecer
o agroturismo
Redefinição das atividades e usos compatíveis com o solo
agrícola e florestal
Requalificar e ordenar o território agrícola e apoiar a
agricultura diferenciada e de qualidade, explorando os nichos
de mercado

x

N/D

100

Em cálculo

100

*

100
x

N/D

100
Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

-N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Revitalizar o setor agrícola e florestal
Elaboração de um modelo de gestão dos solos agrícolas
Criação de uma entidade gestora de gestão da propriedade
agrícola do concelho, por forma a potenciar o uso do solo,
proteção dos solos RAN, diminuição da probabilidade de
ignição, tempo de ocorrência e progressão dos incêndios
florestais e adequação do uso do solo à sua função

x

N/D

100

100

Promover o escoamento dos produtos nos mercados local,
regional e nacional

x

N/D

Elaborar o cadastro da propriedade recorrendo ao parcelário

x

N/D

100
Total

Valorização dos recursos florestais
Apoiar o associativismo e o emparcelamento em superfícies
de grande dimensão que viabilizem a sua gestão
sustentável
Dar cumprimento ao Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra incêndios
Instalar faixas de gestão de combustível estrategicamente
colocadas
Promover a adoção de estratégias de reabilitação de áreas
ardidas
A Mata Nacional do Urso, e área florestal contígua,
enquanto espaços florestais de proteção e produção

x

--

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

**

*

100

Promover a sensibilização ambiental e florestal

x

N/D

100

Construção/beneficiação de infraestruturas que estruturem e
valorizem o espaço florestal

x

N/D

100

Constituição de Zonas de Intervenção Florestal

x

N/D

100

Impulsionar a reorganização fundiária, tendo como base
relevante, as figuras jurídicas “reservas de caça” e “ZIF”

x

N/D

100

Promover a elaboração de Planos de Gestão Florestal

x

Melhorar a gestão cinegética de forma harmonizada com os
outros usos do solo e dinamização da mesma

x

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100
N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Revitalizar o setor agrícola e florestal
Valorização dos recursos florestais
Promover a gestão dos espaços florestais de forma a
permitir a certificação tanto da sua gestão como dos seus
produtos lenhosos ou não lenhosos
Promover a condução dos povoamentos florestais,
garantindo melhor valorização dos seus produtos finais
Articular políticas de gestão e ordenamento florestal com
políticas energéticas (central de biomassa)

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Promover formas de exploração dos espaços florestais
geradoras de emprego

x

N/D

100

Criar e executar planos de gestão para as áreas florestais
públicas, tomando como base o tipo de gestão florestal
praticado na Mata Nacional do Urso, tornando-as modelos a
seguir pelos proprietários privados

x

N/D

100

x

N/D

100

Promover a utilização de espécies produtoras de madeiras
com utilizações nobres
Implementação de Regulamento Florestal Municipal

**
Total

--

Promover e dinamizar a atividade económica
Indústria como setor vital da base económica local
Criar estruturas e mecanismos de apoio ao
empreendedorismo
Dotar o concelho de uma rede eficaz de serviços de apoio à
indústria
Criação de uma estrutura de administração e captação de
investimento para os Parques Industriais

Beneficiação da Expocentro
Elaboração do manual de apoio ao investidor

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

N/D

100

x

N/D

100

N/D

100

x

N/D

100

x

59.000,00

100

x

N/D

100

x

Promover iniciativas e eventos de caráter empresarial e
cedência gratuita de espaços para esse fim, numa lógica de
potenciação da Expocentro

Reorganização e revitalização dos espaços industriais
existentes

x

**
* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Promover e dinamizar a atividade económica
Indústria como setor vital da base económica local
Modernização e robustecimento das atividades industriais

x

Fomento à utilização de energias renováveis
Atrair unidades produtivas especializadas, tecnologicamente
desenvolvidas e com as melhores técnicas disponíveis
Criação e promoção de clusters industriais associados a
indústrias ligadas à reciclagem e ao setor alimentar
Áreas de atividades industriais suscetíveis de surgir no solo
rural

N/D

100

x

50.000,00

100

x

N/D

100

x

N/D

100

*

100
Total

109.000,00

Desenvolver a fileira logística, valorizando a posição do concelho no contexto regional
Identificação de áreas de concentração e lógicas de
distribuição de atividades logísticas, bem como de projetos
económicos inovadores e respetiva delimitação de áreas
“chave”

x

Promover e assegurar o investimento privado na construção
da Plataforma Logística de Pombal, no âmbito do
CENTROLOGIS – Centro Logístico do Litoral

x

N/D

100

5.000,00

100

Total
Atrair novas iniciativas empresariais fomentando a fixação de novas empresas
Oferta de solos a preços controlados para instalação de
x
novas empresas

5.000,00

N/D

100

Aposta em atividades económicas com práticas ecológicas

x

N/D

100

Implementação do Parque Tecnológico de Pombal

x

1.535.000,00

100

Manter e potenciar o modelo sócio-territorial de pluriatividade

x

N/D

100

Melhorar os serviços de apoio às empresas

x

N/D

100

Criação de espaços de atividades económicas nas
freguesias que demonstrem dinamismo económico
nomeadamente, o pólo empresarial das Meirinhas-VermoilCarnide, de Abiúl-Vila Cã, e da Redinha-Almagreira-Pelariga.

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

*

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Promover e dinamizar a atividade económica
Atrair novas iniciativas empresariais fomentando a fixação de novas empresas
Implementação de projetos económicos inovadores

x

N/D

100

Promover o aumento da formação profissional

x

N/D

100

Criação de um pólo empresarial intermunicipal

x

N/D
Total

Desenvolver e potenciar as fileiras do comércio e serviços como atividades inerentes a um desenvolvimento equitativo e sustentado
Adequar a oferta comercial às necessidades da população
x
residente e as decorrentes da atividade turística
Implementar políticas de promoção e desenvolvimento do
x
comércio tradicional
Revitalizar os centros históricos, criando uma imagem de
marca capaz de atrair população e atrair comércio
especializado

x

100
1.535.000,00

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Total
Promover a concentração das atividades económicas em espaços programados
Implementação de um programa de relocalização de
x
unidades industriais dispersas
Reestruturação dos parques industriais no sentido de
x
acomodar maior diversidade de unidades produtivas

N/D

100

N/D

100

Total
Promover a gestão sustentada da atividade pecuária
Aumento de fiscalização às explorações pecuárias
existentes, no sentido de diminuir o risco de poluição
Definir territorialmente áreas específicas para a instalação
destas atividades
Salvaguarda da ampliação de complexos pecuários em
zonas territorialmente delimitadas para o efeito

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

--

--

N/D

100

*

100

*

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Promover e dinamizar a atividade económica
Promover a gestão sustentada da atividade pecuária
Definir condições para a modernização, ampliação e/ou
deslocalização de unidades agropecuárias, por forma a
garantir o cumprimento da legislação aplicável

x

N/D

100

Implementar uma política que obrigue as indústrias
agropecuárias com passivo ambiental a adotar soluções
técnicas integradas, aplicando-lhe sanções em caso de
incumprimento

x

N/D

100
Total

--

Gestão e promoção do aproveitamento racional dos recursos minerais associados à atividade extrativa
Programação de áreas de expansão da indústria extrativa,
tendo em consideração a exploração sustentada do recurso
mineral

x

N/D

100

Contribuir para a gestão sustentável dos recursos minerais,
numa ótica de projeto integrado

x

N/D

100

Promover ações que visem um melhor conhecimento dos
recursos minerais, na perspetiva de valorizar e salvaguardar
os recursos existentes

x

N/D

100

Combater a atividade ilegal no setor extrativo, favorecendo a
legalização das indústrias extrativas existentes

x

N/D

100
Total

--

Turismo como elemento estruturante
Transformar o setor num dos motores de crescimento da economia local, baseado na qualificação e competitividade da oferta, valorizando as potencialidades turísticas do concelho
Promover uma oferta diferenciada de produtos turísticos
(natureza, cultura, gastronomia, …), possibilitando
experiências distintas ao turista
Promoção do turismo de Natureza
Adotar uma estratégia de dinamização e promoção cultural
que aborde uma maior diversidade de eventos
Dinamizar a oferta de programas cinematográficos, teatro,
música e dança

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

Em cálculo

100

x

45.000,00

100

x

N/D

100

x

N/D

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Turismo como elemento estruturante
Transformar o setor num dos motores de crescimento da economia local, baseado na qualificação e competitividade da oferta, valorizando as potencialidades turísticas do concelho
Preservar a genuidade dos produtos locais/regionais de
qualidade e reforçar a sua visibilidade/projeção e
competitividade nos mercados nacionais e internacionais

x

Em cálculo

100

Dinamizar e reforçar a animação cultural nos centros
históricos e no castelo de Pombal

x

Em cálculo

100

Aproveitamento de fundos comunitários, por forma a
desenvolver projetos potenciadores da atividade turística

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

Fomentar empreendimentos turísticos de referência

x

N/D

100

Promover a criação de micro-empresas, geradoras de
emprego, associadas à confeção e comercialização dos
produtos endógenos do concelho (Biscoitos do Louriçal, mel
e queijo da serra de Sicó, doces conventuais, cestaria, …)

x

N/D

100

Perpetuar o conhecimento tradicional, apoiando,
incentivando e divulgando a atividade dos artesãos (“arte do
tear”, “arte da cestaria”, …)

x

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo

100

N/D

100

Atuar proactivamente com os concelhos limítrofes para a
potenciação do turismo regional
Agilizar a conceção e o licenciamento de projetos, com
qualidade, que promovam o turismo

Fomentar a recuperação e revitalização das aldeias serranas
de cariz mais tradicional, favorecendo a mostra e venda de
produtos endógenos da serra de Sicó (queijo, mel, erva
aromáticas, frutos secos, azeite, …)
Fomentar parcerias com grupos de espeleologia no sentido
de promover o património geológico da serra de Sicó,
nomeadamente grutas e dolinas
Elaborar e implementar o Plano de Desenvolvimento
Turístico da Serra de Sicó
Preservar e divulgar a biodiversidade da Serra de Sicó e
Mata Nacional do Urso, nomeadamente através da
realização de campanhas de sensibilização e da
implementação de trilhos e centros de interpretação da
natureza

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

x
x

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Turismo como elemento estruturante
Transformar o setor num dos motores de crescimento da economia local, baseado na qualificação e competitividade da oferta, valorizando as potencialidades turísticas do concelho
Construção e dinamização do parque de campismo
ecológico da Mata Nacional do Urso, no âmbito do projeto
x
ECOMATUR
Salvaguardar a delimitação de espaços de uso especial –
turismo nos instrumentos de gestão territorial, onde se inclui
*
a Guarda do Norte e o Juncal Gordo, entre outros
Implementar o projeto de valorização da Praia do Osso da
Baleia (PROA), garantindo a manutenção da Bandeira Azul
e Praia Acessível

x

Programa Bandeira Azul

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

600.000,00

FC

25

75

100

N/D

x

AL

100

15.000,00

100

Criação de uma rede coerente de percursos pedestres e
cicláveis, estabelecendo ligações entre diferentes cenários
(serrano, litoral, urbano, …), nomeadamente ao longo do
corredor ribeirinho do Arunca

x

Em cálculo

100

Dotar os principais edifícios, ruas, praças e largos de
iluminação cénica

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

Dinamizar o turismo sustentável e ecoturismo, promovendo
desportos de natureza e montanha, associados a Serra de
Sicó e a Mata Nacional do Urso (pedestrianismo, orientação,
…)
Implementação da Agenda 21 Local

**

100

Promover a articulação entre iniciativas turísticas e as
identidades locais, através do envolvimento das
comunidades nos projetos turísticos
Promover o associativismo local, promovendo iniciativas
culturais de enraizamento e valorização da população local
e das suas tradições
Adequar a formação e qualificação dos recursos humanos,
às necessidades do setor

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

x
x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Turismo como elemento estruturante
Transformar o setor num dos motores de crescimento da economia local, baseado na qualificação e competitividade da oferta, valorizando as potencialidades turísticas do concelho
Promover um programa que certifique a qualidade de serviço
x
ao longo da cadeia de valor
Criação de um gabinete que crie sinergias entre investidores
x
e a administração local
Elaborar a Agenda Municipal de Turismo Sustentável

Fomento do “Turismo de Negócios”, aproveitando os fluxos
de empresários que visitam a região
Reforço da incorporação da componente cultural na oferta
turística, ao serviço da qualificação da Região Centro
Beneficiação e Reparação do Solar da Quinta de Santana

AC

AL

N/D

100

N/D

100

N/D

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

Conceber uma rede hierarquizada de percursos, propondo
outros em ligação com os já existentes, de forma a potenciar
a fruição da paisagem enquanto elemento da cultura do
concelho e como fator de atratividade

Fonte de
financiamento (%)

60.000,00

100

Valorização da Praia do Osso da Baleia

x

x

580.000,00

100

Requalificação do Parque de Estacionamento na praia do
Osso da Baleia

x

30.000,00

100

Requalificação da casa da Guarda Norte

x

502.000,00

40

Requalificação dos espaços públicos da Aldeia do Vale

x

176.000,00

100

Valorização do corredor ecológico da Ribeira do Vale

x

50.000,00
Total

Investir na divulgação e marketing das iniciativas turísticas
Garantir e dinamizar a divulgação da oferta turística através
das novas tecnologias e redes sociais
Promoção de eventos em colaboração com coletividades e
associações, como por exemplo, Festival de Teatro Juvenil,
Desfile de Carnaval das Escolas, Feira do Colecionismo,
Feira do Livro, Feira do Artesanato e Gastronomia, Festival
de Teatro, Festas do Bodo, Milha Urbana, Pombal em
Movimento, entre outros

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100
2.013.000,00

x

N/D

100

x

1.410.000,00

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1
Potenciar a competitividade e pulsação económica
Turismo como elemento estruturante
Investir na divulgação e marketing das iniciativas turísticas
Apostar na promoção dos elementos diferenciadores do
concelho
Promover fatores de atração e de permanência no território
que permitam captar mais do que meros visitantes, turistas

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

x

N/D

100

x

N/D

100

Desenvolvimento e divulgação de rotas e circuitos,
integrando-os em redes regionais (“Rede Urbana de
Castelos e Muralhas Medievais do Mondego", …)

x

N/D

100

Promoção de Rotas e Circuitos

x

10.000,00

100

Valorização de locais singulares (Vale dos Poios, Senhora
da Estrela, lagoas costeiras, miradouros, …), integrando-os
na rede de rotas e circuitos

x

Em cálculo

100

Reforçar e melhorar a sinalização dos pontos de interesse
turístico e a sinalética dos diversos percursos turísticos

x

Em cálculo

100

Aquisição e instalação de sinalização turística e cultural,
mobiliário urbano e de esplanada no Município (RUCICIMPL)

x

75.000,00

15

Implementar estratégias de marketing na promoção turística
museológica e de monumentos, adequando horários de
funcionamento, potenciando a polivalência dos espaços
articulada com uma oferta diversificada

x

N/D

100

N/D

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

Valorização e divulgação do turismo cultural e ambiental, e
incorporação da componente cultural nos produtos turísticos
atuais

x

Em cálculo

100

Animação de Espaços Culturais

x

250.000,00

100

Reforço da imagem de Pombal como a cidade do Marquês
Elaborar um Plano de Promoção Turística que permita
articular e promover a programação de eventos, de modo a
garantir a calendarização da animação cultural ao longo do
ano
Desenvolver uma rede de postos de informação, articulada
com o Posto de Turismo

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Rev. 02

Novembro 2013

Pág. 79 de 110

FC

85

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

80

Potenciar a competitividade e pulsação económica
Turismo como elemento estruturante
Investir na divulgação e marketing das iniciativas turísticas
Programação Cultural em Rede - CULTREDE

x

225.000,00

20

Pombal - Centro Nacional de Atletismo no inverno

x

10.000,00

100

Desenvolvimento do Site "Turismo Mar e Serra"

x

5.000,00

100

Apoio ao funcionamento de Entidades de Promoção Turística

x

Em cálculo

100

Total

1.985.000,00

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Políticas de coesão social
Atração e fixação da população
Robustecer a estrutura etária da população, incentivando a
natalidade e criando condições para fixação da população
em idade ativa

x

N/D

100

Disponibilizar habitação a casais jovens que pretendam fixarse no concelho

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

N/D

100

Reabilitação de edifícios degradados, nos centros históricos,
destinados ao mercado de arrendamento a custos
controlados
Incentivos fiscais às empresas que admitam jovens à
procura do 1.º emprego ou desempregados de longa
duração
Criar e dinamizar uma rede de equipamentos (IPSS) que
satisfaça as necessidades da população
Melhoria das acessibilidades aos parques e zonas industriais
assim como aos principais núcleos urbanos do concelho

x

Beneficiação de Bairros Sociais

x

62.000,00

Habitação Social nas Freguesias

x

4.000,00
Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
100
66.000,00

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Políticas de coesão social
Promoção e dinamização cultural
Publicação e divulgação do boletim municipal

x

25.000,00

100

Divulgação mensal da agenda cultural de eventos do
município

x

Em cálculo

100

Publicação e divulgação de obras de autores do concelho

x

50.000,00

100

Promover o programa “desporto para todos”

x

Em cálculo

100

Ampliar a Rede de Leitura Municipal itinerante aos
equipamentos de solidariedade social

x

Em cálculo

100

Promoção de serões culturais nas freguesias do concelho

x

Em cálculo

100

x

5.600.000,00

100

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

Apoio (material/monetário) às associações e coletividades do
concelho
Promover e reforçar a animação cultural no centro histórico
de Pombal e no castelo de Pombal
Promover a realização de eventos culturais diversificados,
descentralizando as atividades culturais a todas as
freguesias
Promoção de concursos criativos, como os de presépios de
Natal e montras de Natal
Dinamização dos espaços museológicos e culturais

Total

100
5.675.000,00

Otimização do apoio social escolar
Apoio a atividades escolares e festas escolares
Promover em todas as escolas do concelho educação
ambiental e programa Ecoescolas
Elaboração do Programa de Apoio a Associações de
Estudantes
Apoio na aquisição de livros e material escolar e
fornecimento de refeições
Criação e disponibilização de ATL e prolongamentos em
todas as freguesias do concelho

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1
Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Políticas de coesão social
Otimização do apoio social escolar
Disponibilização de transporte escolar gratuito ou a custos
reduzidos

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

x

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Em cálculo

100
100

Apoio à Educação Pré-Escolar

x

10.000,00

Apoio ao 1.º Ciclo do Ensino Básico

x

600.000,00

100

Apoio ao 2.º e 3.º Ciclos e Secundário

x

10.000,00

100

Fundo de Apoio à Família (Refeições, AEC e Outros)

x

16.000.000,00

100

Apoio a deficientes

x

100.000,00

100

Transportes Escolares

x

7.000.000,00
Total

100
23.720.000,00

Os jovens como motor de cidadania ativa
Elaboração do Plano Municipal para a Juventude
Elaboração do Plano Integrado de Participação Ativa na
Cidadania
Criação do Conselho Municipal da Juventude e Assembleia
Municipal de Jovens

x
x
x

Implementação do “cartão-jovem” municipal
Realização anual da Semana da Juventude
Dinamização do CIMUSICÓ e do "Ecomatur", como
elementos estratégicos para os jovens e associações
Disponibilizar espaços de juventude em todas as
freguesias

x
x
x
x

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

N/D

100

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Políticas de coesão social
Políticas de apoio à terceira idade
Dinamização da universidade sénior

x

Expandir a rede de teleassistência ao idoso

N/D

x

Desenvolvimento de atividades culturais de apoio à 3.ª idade

x

100

40.000,00

100

N/D

100

Implementação de um programa com vista ao conforto
habitacional das pessoas do concelho com idade superior a
65 anos e carenciadas

x

N/D

100

Promoção de atividades inter-relacionais entre a
comunidade, estudantes e idosos com vista à obtenção de
um envelhecimento ativo

x

N/D

100

Total
Políticas de diminuição de assimetrias sociais
Melhoria das condições habitacionais da população mais
carenciada
Constituição de uma “comissão social”, em cada freguesia,
com o intuito de identificar e apoiar situações de carência
social
Integração de pessoas carenciadas em programas
ocupacionais de empresas e organismos
Oferta de bens alimentares de primeira necessidade a
pessoas carenciadas
Implementação do Plano de Desenvolvimento Social
concelhio
Criação e promoção de “Lojas Solidárias”

40.000,00

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

51.000,00

100

x

N/D

100

As juntas de freguesia como entidades difusoras de
propostas de emprego, servindo de plataforma entre as
entidades empregadoras e os desempregados

x

N/D

100

Criar políticas de apoio a migrantes, minorias e pessoas em
risco de exclusão social, proporcionando-lhes incentivos à
obtenção de emprego e habitação

x

5.000,00

100

Reforçar o programa de apoio a pessoas com deficiência

x

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1
Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Políticas de coesão social
Políticas de diminuição de assimetrias sociais
Elaboração do plano de ação para a inclusão social dos
imigrantes

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

x

N/D

100

Implementação da Rede Social

x

5.000,00

100

Criação da Loja Social

x

500,00

100

Apoio à Recuperação e Adaptação de habitações
degradadas de munícipes economicamente carenciados

x

17.500,00

100

Total

79.000,00

Valorização e integração profissional
Qualificação e valorização profissional contínuas como mecanismo de suporte ao desenvolvimento da base económica local
Fomentar e dinamizar ações de formação profissional
compatíveis com as necessidades das empresas
implantadas no concelho

x

N/D

100

Adotar medidas que atenuem o abandono escolar

x

N/D

100

Criação de uma bolsa de doutoramento dedicada a temas de
manifesto interesse concelhio

x

25.000,00

100

Atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários

x

100.000,00

100

Apoio financeiro ao desenvolvimento de teses de mestrado
com incidência no concelho de Pombal, com possibilidade de
edição

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Potenciação da Escola Tecnológica, Artística e Profissional
de Pombal (ETAP), como estabelecimento de ensino
profissional de referência

x

N/D

100

Promover a integração sócio-profissional das comunidades
locais no desenvolvimento de novas atividades económicas

x

N/D

100

Incentivos ao sucesso escolar com a atribuição de prémios
de mérito aos melhores alunos
Reforço e adequação dos equipamentos de ensino e
formação profissional, às reais tendências do mercado
Promover a realização de cursos de formação profissional,
com especial incidência no domínio das novas tecnologias

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Valorização e integração profissional
Qualificação e valorização profissional contínuas como mecanismo de suporte ao desenvolvimento da base económica local
Incorporar no sistema educativo e de formação a
componente da inovação, empreendedorismo e risco,
fundamental para incutir nas novas gerações a necessidade
x
de procurar novas formas de realização pessoal e
profissional, criando valor, sendo inovadores e assumindo
componentes maiores de risco

Ano 9

Ano 10

(€)

Possibilitar a integração em empresas, de jovens estudantes,
em regime de part-time, como forma de desenvolverem
competências em contexto de trabalho
Apoio ao empreendedorismo jovem e criação de microempresas
Criação de incentivos e políticas de integração de
desempregados no mercado de trabalho
Aposta na promoção de emprego pela publicitação de ofertas
de trabalho nas juntas de freguesia
Políticas ativas de Emprego e Formação Profissional

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100

125.000,00

100

N/D

100

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

100.000,00

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100
100.000,00

N/D - Valor não definido
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AL

N/D

Total

AC - Administração central

AC

N/D

Total
Promover a Integração de jovens e desempregados no mercado de trabalho
Integração dos jovens com melhor aproveitamento escolar
x
em empresas locais
Criação de uma bolsa de emprego e estágios profissionais
x
para jovens licenciados
Dinamização do PEPAL - Programa de Estágios na
x
Administração Local

Fonte de
financiamento (%)

Novembro 2013
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1
Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Programação e gestão sustentada de equipamentos coletivos
Cooperar com entidades públicas e privadas no processo de
licenciamento dos equipamentos coletivos

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

x

N/D

100

Consolidar a malha de equipamentos coletivos de apoio ao
sistema produtivo e à qualidade e coesão do quadro da vida
social e cultural

x

N/D

100

Contribuir para a consolidação de uma rede de
equipamentos coletivos de elevada qualidade, nos contextos
local e regional

x

N/D

100

Melhorar a relação oferta/procura na rede de equipamentos
coletivos

x

N/D

100

Criar sinergias entre municípios limítrofes, na ótica da
otimização dos equipamentos coletivos existentes e
propostos

x

N/D

100

Potenciar a criação de “entidades gestoras”, por tipologia de
equipamentos coletivos

x

N/D

100

Aproveitamento racional dos fundos comunitários de apoio

x

N/D

100

Adaptação de edifícios escolares, sem utilização, a outras
funções

x

N/D

100

Recuperação de edifícios escolares desativados

x

Requalificação e dinamização da envolvente exterior de
equipamentos coletivos existentes
Desenvolver políticas de proximidade entre equipamentos
desportivos e equipamentos escolares
Beneficiação e revitalização dos equipamentos coletivos
existentes
Utilizar o Sistema de Informação Geográfica como meio de
planear e gerir a rede municipal de equipamentos coletivos
Melhoria da sinalização informativa dos equipamentos
coletivos

160.000,00
N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

N/D

100

x

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

160.000,00

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Reorganização da rede de equipamentos de saúde
Ampliação do Centro de Saúde de Pombal

x

2.500.000,00

Reestruturação da rede de prestação de serviços de saúde,
passando pela beneficiação de extensões do Centro de
Saúde e pela implementação de Unidades de Saúde Familiar

x

N/D

15

85
100

Apoio à Construção de Extensões de Saúde

x

50.000,00

100

Construção do Centro de Saúde de Almagreira

x

100.000,00

100

Ampliação e Remodelação da Extensão de Saúde da Guia

x

Desenvolver uma rede de transporte de doentes, em parceria
com as freguesias

600.000,00
x

N/D
Total

100
3.250.000,00

Otimização e diversificação desportiva
Elaboração e Implementação da Carta Desportiva, tendo em
consideração uma visão estratégica para a atividade
desportiva
Reforçar a diversificação e o apoio a novas modalidades
desportivas, passando por projetos como o “Skate & Bike
Park” ou uma pista de aeromodelismo
Adequar a oferta dos equipamentos desportivos às
modalidades mais procuradas, nomeadamente, futsal e
andebol
Requalificação dos campos de jogos das associações com
reconhecida prática desportiva
Colmatar as lacunas da rede de equipamentos desportivos,
tendo por base as normas da DGOTDU, nomeadamente, a
construção de uma piscina municipal de ar livre e pequenos
campos de jogos

x

Em cálculo

100

N/D

100

x

N/D

100

x

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

Construção da Nova Piscina de Ar Livre
Concluir a rede de Gimnodesportivos, com a construção do
pavilhão para servir as freguesias de Guia, Mata Mourisca e
Ilha

x

600.000,00

100

x

708.000,00

15

Beneficiação da Piscina Coberta Municipal

x

850.000,00

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Otimização e diversificação desportiva
Beneficiação e Reparação de Pavilhões Gimnodesportivos

x

818.000,00

100

Beneficiação do Polidesportivo e Parque Radical da Zona
Desportiva de Pombal

x

23.000,00

100

Beneficiação e Conservação do Estádio Municipal de Pombal

x

222.000,00

100

x

100.000,00

100

x

711.000,00

100

Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas
Desportivas
Beneficiação do Estadio Municipal das Meirinhas
Requalificação de Campos de Associações Desportivas

x

43.000,00
Total

100
4.075.000,00

Qualificação e reestruturação da rede de equipamentos de educação
Revisão da Carta Educativa de Pombal, e consequente
reorganização da rede escolar, em conformidade com o
Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1.º
Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar

x

N/D

100

x

286.500,00

100

x

300.000,00

100

x

250.000,00

100

x

540.000,00

100

Aquisição e Beneficiação de Equipamentos para Parques
Infantis de Jardins de Infância

x

35.000,00

100

Aquisição e Beneficiação de Equipamentos para Parques
Infantis de Escolas do 1.º Ciclo do ensino básico

x

50.000,00

100

Dotar todos os estabelecimentos de ensino Pré-escolar e do
1.º Ciclo com Novas Tecnologias, permitindo uma integração
plena dos alunos na Sociedade de Informação
Aquisição de Equipamento Informático e Software
educativo para JI/EB
Mobiliário, Material didático e Equipamento para Escolas
JI/EB
Construção, Reparação e Beneficiação de Jardins de
Infância
Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios
Escolares do 1.º Ciclo do ensino básico

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Qualificação e reestruturação da rede de equipamentos de educação
Valorizar e afirmar a Escola Tecnológica, Artística e
Profissional de Pombal (ETAP) no contexto regional e
**
nacional
Ampliação e Beneficiação da ETAP
x

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

31.000,00

100

x

500.000,00

100

Centro Escolar da Ilha

x

1.050.000,00

15

85

Centro Escolar da Guia

x

1.700.000,00

15

85

Construção do Jardim de Infância das Meirinhas
Construção de Centros Escolares

Centro Escolar do Carriço

x

1.000.000,00

15

85

Centro Escolar de Vermoil

x

1.000.000,00

15

85

Centro Escolar da Assanha da Paz

x

600.000,00

15

85

Centro Escolar de Santiago de Litém

x

1.000.000,00

15

85

Centro Escolar de Vila Cã

x

1.400.000,00

15

85

Centro Escolar de Almagreira

x

1.750.000,00

15

85

1.875.000,00

15

85

Centro Escolar de Pombal

x

Centro Escolar da Pelariga

x

1.000.000,00

15

85

Centro Escolar da Mata Mourisca

x

1.400.000,00

15

85

x

1.000.000,00

15

85

x

1.073.000,00

100

x

409.000,00

100

x

40.000,00

100

Centro Escolar do Louriçal
Beneficiação, reparação e conservação de Centros
Escolares
Aquisição de mobiliário e equipamento para Centros
Escolares
Aquisição de bibliografia e audiovisual para bibliotecas
escolares

Total 18.289.500,00
Desenvolver a rede de equipamentos e valências de solidariedade e segurança social
Rever e implementar o Plano de Desenvolvimento Social
**
do concelho
Criação e promoção de “Lojas Solidárias”, em articulação
**
com as IPSS’s
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

100
100
** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Desenvolver a rede de equipamentos e valências de solidariedade e segurança social
Potenciar e apoiar a construção de novos equipamentos
x
para pessoas com deficiência
Apoiar a construção do Centro de Cuidados Continuados da
x
Santa Casa da Misericórdia de Pombal
Apoiar e financiar a construção do Centro de Dia para
x
Doentes de Alzheimer
Sede da APRAP – Associação de Pensionistas, Reformados
x
e Aposentados de Pombal
Construção da Casa de Abrigo
x
Apoio à Construção de Edifícios de I.P.S.S.

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

N/D

100

N/D

100

N/D

100
100

190.384,13

x

AL

599.471,67

100

651.000,00

100

Total 1.440.855,80
Reforço e valorização da rede de equipamentos de cultura e tempos livres
100

Construção e qualificação de museus e zonas de exposição
Núcleo Monográfico Carlos Alberto da Mota Pinto

x

1.110.000,00

100

Centro Cultural do Louriçal

x

400.000,00

100

Núclo Etnográfico de Almagreira

x

400.000,00

100

x

1.500.000,00

100

Desenvolver o projeto do Museu Nacional dos Equipamentos
dos Bombeiros e do Pinhal e da Resina (Núcleo Sede,
Núcleo da Industria Resineira, Núcleo Arqueológico, Núcleo
do Equipamento do Bombeiro e Reservas Museológicas) Museu Municipal de Pombal
Apoiar a construção de valências de recreio, cultura e lazer,
como seja, o CIMUSICÓ – Centro de Interpretação e Museu
da Serra de Sicó
Construir um Corredor Ecológico Ribeirinho ao longo do rio
Arunca, entre Albergaria dos Doze e Almagreira, composto
de espaços de lazer, zonas verdes, circuitos de manutenção,
ciclovia, campos de jogos, jardins e parques de merendas

**

100

x

Em cálculo

100

Corredor ecológico ribeirinho ao longo do rio Arunca

x

70.000,00

100

Parque Fluvial do Açude

x

259.000,00

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Reforço e valorização da rede de equipamentos de cultura e tempos livres
Construção do “Centro de Apoio ao Associativismo e à
x
Juventude”

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

N/D

AL

100

Rede de Pistas Cicláveis

x

400.000,00

15

Beneficiação da Biblioteca Municipal

x

75.000,00

100

Beneficiação do Teatro-Cine de Pombal

x

210.000,00

100

Beneficiação do Centro Cultural de Pombal

x

72.000,00

100

Beneficiação do Arquivo Municipal

x

71.000,00

100

Beneficiação do Núcleo Monográfico Marquês de Pombal

x

85.000,00

100

Beneficiação do Núcleo de Arte Popular Portuguesa

x

6.000,00

100

Informatização das bibliotecas da rede de leitura pública

x

4.000,00

100

Software de inventário e gestão de coleções museológicas

x

15.000,00

100

Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e de Recreio

x

50.000,00

100

Construção, Beneficiação e Manutenção de Parques Infantis

x

100.000,00

100

Casa da Juventude

x

20.000,00
Total

Fomentar a operacionalização da proteção civil
Criação de uma unidade de formação de âmbito regional,
promovido pelos Bombeiros Voluntários de Pombal
Criação do Centro Municipal de Proteção Civil
Aquisição e Beneficiação de Equipamentos para o Centro de
Meios Aéreos
Aquisição e Beneficiação de viaturas de prevenção e
primeira intervenção

x

100
4.847.000,00

10.000,00

100

x

N/D

100

x

270.000,00

100

x

51.000,00

100

Reparação e Beneficiação do Posto da GNR de Pombal

x

30.000,00

100

Apoio à constituição do corpo operacional dos Bombeiros
Voluntários

x

157.500,00

100

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

518.500,00

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Otimizar a rede de equipamentos coletivos
Modernização da rede de equipamentos de administração pública
Execução de novos edifícios e/ou adaptação de edifícios
existentes para serviços da administração central e local,
nomeadamente o Serviço de Finanças de Pombal

x

N/D

100

Total
Promover uma rede de equipamentos complementares
Dotação do Corpo Nacional de Escutas com sedes e outras
infraestruturas adequadas às suas necessidades
Promover uma política de planeamento e gestão de
cemitérios
Construção, Ampliação e Beneficiação de Cemitérios
Construção e Beneficiação de Infraestruturas Cemiteriais
Revitalização de feiras e mercados

x
x

Beneficiação e Reparação do Centro de Recolha Animal

100

N/D

100

290.000,00

100

x

20.000,00

100

Beneficiação e conservação do mercado dos agricultores
Beneficiação e conservação do Mercado Municipal de
Pombal
Beneficiação da feira semanal
Beneficiação e ampliação do Centro de Recolha Animal,
incluindo a criação de hotel para cães/gatos

N/D

x
x

Construção e Beneficiação de Feiras e Mercados

N/D
x

15.000,00

100

x

301.000,00

100

x

15.000,00

100

x

16.000,00

100

x

45.000,00
Total

Mais mobilidade e acessibilidades
Melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade urbanas, numa ótica de sustentabilidade
Requalificação dos espaços públicos e dos passeios,
x
proporcionando segurança e conforto aos peões
Reforçar a acessibilidade aos Equipamentos Coletivos, aos
Transportes Urbanos e ao Espaço Público / Assegurar as
acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada a
todos os equipamentos coletivos e transportes públicos

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

--

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

100
702.000,00

N/D

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Mais mobilidade e acessibilidades
Melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade urbanas, numa ótica de sustentabilidade
Elaboração e implementação do Plano Local para a
Promoção da Acessibilidade (PLPA), na cidade de Pombal,
x
bem como do Plano Municipal para a Promoção da
Acessibilidade
Plano Local para a Promoção da Acessibilidade
x
Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

N/D

x

AL

100

108.000,00

29

71

101.000,00

29

71

**

Reforço e melhoria da sinalética
Fomentar a remodelação e beneficiação das passagens
pedonais, desniveladas, à Linha do Norte

x

Fomentar a construção de passagens pedonais
desniveladas nos pontos de maior conflito com as vias
estruturantes (IC2/EN1 e IC8)

x

Construção e Beneficiação de Passagens Pedonais

x

Promover a elaboração de um Plano de Mobilidade e
Transportes
Implementar uma política de gestão eficiente de parques de
estacionamento disponíveis
Valorização dos espaços e percursos pedonais nos espaços
urbanos
Incrementar o uso dos modos suaves no sistema de
transportes, incluindo o projeto “Pombike”
Construção de passagem inferior rodoviária à linha do Norte,
de ligação da Rua Marechal Spínola à Urb. Das Cegonhas
Rotunda no IC2/EN1 ao km 149,510 de acesso à Zona
Industrial da Formiga (antigas Oficinas Municipais)

N/D

100

N/D

100

50.000,00

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

1.500.000,00

15

x

x

Condicionar o acesso automóvel aos centros históricos

1.330.000,00
x

50

N/D
Total

50
100

3.089.000,00

Melhorar a rede de transportes públicos de passageiros
Implementar a rota “PombusNight”

x

N/D

100

Ampliar o Serviço de Transportes Urbanos da Cidade de
Pombal (POMBUS)

x

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Mais mobilidade e acessibilidades
Melhorar a rede de transportes públicos de passageiros
x

Melhorar a cobertura de abrigos de passageiros
Infraestruturas da Rede de Transportes Urbanos

N/D

x

100

40.000,00

100

Fomentar a otimização de circuitos de transportes públicos
de passageiros

x

N/D

100

Assegurar a ligação das freguesias periféricas, em particular
dos aglomerados rurais às sedes de freguesia e à sede do
concelho

x

N/D

100

Otimização do transporte público escolar

x

N/D

100

Otimização da funcionalidade do interface multimodal

x

N/D

100

Promover a intermodalidade rodo-ferroviária

x

N/D

100

Incentivar a utilização do transporte público

x

N/D

100

Promover a requalificação das estações e apeadeiros

x

N/D

100

Total

40.000,00

Otimização das acessibilidades concelhias e supraconcelhias
Fomentar a articulação entre a administração local e a
administração regional e central, no que respeita à
otimização da gestão da rede viária nacional
Favorecer a circulação de mercadorias entre os locais de
produção e de mercado
Desvio do tráfego de veículos pesados das áreas de maior
concentração urbana
Estruturação e hierarquização da rede viária municipal
Rede de Pistas Cicláveis

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

*
**

100

Beneficiação e Conservação de Parques de Estacionamento

x

15.000,00

100

Construção do Parque de estacionamento junto ao Centro
de Saúde
Construção do Parque de Estacionamento do Largo S.
Sebastião

x

1.750.000,00

15

85

x

1.765.000,00

15

85

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

3.530.000,00

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Programação e gestão sustentada das infraestruturas
Aproveitamento racional dos fundos comunitários de apoio
para o reforço e qualificação das infraestruturas
Utilizar o Sistema de Informação Geográfica como meio de
planear e gerir a rede municipal de infraestruturas

x

N/D

100

x

N/D

100

Reforçar a escala de atuação intermunicipal ao nível da
gestão dos resíduos, água e energia, fomentando a adoção
pelos municípios de sistemas de gestão ambiental municipal
e de processos de Agenda 21 Local

x

N/D

100

Promover a concretização das orientações estipuladas no
PEAASAR II – Plano Estratégico de Abastecimento de Água
e Saneamento de Águas Residuais e no Documento de
Enquadramento Estratégico das Infraestruturas de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
do concelho de Pombal

x

N/D

100

Fomentar a ampliação da rede de distribuição de Gás
Natural, com particular incidência nas áreas industriais

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Fomentar a articulação entre entidades, no sentido de
otimizar a gestão do armazenamento do gás natural e do
sistema de abastecimento de água em alta ao concelho de
Pombal, a partir do aquífero da Mata Nacional do Urso

x

N/D

100

Projetos de Bacias e Redes de Saneamento

x

152.000,00

100

Projetos de ETAR'S

x

223.000,00

100

Projetos de Emissários e Estações Elevatórias

x

75.000,00

100

Projetos de Redes de Drenagem de Aguas Pluviais

x

15.000,00

100

Levantamentos Topográficos

x

35.000,00

100

Levantamentos Topográficos de Estradas e Caminhos

x

30.000,00

100

Levantamentos Topográficos de Redes de Saneamento

x

30.000,00

100

Fomentar a melhoria da cobertura de rede de
telecomunicações nas zonas mais desfavorecidas
Promover regulamentação para a instalação de
infraestruturas de telecomunicações

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Programação e gestão sustentada das infraestruturas
Elaboração de estudos e projetos de abastecimento de água
e de equipamento eletromecânico
Projeto de Abastecimento de Água integrado a partir da
captação da Mata do Urso

x

36.000,00

100

x

26.000,00

15

Projetos de Reservatórios

x

74.000,00

100

Estudos e projetos no âmbito da rede elétrica

x

20.000,00

100

Fomento de alternativas de acesso às pedreiras da Sicó e
Barrocal

x

501.000,00

100

Total
Redefinição e otimização do sistema de abastecimento de água
Implementar o sistema de abastecimento de água em alta a
partir do aquífero Leirosa-Monte Real (Mata Nacional do
Urso).
Pesquisa e captação de água na Mata do Urso
Ampliação, Beneficiação e Conservação do Sistema de
abastecimento de água da Mata do Urso
Implementação de Sistemas de Telegestão, nomeadamente
nas captações do Ourão e da Mata Nacional do Urso

1.217.000,00

x

Em cálculo

x

1.355.000,00

15

x

525.000,00

100

x

600.000,00

15

Garantir o bom funcionamento de marcos de água e de
bocas de incêndio

x

N/D

100

Execução e beneficiação dos elementos constituintes da
rede em alta (condutas elevatórias, condutas adutoras,
reservatórios, estações de tratamento, …).

x

N/D

100

Assegurar os níveis de atendimento e qualidade da água,
visando um abastecimento adequado à população e ao
desenvolvimento das atividades económicas

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Implementação de um sistema de deteção e controlo de
perdas de água
Implementação de um sistema de controlo de rega de
espaços verdes públicos

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1
Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Redefinição e otimização do sistema de abastecimento de água
Construção da Conduta Adutora entre a Mata do Urso e a
Caxaria

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

x

184.000,00

15

85

Construção da Conduta Adutora, Est. Elevatória e
Reservatórios entre Caxaria e o Parque Industrial Manuel
da Mota

x

4.801.000,00

15

85

Construção da Estação de Tratamento da Mata do Urso

x

2.900.000,00

15

85

Interligação / Reformulação dos sistemas atuais

x

5.385.000,00

15

85

Abastecimento de Água à Ranha e Lugares Limítrofes

x

175.000,00

15

85

Construção dos Reservatórios e Equipamento
Eletromecânico nas Ranhas

x

599.000,00

15

85

Abastecimento de Água ao Travasso-Flandes

x

20.000,00

15

85

Substituição da Adutora do Ourão

x

500.000,00

100

Construção, Beneficiação e Reparação de redes de água

x

446.000,00

100

Construção e Beneficiação de Reservatórios

x

161.500,00

100

Aquisição e Beneficiação de Equipamentos

x

414.000,00

100

Tratamento e desinfeção de água para consumo doméstico

x

400.000,00

100

Monitorização da qualidade da água para consumo humano

x

750.000,00

100

Total 19.215.500,00
Consolidar a Rede de Saneamento Básico
Aumentar o nível de atendimento e melhorar a qualidade do
serviço prestado em infraestruturas de saneamento básico

x

Execução e beneficiação dos elementos constituintes da
rede de saneamento básico em alta (emissários,
subemissários, Estações Elevatórias, …)
Execução, ampliação e beneficiação de ETAR’s (Pombal,
Redinha, Pelariga-Almagreira, Carriço, …)
Promover a reutilização de águas residuais tratadas em
usos compatíveis, nomeadamente, rega de espaços
verdes, lavagens, descargas em instalações sanitárias, ...

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

N/D

x

100

124.000,00

100

**

100

x

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Consolidar a Rede de Saneamento Básico
Construção de redes de saneamento:
Louriçal

x

30.000,00

100

Carnide

x

350.000,00

100

Vila Cã

x

42.000,00

100

Pelariga-Almagreira

x

347.000,00

15

Estrada de Soure

x

500.000,00

100

85

Ilha

x

300.000,00

15

85

Carnide-Ilha-Louriçal

x

3.047.000,00

15

85

Ranhas

x

284.000,00

15

85

Carriço

x

1.400.000,00

15

85

Antões e Moita do Boi

x

1.044.000,00

15

85

Vicentes, Cumieira, Guistola e Ameixeiraria

x

1.074.000,00

15

85

Casal Fernão João, Roussa e Casal Velho

x

150.000,00

15

85

Carriço

x

1.016.000,00

15

85

Boldrarias a Barrocas (Lugares da Borda)

x

3.500.000,00

15

85

Agua Travessa e Matosos

x

517.000,00

15

85

Travasso-Flandes

x

82.000,00

15

85

2.450.000,00

15

85

1.160.000,00

15

85

x

300.000,00

15

85

x

3.047.000,00

15

85

x

731.000,00

15

85

x

1.400.000,00

15

85

x

428.000,00

100

Outeiro do Louriçal e Foitos
Marinha da Guia, Cabeço (parte), Caxaria e Vale LezideCarriço

x

Construção de Emissários:
Emissário da Formiga
Emissário de Carnide-Ilha-Louriçal
Emissários do Carriço - Louriçal (E.2, E.2.1, E.2.2 e
E.2.2.1)
Emissário e da nova ETAR da Redinha
Construção e beneficiação de Emissários e Redes de
Saneamento Existentes
AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Rev. 02

Novembro 2013

Pág. 98 de 110

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Consolidar a Rede de Saneamento Básico
Construção da ETAR e emissários da Pelariga-Almagreira

x

2.299.000,00

15

85

Construção dos Subemissários de Albergaria dos Doze e
Rede de Saneamento de Fontinha (Vila Cã)

x

50.000,00

15

85

Ampliação de redes de saneamento

x

155.000,00

100

Construção da rede de saneamento e Estação Elevatória de
Seixo / Lagoa

x

822.000,00

15

Beneficiação e reparação de ETAR's

x

71.000,00

100

Construção da Estação Elevatória do Outeiro Martinho
Construção da ETAR, Emissário e Estação Elevatória da
Guia
Construção de rede de saneamento de Santiais e limítrofes
e Emissário de Albergaria, Santiago e São Simão

x

93.000,00

15

85

x

355.500,00

15

85

x

5.000,00

15

85

Remodelação / Ampliação da ETAR de Pombal

x

6.600.000,00

15

85

Beneficiação e Reparação da ETAR de Pombal
Construção de redes e ETAR de Alhais e Lugares
Limítrofes
Compostagem / Tratamento de lamas

x

10.500,00

100

x

1.625.000,00

15

x

500.000,00

100

x

100.000,00

100

Monitorização da qualidade das águas residuais, lamas e
areias

Total 36.009.000,00
Reforço das condições de tratamento e fiscalização de efluentes de agropecuárias e industriais
Implementar uma política que obrigue as indústrias
agropecuárias, com passivo ambiental a adotar soluções
x
técnicas integradas aplicando-lhes sanções em caso de
incumprimento

N/D

100

Promover a concretização das orientações estipuladas no
ENEAPAI – Estratégia Nacional para os Efluentes
Agropecuários e Agroindustriais

x

N/D

100

Fomentar o tratamento de efluentes provenientes da
atividade industrial em sistemas de tratamento autónomos

x

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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85

Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Reforço das condições de tratamento e fiscalização de efluentes de agropecuárias e industriais
Beneficiação das Infraestruturas do Parque Industrial Manuel
x
da Mota
Beneficiação e Ampliação das Infraestruturas do Parque
x
Industrial da Guia
Beneficiação das Infraestruturas da Zona Industrial da
x
Formiga

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

326.333,52

100

100.000,00

100

175.131,71
Total

Ampliar e incrementar sistemas de depósito, recolha e tratamento de resíduos
Potenciar a implementação de um projeto-piloto de recolha
x
“porta a porta” de Resíduos Sólidos Urbanos

AL

100
601.465,23

N/D

100

Otimização e expansão da rede de recolha de resíduos
sólidos urbanos, ao nível de infraestruturas, dos
equipamentos e dos circuitos de recolha

x

N/D

100

Expansão e reforço da rede de recolha de resíduos de
grandes dimensões (monstros e verdes), ao nível de
infraestruturas e equipamentos, com a colocação de, pelo
menos, um contentor de verdes junto às áreas residenciais

x

N/D

100

Incrementar a recolha seletiva multimaterial das frações
valorizáveis

x

N/D

100

Implementação de um centro de recolha por freguesia, no
qual se concentre a recolha de monstros, de verdes e de
resíduos de construção

x

N/D

100

Implementação de uma rede de recolha de óleos usados,
com a instalação de, pelo menos, um ponto de recolha em
cada freguesia, junto ao ecoponto mais utilizado

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Instalação de contentores de Resíduos Sólidos Urbanos
subterrâneos, essencialmente nos centros urbanos de maior
dimensão
Promover a concretização das orientações estipuladas no
PERSU II – Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos
Urbanos

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Ampliar e incrementar sistemas de depósito, recolha e tratamento de resíduos
Promover uma solução de depósito e tratamento de
x
Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
Aquisição de Contentores de RSU
x
Aquisição de Mini-ecopontos, Papeleiras e Equipamento
x
similar

N/D
138.000,00

100

17.000,00

100

Total
Melhoria da segurança e qualificação da rede de infraestruturas viárias
Construção e beneficiação de passagens desniveladas
(viadutos, pontes e pontões)
Qualificação da Sinalização Rodoviária
Implementar o Regulamento Municipal de Toponímia e
Numeração de Polícia para o concelho de Pombal,
procurando dotar todo o concelho de toponímia e número de
polícia
Sinalização e Toponímia

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

155.000,00

19.000,00

100

x

Em cálculo

100

x

Em cálculo

100

x

Promover uma ocupação racional das faixas adjacentes à
rede viária, de modo a garantir o bom desempenho destas
infraestruturas
Melhoria das condições de circulação e segurança
rodoviárias
Desenvolver estudos com vista à adoção de soluções
rodoviárias, minimizadoras da existência de pontos críticos
Requalificação, beneficiação/remodelação das vias
pertencentes à Rede Viária Municipal
Participar na execução e beneficiação das vias pertencentes
à Rede Viária Nacional
Promover a requalificação da ligação entre o IC2, no
Barracão, e a EN109, na Guia, em conjunto com o Município
de Leiria
Ligação Rodoviária do IC8 à Estrada Atlântica
Construção de novas vias, nomeadamente caminhos
agrícolas e florestais circulares, variantes urbanas e
alternativas de acesso às indústrias extrativas da Serra de
Sicó

x

100

252.000,00
x

100

N/D

100

Em cálculo

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

x

500.000,00

x

15

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

FC

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Melhoria da segurança e qualificação da rede de infraestruturas viárias
Fomentar, junto das respetivas entidades, a execução do
acesso rodoviário à Autoestrada A1, no IC2, na zona das
Meirinhas – Barracão

x

N/D

100

Participar na reabilitação e valorização das infraestruturas
ferroviárias existentes

x

N/D

100

Remodelar as passagens pedonais inferiores à Linha do
Norte que asseguram a articulação entre a Zona do Arunca
e a Zona Histórica da cidade

x

N/D

100

Criação de faixas de proteção e enquadramento das vias
estruturantes do concelho e criação de corredores verdes,
constituídos por árvores de alinhamento, ao longo das vias
urbanas

x

N/D

100

Requalificação urbana da EN 237 desclassificada (Alto do
Cabaço/Barco)
Beneficiação e conservação de estradas, caminhos e
arruamentos

x

1.823.000,00

15

Freguesia de Abiúl

x

476.000,00

100

Freguesia de Albergaria dos Doze

x

324.000,00

100

Freguesia de Almagreira

x

341.000,00

100

Freguesia de Carnide

x

430.000,00

100

Freguesia do Carriço

x

258.000,00

100

Freguesia da Guia

x

253.000,00

100

Freguesia da Ilha

x

263.000,00

100

Freguesia do Louriçal

x

1.785.000,00

100

Freguesia da Mata Mourisca

x

433.000,00

100

Freguesia das Meirinhas

x

252.000,00

100

Freguesia da Pelariga

x

405.000,00

100

Freguesia de Pombal

x

426.000,00

100

Freguesia da Redinha

x

342.000,00

100

Freguesia de Santiago de Litém

x

251.000,00

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Melhoria da segurança e qualificação da rede de infraestruturas viárias
Freguesia de S. Simão de Litém
x
Freguesia de Vermoil
x
x
Freguesia de Vila Cã
Redimensionamento da EN 1-6

x

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

258.000,00
500.000,00
340.500,00

100
100
100

FC

76.000,00

100

x

1.532.000,00

100

x

500.000,00

100

x

1.092.000,00

100

Variante da EN 109 à Rotunda da A17

x

1.000.000,00

15

85

Variante da Zona Industrial da Guia à EN109

x

60.000,00

15

85

CM1030 (Guia - Outeiro Martinho)

x

140.000,00

100

Rotunda na EN 109

x

171.000,00

100

Caminho e ciclovia de ligação do Grou à Estrada Atlântica

x

1.200.000,00

100

CM 1017 (Louriçal - Cavadas)

x

50.000,00

100

CM 1016 (EN 342 - Casais Porto - Valarinho)

x

100.000,00

100

Variante Sudeste à Vila do Louriçal
Estrada de Ligação da Rotunda do Casarelo à EM530
(Vicentes)
Requalificação do CM 1045 (EN 237 - Casal Fernão João EM 531)

CM 1041 (Meirinhas Cima - Palão - Venda Nova)

x

68.000,00

Construção da Variante a Sul da cidade de Pombal

x

1.000.000,00

50

100
50

50

Variante à EN 350 em Albergaria dos Doze/Eguins

x

1.000.000,00

EM 531-1 (CM 1038 / Marco / Ilha / Guia(EN109))

x

607.000,00

15

50

Abertura de estradas e caminhos

x

81.500,00

100

Construção, Beneficiação e Sinalização de Infraestruturas
Rodoviárias

x

155.000,00

100

CM 1071 (Vila Verde - Canavieira - Calvaria)

x

200.000,00

100

CM 1060 (Carrapia - Marco da Pipa - Santiais)

x

200.000,00

100

CM 1039-1 (CM 1039 - Alto dos Mendes - EM 531)

x

117.000,00

100

EM 529 (IC2 - Almagreira)

x

150.000,00

100

CM 1062 (Marco da Pipa - Pipa - EN 1-6)

x

100.000,00

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Reforço e qualificação das infraestruturas
Melhoria da segurança e qualificação da rede de infraestruturas viárias
EM 532 (Vila Cã - Infesta - Maçoeira (CM 1052-1))

100.000,00

100

EM 501-1 (Vila Cã - Abiul)

x

x

147.000,00

100

Construção, Reparação e Beneficiação de pontões

x

458.000,00

100

Rotunda do Alto Cabaço (Ligação do IC2 à EN 237
desclassificada)

x

1.375.000,00

50

50

Total 21.611.000,00
Melhoria da rede elétrica
Beneficiação da rede de distribuição elétrica e de iluminação
pública em algumas zonas do concelho em que a mesma se
encontre mais debilitada

x

Instalação/beneficiação Postos de Transformação

x

278.000,00
N/D
Total

Reforço das infraestruturas de drenagem de águas pluviais
Promover a melhoria da rede de águas pluviais na zona
urbana da cidade de Pombal
Ampliar a rede de águas pluviais nas principais áreas
urbanas
Intervenções no Túneis das Ribeiras da Cidade de Pombal
Construção da Bacia de Amortecimento a Nascente da
Cidade de Pombal

x

Auditoria e certificação energética dos edifícios municipais
Potenciar a autossustentabilidade do ponto de vista
energético dos edifícios e espaços públicos, investindo na
colocação de equipamentos de produção de energia
renovável

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

100
278.000,00

50.000,00

100

x

110.000,00

100

x

1.000.000,00

100

x

2.500.000,00

100

Total
Sustentabilidade ambiental
Aposta na eficiência energética e nas energias renováveis
Desenvolver um programa de melhoria da eficiência
energética em edifícios municipais e espaço público

100

x

x

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

3.660.000,00

N/D

100

180.000,00

100

N/D

100

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Prioridade

Ação a desenvolver

1
Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Sustentabilidade ambiental
Aposta na eficiência energética e nas energias renováveis
Dotar a frota municipal de veículos movidos a combustíveis
alternativos, como o biodiesel, e de veículos elétricos
Instalar postos de carregamento de veículos elétricos
estrategicamente localizados
Otimizar os percursos dos transportes públicos (autocarros,
veículos de recolha do lixo, …), com o intuito da redução dos
consumos de energia nos transportes

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 10

(€)

AC

AL

x

N/D

100

x

50.000,00

100

N/D

100

N/D

100

x

Implementação de um programa de informação sobre o
aproveitamento solar térmico, nomeadamente em habitações
já existentes

Ano 9

Fonte de
financiamento (%)

x

Apoio na criação de política nacional de incentivos fiscais,
tarifários e outros para promover a utilização racional de
energia nos vários setores da atividade

x

N/D

100

Criação de “via verde” para a apreciação e aprovação de
projetos de edificações sustentáveis

x

N/D

100

Potenciar a supressão de todas as lâmpadas de mercúrio
existentes na iluminação pública, sendo progressivamente
substituídas, pelos serviços da EDP, por lâmpadas de sódio,
com reduzida taxa de falha e maior durabilidade

x

N/D

100

Fomentar a utilização de iluminação e tecnologia LED no
espaço e edifícios públicos

x

N/D

100

Substituição de luminárias tradicionais, por LED em
monumentos e edifícios históricos
Aquisição de sistemas de instalação de sinalização
luminosa LED para a rede municipal
Reconversão das instalações de sinalização e controlo de
tráfego para óticas a LEDs
Explorar o potencial local das energias renováveis,
nomeadamente nos domínios da energia eólica, das marés,
solar e biomassa

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

x

200.000,00

100

x

507.000,00

15

85

x

185.000,00

15

85

x

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100

N/D - Valor não definido
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Câmara Municipal de Pombal
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

Prioridade

Ação a desenvolver

1
Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Sustentabilidade ambiental
Aposta na eficiência energética e nas energias renováveis
Estímulo à produção de Biogás, nas ETAR’s e nas
explorações pecuárias
Prever nos instrumentos de gestão territorial a instalação de
infraestruturas de produção de energia a partir de fontes
renováveis

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

x

Ano 9

Ano 10

(€)

Aplicar políticas em prol do ambiente e do desenvolvimento
sustentável e prosseguir a participação de Pombal no Projeto
ECO XXI
Fomentar a valorização económica de resíduos
Condicionar o acesso a veículos motorizados às áreas mais
sensíveis do litoral, nomeadamente à praia do Osso da
Baleia, implementando uma rede de transportes “amigos do
ambiente”.
Incentivar a compostagem doméstica e valorização de
resíduos biodegradáveis

AL

100

*

100
1.122.000,00

x

Em cálculo

100

x

6.000,00

100

x

N/D

100

x

N/D

100

x

N/D

100

Total
Informar e divulgar
Ações de sensibilização dos cidadãos, das escolas e das
empresas para a sustentabilidade

AC

N/D

Total
Planear e valorizar em prol do ambiente
Elaborar um Plano de Ação para a Sustentabilidade
Ambiental do concelho

Fonte de
financiamento (%)

6.000,00

x

Em cálculo

100

Campanhas de informação, ações de sensibilização e de
educação ambiental da população em geral e, em particular,
da população escolar, nomeadamente no âmbito da “Política
dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar)”

x

Em cálculo

100

Dinamização de ações de formação avançadas sobre gestão
de energia, especialmente destinada às atividades
profissionais com maiores consumos de energia

x

N/D

100

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

N/D - Valor não definido
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Prioridade

Ação a desenvolver

1
Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável
Sustentabilidade ambiental
Informar e divulgar
Sensibilizar os consumidores finais de energia no sentido de
reduzir os desperdícios energéticos

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

x

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

N/D

AL

100

Educação Ambiental e Programa Eco Escolas

x

20.000,00

Gestão de resíduos & Empreendorismo nas Escolas

x

100.000,00

40

Ações de Defesa do Ambiente

x

5.000,00

100

x

5.000,00

100

x

5.000,00

100

x

5.000,00

100

Sensibilização para a racionalização do consumo de água
Sensibilização e Informação sobre a Recolha, Tratamento
e Reciclagem de resíduos sólidos urbanos
Sensibilização ambiental para a proteção do Meio
Ambiente

Total
"Cocooperation" Intermunicipal
Maximizar a posição geo-estratégica do concelho
Reforçar a competitividade e a atratividade do concelho
Potenciar a integração de Pombal numa região
eminentemente empreendedora e inovadora, promovendo e
disponibilizando parques industriais e empresariais de
referência, com diversas componentes (tecnológica,
investigação, desenvolvimento, …)
Desenvolvimento de uma plataforma logística associada à
promoção integrada da rede de infraestruturas empresariais
e logísticas, no contexto regional

x

**

x

Promover a Praia do Osso da Baleia, a Mata Nacional do
Urso e a Serra de Sicó, enquanto motor do desenvolvimento
turístico e económico

x

100

140.000,00

N/D

100

Em cálculo

100

Em cálculo

100

Adaptar a infraestrutura que acolhe o centro de meios aéreos
a aeródromo, dotando-a de uma escola aeronáutica

x

Em cálculo

100

Promover a articulação entre a promoção do concelho como
destino de investimento e como destino turístico, afirmando
as sinergias que um desempenha em relação ao outro

x

N/D

100

Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

"Cocooperation" Intermunicipal
Maximizar a posição geo-estratégica do concelho
Reforçar a posição de Pombal no sistema urbano
Reforçar as funções urbanas da sede de concelho como
centro urbano estruturante, dotando-a de equipamentos e
outras infraestruturas de caráter suprarregional

x

N/D

100

Potenciar as acessibilidades existentes entre a sede de
concelho e os restantes centros urbanos do sistema Centro
Litoral, em particular do sub-sistema urbano de Leiria –
Marinha Grande/Pinhal Litoral

x

N/D

100

Reforço da conectividade interurbana, entre o Litoral e o
Interior do País, assente no eixo IC8 (Pombal/Castelo
Branco), e entre o Norte e o Sul, potenciada pelos eixos IP1
(A1), IC1 (A17), Linha do Norte e Linha do Oeste

x

N/D

100

Atrair equipamentos e funções regionais (Loja do Cidadão,
…)

x

N/D

100
Total

Projetar a imagem de Pombal
Certificação, promoção e valorização dos produtos
endógenos mais representativos da região

--

x

N/D

100

Promover a atração de turistas estrangeiros – Apostar nos
produtos Touring Cultural e patrimonial (Rotas Temáticas),
Turismo de Natureza e Gastronomia

x

N/D

100

Criar uma estratégia de marketing territorial

x

N/D

100
Total

--

Coesão territorial
Cooperação e articulação entre o concelho de Pombal e outros organismos públicos
Planear o território, procurando homogeneizar as diversas
classes de uso do solo e as próprias condicionantes e
restrições de utilidade pública, salvaguardando a articulação
com os territórios vizinhos
Promover a articulação institucional, no sentido de gerir de
forma sustentada as áreas do território sob domínio de várias
entidades públicas

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

*

x

N/D

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

100

N/D - Valor não definido
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Prioridade

Ação a desenvolver

1

2

3

Cronograma
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Estimativa de custos
Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

(€)

Fonte de
financiamento (%)
AC

AL

"Cocooperation" Intermunicipal
Coesão territorial
Cooperação e articulação entre o concelho de Pombal e outros organismos públicos
Definição de estratégias de prevenção e mitigação de
impactos ambientais cumulativos na região, em parceria com
as entidades competentes

x

N/D

100

Assegurar a participação do município no programa “Simplex
Autárquico” como forma de cooperação com os diversos
organismos da administração central

x

N/D

100
Total

Promoção da intermunicipalidade
Criar sinergias e complementaridades com os concelhos
vizinhos, numa ótica de promoção e valorização territorial
Potenciar a integração na Rede Urbana para a
Competitividade e Inovação – RUCI, no sentido de tornar
Pombal num concelho mais sustentável, mais competitivo e
mais aprazível para viver

--

x

N/D

100

x

N/D

100

Encarar a integração de Pombal na AMLEI como
oportunidade de desenvolvimento, de racionalização e
concretização de objetivos comuns, bem como de partilha de
projetos e equipamentos supramunicipais

x

N/D

100

Potenciar a integração do concelho na associação Terras de
Sicó, enquanto projeto plural a favor do desenvolvimento
local, associado ao maciço da Serra de Sicó

x

N/D

100

Implementar uma plataforma de gestão de eventos regionais
capaz de estabelecer e coordenar um calendário anual em
rede, bem como as respetivas campanhas de promoção

x

N/D

100
Total

AC - Administração central

AL - Autarquia local

FC - Fundos Comunitários

* - Temática a concretizar com a presente revisão do PDM

** - Encontra-se quantificado noutra Medida de Atuação

Em cálculo - Valores não disponibilizados em tempo útil

--

N/D - Valor não definido
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE POMBAL

5. RESULTADOS
Aferidos os resultados das estimativas de custos para as Ações a Desenvolver previstas para o
bom desenvolvimento das Estratégias e do Modelo de Ordenamento preconizados, verifica-se
um total de 181.480.316,81€, sendo de ressalvar o fato de haver muitas ações para as quais
não foi possível apurar qualquer valor quantitativo, pelo fato de serem ações ainda em fase
embrionária de desenvolvimento.
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