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abrangido, por forma a caracterizar e diagnosticar a realidade, elementos os quais dão corpo ao presente
documento – Volume I.

PREÂMBULO

Esta ferramenta base (Volume I), dará através dos seus elementos o suporte à estruturação e
organização da composição das propostas, as quais consagradas no Volume II do estudo, abrangem os
domínios - Urbano _ Plano de Reabilitação do Espaço Público (PREP) e - Social _ Plano de Revitalização

Verificado o significativo quadro de deterioração respeitante aos níveis da condição de fruição e

Social (PRS).

bem-estar no espaço público, bem como o avançado estado de degradação do tecido habitacional dos

O presente estudo espelhado nos respetivos Volume I e Volume II, corporiza a proposta do

núcleos urbanos, aleados ao significativo despovoamento, registado nas duas últimas décadas,

Programa de Reabilitação e Revitalização para a Freguesia, programa este, assim se perspetiva, venha

observa-se uma realidade que objetivamente convoca à consciencialização dos atores políticos locais

a contribuir significativamente para a composição da Operação de Reabilitação Urbana, a formular pela

quanto à condição para que medidas de inversão desta agoniante realidade se efetivem. Nesse sentido,

entidade gestora (CMTV), para a presente ARU.

foi realizado pelo Gabinete Local de Reabilitação Urbana – Carvoeira e Carmões, o desenvolvimento de
um estudo, o qual se reproduz nos dois volumes que se apresentam, visando contribuir para o suporte
estratégico do alinhamento da ação futura no território desta União de Freguesias.
A perceção, quer da administração central quer da administração local, no que respeita aos níveis
crescentes do problema, é traduzida respetivamente pela germinação do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana, operado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro na atual redação dada
pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, suportando-se neste regime, no que a nível local diz respeito
(Concelho de Torres Vedras), a composição/efetivação, ao longo dos últimos anos, de sete instrumentos
territoriais de base, as denominadas ARU’s - Áreas de Reabilitação Urbana, sendo o último dos quais o
suporte efetivo para a realização deste estudo.
Esse instrumento de suporte, proposto pela Câmara Municipal (13 de Outubro e 10 de Novembro
de 2020), aprovado pela Assembleia Municipal (21 de Dezembro de 2020), com edital nº184/2021 (28
de Janeiro de 2021) e publicado em Diário da República (2ª serie de 11 de fevereiro de 2021), intitulado
de – Área de Reabilitação Urbana do Concelho de Torres Vedras (ARUCTV), balizado no desígnio
da coesão territorial e integração social, abrange a totalidade do território concelhio, contemplando 189
Unidades Territoriais dispersas pelas 13 Freguesias do Concelho.
Neste contexto, e verificado que no citado instrumento de gestão, é atribuído ao território
geográfico/administrativo da União das Freguesias de Carvoeira e Carmões a delimitação de 20
Unidades Territoriais (UT), as quais compreendem um universo urbanístico de âmbito físico e social, o
que no concreto representa uma área de 129 ha, com um total de população na ordem das 1855 pessoas
e um universo de 1285 edifícios, foi observada a necessidade, por parte do executivo da União das

Perspetiva da localidade de Carmões (Setinheira) - Pintura a lápis de cor

Freguesias de Carvoeira e Carmões, de formular uma contextualização e um enquadramento do território

Autor: Desconhecido - 1998.
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Tendo em conta o enquadramento apresentado, o corpo de estudo direciona-se para o domínio
de análise das Unidades Territoriais (UT’s), elemento fulcral de observação da dimensão urbana. Esta
dimensão é posicionada enquanto miolo do estudo, pois é para estes cenários, ora enquadrados e

ESTRUTURA DO DOCUMENTO – Volume I

caracterizados, que advirá um diagnóstico o qual permita consolidar as futuras propostas para estes
mesmos territórios estudados (UT’s). Neste sentido, a análise representada com o título de
Caracterização das Unidades Territoriais, incide nos âmbitos da:

O documento apresentado – Volume I, o qual diz respeito ao enquadramento, caracterização e

•

Caracterização do Espaço Público;

diagnóstico, referente ao Programa de Reabilitação e Revitalização para a União das Freguesias de

•

Caracterização do Edificado.

Carvoeira e Carmões, está estruturado tendo em conta três dimensões fundamentais:

Neste domínio, são enquadradas as 20 Unidades Territoriais respetivamente no território da

•

A dimensão Territorial;

Freguesia, sendo referenciada a sua estrutura de equipamentos, entre outros elementos estruturantes.

•

A dimensão Urbana;

A caracterização do espaço público e a caracterização do edificado são traduzidas com especial ênfase,

•

A dimensão Social.

as quais são representadas textualmente e graficamente através de tabelas e mapas, conferindo-lhe

Inicialmente o foco para a realização deste programa centrou-se sobretudo na agregação de fatos

objetividade. Esta dimensão apresenta no final um quadro conjunto.
A dimensão Social, a qual incide no universo das Unidades Territoriais pretende representar

que são comprovados por via de elementos estatísticos os quais, interpretados à luz dessa realidade
científica, são cruzados com elementos de carácter empírico. Esses elementos reveladores da
importância em clarificar uma estruturação de enquadramento para as três dimensões é esplanada no
subtítulo – Enquadramento Global.
Após a clarificação quanto ao ponto de partida, é abordado o enquadramento territorial da União
das Freguesias de Carvoeira e Carmões face a temas de significativa importância, os quais pretendem
contextualizar o universo do estudo no domínio da dimensão territorial, sendo este capítulo denominado
de Enquadramento Territorial – A Freguesia. Este mesmo capítulo é finalizado com uma exposição de
pontos positivos e negativos, de forma a sintetizar a análise e o enquadramento dos respetivos domínios.
Assim, o capítulo enquadra os seguintes temas:
•

Localização;

•

Estrutura Administrativa;

•

Estrutura de Geografia Física;

•

Estrutura de Mobilidade e Equipamentos;

•

Estrutura Patrimonial;

•

Estrutura Populacional;

•

Estrutura Económica;

•

Estrutura Associativa.

cientificamente os sentimentos, perceções e hábitos das comunidades face aos domínios da:
•

Habitação;

•

Espaço público envolvente (localidade / Unidade Territorial);

•

Relações internas e externas à Freguesia.
Este capítulo intitulado de Caracterização Sociológica, está munido de uma estruturação

completa o qual difunde um conjunto substancial de indicadores vitais para a criação e desenvolvimento
das propostas, a serem apresentadas no Volume II.
Posteriormente à análise a estas três dimensões, e como forma de conclusão do Volume I, é
apresentado um enquadramento que visa promover o ponto de partida para as propostas a desenvolver
no Volume II, estas representativas das três dimensões estudadas.
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integrada no interior dos perímetros das Unidades Territoriais, 83% dos edifícios estão contemplados

ENQUADRAMENTO GLOBAL

dentro destes perímetros e 79% dos alojamentos integram-se neste universo.
Relação de População / Edificios / Alojamentos da Freguesia
no total das 20 Unidades Territoriais
2500

enquadramento base, resultante num significativo conjunto de ferramentas (dados / propostas), com o

2000

intuito de suportar objetivamente a informação a fornecer ao instrumento orientador da Operação de

1500

Reabilitação Urbana respeitante a esta unidade geográfica administrativa – União das Freguesia de
Carvoeira e Carmões, visou inicialmente a interpretação de dois conjuntos de indicadores, um de ordem
objetiva (estes fornecidos por indicadores estatísticos atualizados) e outro de ordem subjetiva (estes

Valor em nº total

O ponto de partida, face à estruturação metodológica adotada, a qual visa compor um

1000
500
0
POPULAÇÃO

fornecidos por perceções empíricas relativas ao estado da arte).

EDIFICIOS

Dos indicadores de ordem objetiva, focam-se aqui como exemplo, três gráficos de relação face ao
universo de população, edifícios, alojamentos e agregados familiares, integrados nas 20 Unidades
Territoriais da Freguesia contempladas na ARU em estudo.
Variações 2011 - 2021 na Freguesia
- População / Edifícios / Alojamentos / Agregados Familíares -

Valor total da Freguesia - 2021 (INE)
Valor total da ARU na Freguesia (CMTV)
Relação percentual

ALOJAMENTOS

População
2201

Edificios
1535

Alojamentos
1550

1855

1285

1229

84,28%

83,71%

79,29%

Fonte – INE e CMTV

O gráfico seguinte, relaciona o número de edifícios integrados em 16 Unidades Territoriais da
Freguesia relativamente à sua desocupação, sendo revelador, inicialmente, a variação quanto ao
indicador em causa pelas diferentes Unidades Territoriais, podendo-se constatar também, um dado
importante, o qual indica que 44% dos edifícios integrados no total destas 16 Unidades Territoriais estava
desocupado.
Edifícios desocupados por Unidade Territorial em 2019

Fonte – INE

Quanto ao gráfico apresentado em cima, representa a dinâmica de variação compreendida entre o
ano de 2011 e o ano de 2021 respeitante ao conjunto da população, edifícios, alojamentos e agregados
familiares na Freguesia. A fonte é o XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral
da Habitação - Censos 2021 realizados pelo INE.
O indicador de ordem objetiva representado no gráfico seguinte, fornece a perceção do universo

Braçal
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A-da-Rainha
Beira e casal Barroela
Casal Palear (Q. da Glória)
Almagra
Filha Boa
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0

abrangente da ARU nas Unidades Territoriais da Freguesia, na medida em que 84% da população está
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Já no tocante à ordem de grandeza atribuída a esta Freguesia face aos indicadores fornecidos pela
ARU, podemos concluir que das treze Freguesias esta é a que apresenta o 3º maior número de Unidades
Territoriais, a 4ª Freguesia com maior número de edifícios contemplados, ocupa a 8ª posição quanto ao

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL - A FREGUESIA
- DIMENSÃO TERRITORIAL –

número de alojamentos, é a 10ª Freguesia em área total de Unidades Territoriais, ocupando o 11º lugar
quanto à população abrangida por este instrumento.

Nota prévia
Quanto ao caráter dos indicadores de ordem subjetiva (estes fornecidos por perceções empíricas
Este capítulo inicial pretende fornecer uma visão de enquadramento da Freguesia de amplitude

relativas ao estado da arte), os mesmos são observados tendo em conta conversas/entrevistas formais
e informais aos órgãos políticos locais, aos comerciantes e população em geral, destacando-se a título
de exemplo os de maior relevo:

concelhia e até regional, no domínio da dimensão territorial, com o intuito de prover um conjunto
significativo de elementos, os quais introduzam e apresentem este território.
A dimensão territorial enfoca os elementos respeitantes à:

•

A Freguesia está localizada no interior do Concelho;

•

O despovoamento da Freguesia é uma realidade;

•

Localização;

•

A Freguesia está envelhecida em termos populacionais;

•

Estrutura Administrativa;

•

Os moradores maioritariamente trabalham ou estudam fora da Freguesia;

•

Estrutura de Geografia Física;

•

Ampla necessidade de melhoria e embelezamento do espaço público;

•

Estrutura de Mobilidade e Equipamentos;

•

Melhoria significativa da mobilidade pedonal nas localidades;

•

Estrutura Patrimonial;

•

Muitas casas particulares estão degradadas;

•

Estrutura Populacional;

•

Ausência de serviços e comércio nas localidades.

•

Estrutura Económica;

•

Estrutura Associativa.

Articulado este conjunto de indicadores de carácter objetivo e subjetivo, revelador da premente
necessidade quanto à elaboração e organização de uma estratégia de reabilitação e revitalização urbana
bem alicerçada, planificou-se a ação de estudo 2021 – 2022 sobre o ponto de vista o quanto possível
amplo, respeitante ao entendimento do território, nas seguintes dimensões:
✓ Dimensão Territorial - Caracterização da Freguesia
✓ Dimensão Urbana - Caracterização das Unidades Territoriais
✓ Dimensão Social - Caracterização Sociológica

Metodologia
Para esta estrutura de análise foi concebida uma metodologia que em princípio, embora
necessitasse de ser o quanto possível abrangente, não fosse demasiado profunda nos elementos a
tratar, pois o enfoque do estudo não é a análise da Freguesia, mas sim um conjunto significativo de
perímetros urbanos, em concreto as 20 Unidades Territoriais integradas na Freguesia.
Quanto ao desenvolvimento dos conteúdos evidenciados, a sua elaboração teve por base principal
o PDM de Torres Vedras em vigor e o documento relativo à ARU do Concelho de Torres Vedras.
No que toca aos pontos da localização e estrutura de geografia física, foi seguido o exemplo
espelhado no PDM em vigor, através da interpretação da Planta Geral de Ordenamento (outubro de
2017) e da Planta Geral de Condicionantes (outubro de 2017), tendo sido aplicado a adequabilidade dos
dados ao universo da Freguesia.

7

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

Nos restantes domínios foi realizada uma pesquisa ampla, da qual se salienta a recorrência ao

Face à sua localização no interior do Concelho, a Freguesia assume uma posição geoestratégica

Plano de Mobilidade, ao website da Direção Geral do Património, a dados estatísticos provenientes do

de charneira entre os Concelhos interiores da região Oeste e o litoral desta mesma região. Encontra-se

INE e à Agência Investir Torres Vedras. Para além do exposto, salienta-se a informação disponibilizada

a 10 minutos da cidade de Torres Vedras – Sede de Concelho (9 km), a 10 minutos da A8 – Autoestrada

pelos recursos administrativos da própria junta de Freguesia, adquirida e transmitida nas duas

(8 km), a 25 minutos das praias de Santa Cruz – Costa litoral Oeste (24 km) e a 40 minutos de Lisboa -

delegações.

Capital Nacional (45 km). Quanto aos Concelhos limítrofes, esta localiza-se a 10 minutos da sede de

A execução dos mapas de enquadramento teve como base dados abertos de acesso gratuito. A

Concelho do Sobral de Monte Agraço (7 Km) e a 20 minutos da sede de Concelho de Alenquer (15 km).

aquisição de todos os dados utilizados foi feita de forma individual, com recurso a materiais
disponibilizados por entidades acreditadas. Neste domínio incluem-se a Carta Administrativa Oficial

A Freguesia ocupa uma superfície em área territorial de 20,97 km2, sendo que do universo das
treze Freguesias do Concelho, esta ocupa a 11ª posição em termos de área territorial Concelhia.

Portuguesa de 2021, a Carta de Curvas de Nível à escala 1:25 000, a carta de Uso e Ocupação do Solo
respeitante a 2018 e, por fim, a rede viária disponibilizada pela plataforma OpenStreetMap.
A execução dos mapas exigiu dezenas de processos para a transformação dos dados brutos em

Tendo em conta os códigos
postais fornecidos pelos CTT, a
Freguesia

é

constituída

por

materiais específicos. Tais processos não serão explicados em detalhe. Aqui incluem-se, mas não se

inúmeras Localidades, Casais e

cingem a: transformações de sistemas de coordenadas; conversão entre dados de formato vetorial e

lugares - Carvoeira, São Domingos

matricial; operações de processamento vetorial, como dissoluções, recortes e interseções; cálculo de

de Carmões, Aldeia Nossa Senhora

declives; uso de operações de preenchimento de Modelo Digital de Terreno e cálculo da Ordem de

da Glória, Serra de São Julião,

Strahler; atribuição de simbologias, entre outros.

Curvel, Zibreira, Carreiras, Sobrigal,

Resultante da compilação destes diversos elementos, este capítulo contribui para um
enquadramento da situação real e atual da Freguesia, funcionando como nota introdutória à sequência
de análise de caracterização do edificado e espaço público.

Corujeira, Alfeiria, Braçal, A-daRainha,

Carrasqueira,

Almagra,

Filha Boa, Beira, Sargaçal, Casal
Correia, Casais Tojais, Casal Araújo,
Casal

- Localização -

da

Azenha,

Casal

Cascalheira, Casal da Horta de
Cima,

Casal

Romazeira,

Casal

Localizada na zona periférica interior sul do Concelho de Torres Vedras (NUT III), distrito de Lisboa,

Barrosela, Casal da Barroela, Casal

a União das Freguesias de Carvoeira e Carmões, resulta da agregação das anteriores Freguesias de

Carvalhal, Casal Estevainha, Casal

Carvoeira e São Domingos de Carmões. Esta união foi iniciada pelo Regime Jurídico da Reorganização

Vale de Cavalos, Casal Sobrigal,

Administrativa Territorial Autárquica – lei nº22/2012 de 30 de Maio.

Casal da Azenha, Casal Bomfim,

Integrando a Unidade Territorial Estatística de Nível I do Continente, Nível II do Centro e Nível III

Casal Papa Jantares, Casal dos

do Oeste, a Freguesia é delimitada a Norte pela União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo, a

Prazeres, Casal do Telheiro, Casal

Este pelo Concelho de Alenquer, a Sul pelo Concelho de Sobral de Monte Agraço, a Oeste pela União

da Mata, Casal do Retiro, Casal do

das Freguesias de Runa e Dois Portos e a Noroeste pela União das Freguesias de Santa Maria, São

Sol, Casal das Marés, Quinta da Boa

Pedro e Matacães. A sua vizinhança administrativa é composta, portanto, por três Freguesias nos

Esperança, Quinta da Glória, Quinta

quadrantes Oeste e Norte e dois Concelhos nos quadrantes Leste e Sul.

do Paço, Quinta da Beira e Quinta
dos Barreiros.

Mapa de enquadramento geográfico da Freguesia no Concelho de Torres Vedras
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- Estrutura Administrativa e Política As NUTS (Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas), estabelecidas pela

públicos, sarjetas e sumidouros e a manutenção dos espaços interiores e exteriores aos
estabelecimentos de educação pré́ -escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

entrada de Portugal na União Europeia e aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros 34/86, de
5 de Maio, são um sistema hierárquico de três níveis (NUTS I, NUTS II e NUTS III) que divide o território
por regiões. Têm como objetivo a recolha, tratamento e difusão das estatísticas regionais visando a
melhoria da cooperação e organização territorial, estando o Concelho e a Freguesia integrados na NUT
III – Oeste.
A Reorganização Administrativa do Território das Freguesias (RATF) provocou uma profunda

Organização interna e externa da atual União das Freguesias
Resultado da agregação em 2013 da Freguesia de Carvoeira e de São Domingos de Carmões, a
União das Freguesias de Carvoeira e Carmões, é constituída por um órgão deliberativo e um órgão
executivo.

alteração da composição administrativa territorial do país, tanto na agregação e fusão de Freguesias
como na alteração dos seus limites geográficos administrativos, observada esta, pelo diploma aprovado
em Assembleia da República respetivo à Reorganização Administrativa do Território das Freguesias Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro.
Desta reorganização mantiveram-se os 308 municípios, contudo, no que toca às autarquias locais,
verificou-se uma redução de 1168, passando de 4.259 para 3.091 Freguesias.
No caso específico de Torres Vedras, o município viu diminuído o seu número de Freguesias de
20 autarquias locais para 13, onde nestas, está inserida a atual União das Freguesia de Carvoeira e
Carmões, fruto da agregação destas duas anteriores autarquias locais (Carvoeira e São Domingos de
Carmões).

Competências das Autarquias Locais
Constituem-se competências das autarquias locais, a promoção e salvaguarda dos interesses
próprios da população. Estas competências dispõem de atribuições quanto ao planeamento,
investimento e gestão, atuando nos domínios sociais, culturais, patrimoniais, ambientais e económicos,

Organograma do executivo 2021-2025

em articulação com o município.
O número atual de eleitores é de 2002 (CNE 2021), o que atribui 9 elementos eleitos para o órgão
Tendo em vista esta articulação, e de acordo com a Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, a transferência

deliberativo e 3 elementos para o órgão executivo, estes sem exclusividade de funções.

de atribuições e responsabilidades dos municípios para as autarquias locais, foi amplamente alargada,
migrando para estas estruturas mais competências e os respetivos envelopes financeiros.

Para o mandato que vigora - 2021-2025, o órgão deliberativo - Assembleia de Freguesia é
composta por um Presidente da Assembleia de Freguesia (PS), dois Secretários (PS), 3 Vogais (CDU),

No artigo 38º da referida lei, enumeram-se algumas das competências descentralizadas para os
órgãos das Freguesias, das quais salienta-se: a gestão e manutenção de espaços verdes; a manutenção,

2 Vogais (PS) e um Vogal (PPD/PSD.CDS-PP.PPM), possuindo as competências de apreciação e
fiscalização de funcionamento da autarquia, previstas na Lei nº75/2012, de 12 de setembro.

reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público; a limpeza das vias e espaços
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O órgão executivo é composto por três membros – o Presidente de Junta de Freguesia, a

- Estrutura de Geografia Física -

Tesoureira e o Secretário, eleitos pelo Partido Socialista.
No que toca ao funcionamento atual da Freguesia, o serviço é subdividido em duas delegações
(polos sede de Freguesia) com localização em Carvoeira e em São Domingos de Carmões. Estas
delegações, infraestruturalmente, resultaram do aproveitamento dos edifícios das anteriores sedes de
Freguesia, onde prestam serviços de apoio administrativo de carácter público à população, informações
diversas, pagamento de serviços e posto de correios.

A Geografia Física é a área de conhecimento responsável pelos estudos das características da
Terra e dos elementos naturais com enfoque para as formas e dinâmicas do relevo, geologia, topografia,
hidrografia, entre outros.
A Região Oeste beneficia de um posicionamento territorial relativamente central-litoral no quadro
do espaço de Portugal Continental. É uma região com índices de luminosidade intensa, beneficiando
mutuamente de um clima ameno de influência marítima.

Quanto ao número de Recursos Humanos, num total de 10 funcionários, 9 são assistentes
operacionais e 1 assistente técnico. Os assistentes operacionais, realizam toda a manutenção e
conservação da Freguesia e o assistente técnico desenvolve todo o trabalho administrativo e
contabilístico.

Altimetria
O Concelho de Torres Vedras possui uma superfície terrestre bastante ondulada, com uma
altimetria que vai desde a cota 0 - na costa atlântica, até aos 395 metros acima do nível médio das águas
do mar na Serra do Socorro. A maioria da superfície concelhia apresenta valores de altitude inferiores a
90 metros, sendo a faixa a sudeste S. Mamede

Reconhecimentos
A União das Freguesias de Carvoeira e Carmões é associada efetiva da Associação Nacional de
Freguesia, é uma Eco Freguesia desde 2019, faz parte da Comissão social inter-Freguesias do interior
do Concelho de Torres Vedras, e no início do 2022 tornou-se membro-parceiro do Aspiring GeoParque
Oeste.

da Ventosa - Maxial, a área mais declivosa do
Concelho. No respeitante à Freguesia, e com
base na análise cartográfica realizada através
do software QGIS, constata-se que o território
apresenta valores altimétricos compreendidos
entre a cota 70 m e a cota 340 m de altitude,
sendo possível verificar o seu posicionamento
médio altimétrico à cota 135 m, registando-se a
presença de terrenos não muito acidentados,
destacando-se a zona de maior altitude, a
Norte - Serra de São Julião com 340 m, onde
os seus declives são mais acentuados.
Rede Hidrográfica
No Concelho de Torres Vedras a rede
hidrográfica

é

estruturada

pelas

bacias

hidrográficas do Rio Sizandro, Rio Alcabrichel
e Ribeira do Sorraia. O principal curso hídrico é
o Rio Sizandro, um rio classificado como linha
de água principal, com nascente na localidade

Mapa de altimetria e rede hidrográfica.
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da Sapataria, Concelho do Sobral de Monte Agraço. Apresenta uma extensão de 40.3 km, desaguando

dispersão típica das localidades situadas na região interior dos municípios, o que reforça a componente

no Oceano Atlântico, no Concelho de Torres Vedras, Freguesia da São Pedro da Cadeira mais

rural associada a estes territórios.

concretamente a sul da Praia da Foz.

6%

A ocupação por floresta (165,35

7%

8%
1%

A área de foco respeitante a esta análise de estudo - território da União das Freguesias de

ha), pastagem (262,72 ha) e mato

Carvoeira e Carmões, integra-se na bacia hidrográfica primária do Rio Sizandro. Já no interior da

(118,79

ha),

Freguesia, são registadas três bacias hidrográficas de escoamento secundário, estas distribuídas, uma

respetivamente, 8%, 12% e 6% do

a Oeste, a qual efetiva o seu trajeto através da linha de água da Ribeira do Canal, realizando a drenagem

uso

da parte Oeste; Uma outra localizada no centro da Freguesia, sendo esta a de maior relevância, pois

verificam-se de forma dispersa pelo

abarca dois terços do escoamento hídrico deste território, o qual é exercido através da Ribeira do

território

Espanhol, realizando todo o escoamento respeitante às vertentes Norte e Este da Freguesia; verificando-

elucida o mapa de ocupação e uso do

se uma terceira bacia a Sul, a qual desempenha sua função através da Ribeira de Maria Afonso.

solo.

atual

do

da

Territorios Artificializados

12%

Agricultura

representam

solo.

Estes

Freguesia,

Pastagens
Florestas
66%

usos

Matos
Massas de água Superficiais

conforme
Área ocupada por classe (%)

Através do PDM de Torres Vedras em vigor,
Classificação de Uso do Solo

obtivemos a informação de que as espécies
florestais

De acordo com a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, a
classificação do solo determina o destino básico dos

Classe de Uso do Solo

terrenos, operando a distinção fundamental entre solo Territórios artificializados

Área (ha)

aproveitamento por

potencialidades
processa-se

de

através

desenvolvimento
da

integração

Agricultura

1399,85

do

território e Pastagens

262,72

em

categorias

referência

às

estabelecidas com base numa classificação sistemática
dos usos.

e

eucaliptos,

pinheiros

mansos.

Julião várias ações de arborização, abrangendo
uma área de 18,7 hectares. Nesta área foram
plantadas cerca de 6 mil árvores e arbustos

Florestas

165,35

Matos

118,79

(pinheiro-manso, medronheiro, sobreiro, carvalhoportuguês,
amieiro,

No âmbito da classificação de usos do solo foi Massas de Água Superficiais
elaborado o mapa seguinte que permite identificar,

pinheiros-bravos

são

Recentemente foram realizadas na Serra de S.
147,15

urbano e solo rústico. A qualificação do solo regula o
respetivo

predominantes

Total:

2,487
2096,34

delimitar e quantificar a ocupação atual do solo para a área
de intervenção da presente análise.

carvalho-roble,
castanheiro,

azinheira,

alfarrobeira,

freixo,
pilriteiro,

azevinho, zambujeiro, teixo, plátano-bastardo,
loureiro, faia e cipreste-do-buçaco).

Por último, e quase sem expressão, está a
classe

das

massas

de

água

superficiais,

correspondendo a cursos de água e pequenas
Da análise realizada, definiram-se 6 classes de uso do solo documentadas no presente quadro.

bacias

de

retenção

artificiais.

Representam

apenas 1% do uso do solo, com 2,48ha.
Representando no total cerca de 66% do uso do solo, a classe com maior representatividade é a
Agricultura com 1399,85 ha. Constata-se assim que o território de Carvoeira e Carmões é nitidamente
rural, devido à grande mancha de ocupação agrícola. Com 147,15ha, os terrenos artificializados

Mapa de ocupação e uso do solo

correspondem aos aglomerados urbanos, representando 7% do uso do solo. Esta área apresenta uma
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Orientação de Vertentes e Declives

- Estrutura de Mobilidade e Equipamentos A mobilidade consiste na capacidade de deslocação em função das necessidades e interesses dos

A exposição de vertentes determina fatores
de

conforto,

nomeadamente

a

qualidade

indivíduos. É influenciada pelo sistema de transportes e acessibilidades, asseguradas pelas várias

e

infraestruturas disponíveis e ao alcance dos cidadãos.

quantidade de incidência de luz solar e aptidões do
uso do solo. O mapa de orientação das vertentes,

Estas infraestruturas conectam os territórios possibilitando a circulação de pessoas, bens e

foi elaborado com base no modelo digital do terreno
(MDT)

com

resolução

de

25

metros,

mercadorias.

sob
Ao nível do território da Freguesia, a mobilidade quer de pessoas quer de bens e mercadorias, é

manuseamento do Software QGIS, considerando 9

expressivamente realizada pela exclusiva oferta operada pelas vias rodoviárias, as quais neste território

classes de exposição dominante.

são classificadas em três categorias – estradas nacionais, estradas municipais e caminhos rodoviários
locais ou vicinais.

Verifica-se que a Freguesia, nos domínios da
orientação

das

suas

vertentes,

é

muito

O universo total desta rede de vias rodoviárias circuláveis na Freguesia é de 107,45 Km, dos quais

heterogénea, todavia existem dois denominadores
a

considerar.

A

Norte

da

Freguesia,

16,25 km são de estradas nacionais - rede rodoviária principal, 37,62 km de estradas municipais – rede

a

rodoviária secundária, e 53,58 km de caminhos rodoviários locais ou vicinais.

predominância é de exposição solar a sul e
sudoeste, sendo notório que à medida que nos

A rede rodoviária principal é representada

direcionamos para Sul deste território, observa-se

pelas estradas nacionais N9, N374 e N115. A N9

o domínio de vertentes maioritariamente expostas

cruza a Freguesia a Norte, tendo esta um
Mapa de orientação de vertentes.

traduz-se

alinhamento Este - Oeste, sendo a principal via de

figurativamente, num anfiteatro natural onde o seu

acesso à sede de Concelho e sobretudo com a

ponto central ou convergência de plano é o centro

ligação à autoestrada A8. Esta via foi alvo

Oeste da Freguesia na Localidade da Carreiras,

recentemente de uma profunda requalificação,

verificando-se os topos sobretudo a Norte e Sul.

verificando-se melhorias significativas de conforto e

a

Norte

e

Oeste.

Este

cenário

segurança. Já a estrada N374 é a via estruturante
Quanto aos declives, e analisando o seu

que proporciona mobilidade ao miolo da Freguesia,

respetivo mapa, facilmente nos é transmitido que

sendo a do segmento nacional com mais km no

este

território, proporcionando a ligação da N9 à N115,

território

não

apresenta

declives

consideráveis, verificando-se que as áreas com

esta localizada no extremo leste da Freguesia.

maior declive se encontram maioritariamente

O estado de manutenção, verificado nas vias

relacionadas com os cursos de água, não

classificadas

alcançando valores superiores aos 27º.

de

responsabilidade

nacionais,
das

o

qual

entidades

é

da

centrais

(Infraestruturas de Portugal) é díspar, ou seja, a N9 Torres Vedras/Alenquer apresenta-se em estado
muito bom, o mesmo não é verificado na N374 Mapa de declives.

Rede viária da Freguesia _ Fonte – OpenStreetMap 2022

Carvoeira/Dois Portos, a qual se apresenta num estado de profunda degradação, sendo que na N115 -
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São Domingos de Carmões, Sobral de Monte Agraço e Merceana o seu estado é considerado muito

ida (S. D. Carmões – T. Vedras), com partida às 6h50, 13h55 e 18h40 e 1 ligação de regresso às 18h15.

bom.

Contudo, de São Domingos de Carmões para o Sobral de Monte Agraço, registam-se 6 ligações diárias,

Já as estradas municipais, é verificada a sua maioria na zona centro e Norte da Freguesia,
encontram-se maioritariamente em estado razoável, dado obtido no decorrer do trabalho de campo, no
âmbito do processo de caracterização do espaço público.

3 ligações de ida com destino à sede de Concelho do Sobral de Monte Agraço, nos horários 7h50, 13h15
e 18h50. No percurso inverso existem outras 3 ligações nos horários 6h40, 13h45,18h30. Fora do período
letivo, o cenário torna-se precário, existindo unicamente a possibilidade de ligação de São Domingos de
Carmões – Torres Vedras (sede de Concelho), via Dois Portos com transbordo na localidade de Freiria.1

Quanto às vias rodoviárias classificadas por caminhos locais ou vicinais, estas o segmento de
maior expressão quanto à sua distância efetiva, distribuem-se uniformemente por toda a Freguesia,
proporcionando um serviço oportuno e muito funcional ao tecido agrícola, as quais se encontram
maioritariamente em bom estado, uma vez que existe uma constante manutenção por parte dos serviços
da Junta de Freguesia, entidade responsável por esta função.

Oferta de Transportes

Com base no Plano de Mobilidade e Transportes do Município de Torres Vedras, entre 2006-2014,
verificou-se um aumento de veículos ligeiros no Concelho. Nota-se que a maioria dos agregados
familiares possuem pelo menos um veículo, o que reforça a preferência pelo transporte individual. Em
alternativa a este transporte, o Concelho oferece uma rede de transportes públicos coletivos assegurado

Contudo, para além da verificada disparidade de oferta de horários e ligações entre os polos sede
de Freguesia e outros destinos, verifica-se também, que nas localidades de Carvoeira e São Domingos
de Carmões só está disponível oferta de transporte em dias úteis, refletindo uma ausência total de
ligações e horários em transporte público coletivo aos fins de semana.

Proximidade a equipamentos coletivos

De acordo com o Decreto Legislativo Regional nº35/2012/A de 16 de Agosto, os equipamentos de
utilização coletiva são as edificações e os espaços não edificados destinados à satisfação das
necessidades coletivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, da educação, da justiça,
da segurança social, da segurança pública e da proteção civil.

pelos seguintes operadores: CP (Comboios de Portugal), Barraqueiro Oeste, Boa Viagem, Mafrense e
Rodoviária do Tejo.
Do ponto de vista da facilidade de mobilidade quanto ao acesso aos diversos serviços públicos
limítrofes, a rede viária é a única infraestrutura existente para este fim, sendo possível aferir que a União
Ao nível da Freguesia, verifica-se uma desigualdade de oferta de transportes públicos coletivos.
Na localidade da Carvoeira existem no total 36 ligações asseguradas pelos operadores Barraqueiro
Oeste e Boa Viagem, das quais 20 ligações são mantidas fora do período letivo. 11 ligações no sentido
sede de Concelho – Carvoeira e 9 ligações no percurso inverso. Verifica-se que semanalmente no
período escolar, no sentido sede do Concelho (Torres Vedras) – polo sede de Freguesia (Carvoeira),

das Freguesias de Carvoeira e Carmões se encontra aproximadamente a 13 minutos do Centro
Hospitalar do Oeste, a 11 minutos das principais escolas básicas e secundárias, a 12 minutos do tribunal,
a 11 minutos da segurança social, a 14 minutos das finanças e a 15 minutos da 74º esquadra de policia
de Torres Vedras.

existem 18 ligações, entre as 7h00 e 19h15. No percurso Inverso, existem as mesmas 18 ligações,
aproximadamente entre as 6h30 e 18h15. No universo total destas ligações, algumas necessitam de
transbordo no local da Cruz da Zibreira.

Todavia, é importante referir que a Freguesia, sobretudo no seu extremo oeste, está muito próxima,
em termos de distância (1,5 km) da linha férrea do Oeste - estação de Runa- CP Comboios de Portugal,
infraestrutura nuclear para uma visão futura de desenvolvimento pendular da mobilidade interna e
externa ao Concelho.

Em contraste, na localidade de São Domingos de Carmões (polo sede de Freguesia) a oferta de
ligações para a sede de Concelho (Torres Vedras), em transporte público rodoviário, é manifestamente
reduzida. Neste caso, constata-se um total de 5 ligações diárias em período escolar, com 3 ligações de

1

Os horários apresentados referem-se à data de Maio de 2022.
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Com base no Inventário presente no 1º Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres

- Enquadramento Patrimonial -

Vedras (Abril de 2006), não é identificado no território da Freguesia nenhum tipo de património
Nos termos da Lei de Bases do Património Cultural, o património cultural consiste em todos os

classificado móvel ou imóvel, de nível Nacional, interesse Público ou Municipal, contudo, são

bens materiais e imateriais que, pelo seu valor histórico e cultural, devem ser protegidos ou valorizados.

identificados neste instrumento de gestão territorial, valores a proteger, estes enquanto património

Segundo a direção Geral do Património Cultural, a categoria dos bens imóveis no património

arquitetónico e património arqueológico, os quais apresentados na Tabela anterior.

cultural refere-se a monumentos, conjuntos ou sítios, classificados no domínio público e domínio privado.

Todavia, no território em análise - União das Freguesias de Carvoeira e Carmões, o reconhecido

A proteção legal destes bens imóveis, de acordo com a Lei de Bases do Património Cultural, Lei

valor arquitetónico e paisagístico conduziu recentemente à inclusão de vários perímetros urbanos, por

nº107/2001, de 8 de setembro, assenta na classificação e na inventariação dos mesmos como de

parte dos serviços técnicos da Câmara Municipal de Torres Vedras, no Inventário Cultural e Natural do

interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal.

Concelho, subdividindo-os até á data, em duas tipologias: Conjunto de edificado de Interesse Patrimonial

No

âmbito

desta

distinção,

e Núcleo Urbano Tradicional. Este inventário, a inserir na 2ª revisão ao PDM, atribui a tipologia de Núcleo
Valores a Proteger _ Carvoeira e Carmões (CMTV)

identifica-se também a diferença entre
Património Cultural Material, formado

Património Arquitetónico

Urbano Tradicional a oito das Unidades Territoriais (UT) e de Conjunto Edificado de Interesse Patrimonial
às restantes doze, mencionadas na ARUCTV. Estas duas tipologias de análise resultam da presença de

pelas edificações e objetos artísticos e Azenha das Carreiras _ CAR-VP 17

uma arquitetura vernacular e popular e do forte impacto da paisagem envolvente aos aglomerados, que,

o Património Cultural Imaterial que

desta forma, importa preservar patrimonialmente.

integra as tradições, expressões orais
e festas populares, bem como o
património natural, elemento sempre a
considerar.
Apresentada como uma das
regiões com influência humana mais
antigas do Concelho, a União das
Freguesias de Carvoeira e Carmões,
detém um vasto, diversificado e
potencial

leque

de

património

histórico, cultural e natural. Este
mergulha

sobretudo

em

igrejas,

quintas, moinhos, fontes, fontanários,
lavadouros, mercearias típicas, casas
agrícolas, centro interpretativo, cultura
do teatro de revista, festas e romarias,

Igreja da Carrasqueira _ CRM-VP 01
Igreja da Corujeira _ CRM-VP 02
Igreja de Carvoeira _ CAR-VP 10
Igreja de São Domingos de Carmões e Paço Processional _ CRM-VP 08
Moinho da Cotovia _ CAR-VP 09
Moinho da Filha Boa _ CAR-VP 08
Moinho da Quinta Santos Lima _ CRM-VP 07
Moinho das Terras _ CAR-VP 04
Moinho de Alfeiria _ CRM-VP 09
Moinho do Alto da Rainha I _ CAR-VP 13
Moinho do Alto da Rainha II _ CAR-VP 14
Moinho do Bocal _ CAR-VP 05
Moinho do Casalito _ CAR-VP 06
Moinho do Siassá _ CAR-VP 01
Moinho I _ CRM-VP 04
Moinho II _ CRM-VP 05
Moinho junto a Aldeia Nossa Senhora da Glória _ CAR-VP 07
Moinho junto à Serra de São Julião _ CAR-VP 01
Moinho Quinta da Beira _ CAR-VP 12
Paços Processionais _ CRM-VP 03
Quinta A-da-Rainha _ CAR-VP 15
Quinta de Carmões _ CRM-VP 06
Quinta na Zibreira _ CAR-VP 16

Segundo a Lei nº139/2009, de 15 de junho, o património cultural imaterial abrange o domínio das
tradições e expressões orais e dos eventos de carácter festivo. Também neste domínio não é verificada
qualquer classificação patrimonial jurídica/institucional no território desta Freguesia. Contudo existe um
vasto número de iniciativas de cariz popular e religioso, destacadas nas festividades locais, como
também da devoção à cultura do teatro/revista e sobretudo à cultura da vinha e do vinho (enoturismo),
como representadas seguidamente:

Localidade
A-da-Rainha

Festa em honra de N. Sra. dos Prazeres - 2º fim-de-semana de julho

Aldeia Nª Srª da Glória

Festa em honra de N. Sra. da Glória - 15 de agosto
Procissão do Sr. Nazareno – via-sacra - 3º domingo da Quaresma

Alfeiria

Último fim-de-semana de agosto

Braçal

Festa em honra de S. Gregório - 13 de setembro

Carrasqueira

Carreiras

Património Arqueológico
Vila Romano – Serra São Julião _ CAR-VP 18

rotas pedonais e eco-caminhos entre

3º fim-de-semana de julho
Leilões - 2ºdomingo de janeiro
Festa em honra da Sta. Quitéria - 2º domingo de agosto
Leilões - 3º domingo de janeiro

Corujeira

último fim-de-semana de julho

Curvel

Festa em honra de N. Sra. da Ameixoeira - último domingo de agosto

São Domingos de Carmões

15 de agosto

outros.
Serra de São Julião

Todavia, nenhum deste potencial está classificado legislativamente, segundo informação obtida
através do Atlas do Património Classificado e em processo de classificação pela Direção Geral do

Festividades

Zibreira

Festa em honra de N. Sra. da Conceição - 8 de dezembro
Festa em honra de S. Julião - 9 de janeiro
Festa em honra de N. Sra. Madre Deus - 1º domingo de maio
Leilões - 25 de dezembro

Património, assim como em Plano Diretor Municipal (PDM) em vigência.
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O Teatro comunitário é visto como um fator
agregador

da

comunidade,

de

ao ar livre, fomenta a prática desportiva e momentos de lazer num meio privilegiado de contacto com a

aprendizagens, de socialização e de criatividade.

natureza. Neste âmbito, o município de Torres Vedras conta atualmente com doze percursos de pequena

Assim, em 1951 nasce a Associação Dramática e

rota (PR), dos quais dois, a Rota da Luz e a Rota das Quintas, têm incidência quase na sua totalidade

Recreativa

na União das Freguesias de Carvoeira e Carmões.

das

Carreias,

um

fruto

espaço

Os percursos pedestres ou também denominados de Eco-Caminhos, uma iniciativa ligada ao turismo

das

récitas,

monólogos e musicais que já eram praticados
espontaneamente.
Atualmente, as memórias do Teatro das
Carreiras

estão

expostas

no

Centro

de

Interpretação do Teatro das Carreiras localizado

Grupo de Teatro das Carreiras em cena.

nas anteriores instalações da escola primária da
localidade.

Criado pelo município em 2019, o Guia de Enoturismo de Torres Vedras, com várias propostas
direcionadas para descoberta da produção vinícola e da cultura associada a este processo, são
referenciadas treze unidades de enoturismo classificadas no território concelhio, das quais duas se

Mapa - Rota da Luz

Mapa - Rota das Quintas

situam na Freguesia, nomeadamente a Bonifácio Wines e a Fonte das Moças. Estas unidades de
produção vinícola proporcionam várias opções para conhecer e explorar este território vinhateiro

Mapa das rotas pedonais existentes na Freguesia

reconhecido por excelentes produtos.

A Rota da Luz é uma pequena rota circular de 23,2 km’s que percorre toda a Freguesia e pode
ainda, ser convertida em dois trajetos: um de 10,5 km’s e outro de 12,5 km’s. Ao percorrer este trajeto
poderá descobrir locais de grande valor histórico, patrimonial e natural como a Igreja de Nossa Senhora
da Luz, o Largo dos Namorados, a Capela de Nossa Senhora da Glória, o moinho do Cuco, o Parque 25
de Abril, a Quinta do Paço, a Quinta e o Coreto do Largo D. Segismundo José de Menezes e Alarcão, a
Capela de Nossa Senhora dos Prazeres e a Capela de Madre de Deus.
Logotipo dos principais produtores de vinho da Freguesia.

Para além das unidades evidenciadas no guia, a produção e comércio de vinho na Freguesia
destaca-se através da Adega Cooperativa da Carvoeira, João Melícias_Unipessoal Lda, Caves
Bonifácio, Quinta da Boa Esperança e Vinhos Mineiros.

A Rota das Quintas, também uma pequena rota circular de 15 km’s, foca o seu percurso na
localidade de Carmões passando por áreas igualmente notórias, mas com destaque para a paisagem
vinícola.
Ao longo do percurso das rotas pedestres, foi realizado um investimento recente com intuito de as
dotar com locais para usufruto das paisagens, denominados Baloiços da Freguesia. Num total de seis,

A par das vertentes anteriormente expostas, a Freguesia revela um enorme potencial quanto ao
seu produto natural endógeno, o qual poderá ser enquadrado ao nível do denominado património natural.

os baloiços estão integrados nas rotas pedestres anteriormente referidas, que cruzam a Freguesia e
proporcionam à população momentos de descanso e lazer.

Essa dimensão poderá ser experienciada através de um conjunto de rotas e roteiros, os quais permitem
a exploração deste território nos domínios de natureza.
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Da vertente Norte para a vertente Sul

- Estrutura Populacional -

encontram-se os seguintes baloiços: Ecoparque,
O Moinho, Entre Vinhas, Aviste As Berlengas,

Considerando os últimos anos, o Oeste tem vindo a beneficiar de uma dinâmica populacional em

Entre Serras e o Miradouro 360º. a denominação

crescimento, derivado da proximidade e polarização exercida pela Área Metropolitana de Lisboa (AML).

atribuída a cada equipamento transmite o tipo de

Este dado reflete-se particularmente em quatro Concelhos da sua área de influência, nomeadamente,

paisagem observada pelo seu usuário.

Torres Vedras, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço.

Estes visam apresentar o legado natural e
ecológico

desta

Freguesia,

um

local

O Concelho de Torres Vedras, entre 2011 e 2021, apresentou um aumento da população residente,

de

passando de 79.465 para 83.130 habitantes, respetivamente. Verifica-se desta forma, um crescimento

apreciação da natureza e de toda a beleza do

populacional de 4,6%, consubstanciado objetivamente com o aumento de 3.665 habitantes num período

campo que potencia a atratividade deste território.

de 10 anos.
Baloiço do Moinho - Aldeia N. S. Glória.

Ainda

respeitante

ao

potencial

de

Quanto ao número de agregados familiares no Concelho em 2021, contabilizam-se 30.164,

património natural e sustentável identifica-se,

representando um aumento de 8,4% relativamente ao ano de 2011. Quanto à dimensão, a sua maioria

também, o Eco Parque da Serra de São Julião.

é constituída por 2 elementos.

Este projeto de requalificação ambiental e
paisagística visa a reabilitação de uma área

Contudo, a tendência de crescimento populacional sentida ao nível do Concelho, não se verifica

com cerca de 90 000 m², com o objetivo de

em cinco Freguesias onde se integra Carvoeira e Carmões. Este decréscimo populacional regista os

promover

ambiental,

seguintes valores respetivamente: Runa e Dois Portos -10.9%, Maxial e Monte Redondo -9.1%,

transformando-a num espaço naturalizado que

Carvoeira e Carmões -8.9%, Ventosa -5.9%, Freiria -1.0%, reforçando o declínio populacional sentido

seja usufruído pela população e que permita o

nas duas últimas décadas, sobretudo nas Freguesias do interior do Concelho.

a

desenvolvimento

recuperação

de

várias

atividades

Neste contexto, a União das Freguesias de Carvoeira e Carmões apresenta um decréscimo

desportivas, de recreio e lazer.

populacional de 214 habitantes num período de dez anos (INE 2021). Já relativamente aos agregados
familiares da Freguesia, são registados 897, representando um decréscimo de -4,8% relativamente ao
ano de 2011, sendo que se verifica que, quanto à sua dimensão, tanto no período de 2011 como de
2021, a sua maioria é constituída por 2 elementos.
A densidade populacional da Freguesia é de 105 hab./Km², sendo a sua superfície total de
20,97km². Com um número total de 2200 habitantes (INE 2021), é a Freguesia do Concelho que
apresenta o menor número de habitantes.
Estrutura do Eco-Parque da Serra de São

Julião.
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Poder-se-á referir que, atualmente, o
Evolução da População na Freguesias entre 1920-2011

índice

3000

populacional

da

Freguesia

não

maioritariamente envelhecido, mas sim, com

2500

uma forte tendência para o envelhecimento,

2000

verificados os baixos valores populacionais

1500

registados na faixa etária dos 0-14 e 15-24 em

1000

contraste

com

os

valores

População residente por grupo etário

é
65 e mais

significativos

registados na faixa etária com mais de 65 anos.

500
0
1920

1930

1940

1950

1960

Carvoeira

1970

1981

1991

2001

2011

Carmões

15-24

Estes dados reforçam o ciclo de elevada
tendência para o acelerado envelhecimento
demográfico sentido no território português,

Fonte: INE

25-64

0-14

0

500
2021

Freguesia localiza-se no interior do Concelho e
Verificadas as dinâmicas populacionais entre os anos de 1920 e 2011, regista-se um constante
crescimento da população entre os anos de 1920 e 1950, o qual se inverteu a partir das décadas de
1950/60, constatando-se um declínio populacional efetivo até ao ano de 2011. Esta inversão, também
sentida a nível nacional, deve-se sobretudo aos fatores de emigração e êxodo rural para o litoral urbano.

1000

1500

especialmente nas localidades do interior. A

tende vertiginosamente para este desidrato

2011

Fonte: INE

populacional.
A este propósito, o Programa Nacional para a Coesão Territorial de 2019, respeitante ao Ciclo dos
Territórios do Interior resume, de forma sucinta, os diversos constrangimentos que um território, como é

Analisada a variação populacional por grupo etário, no período 2011-2021, constata-se, na

o caso desta Freguesia, pode vivenciar. Por um lado, assiste-se a uma tendência para envelhecimento

Freguesia, uma perda significativa de população nas faixas etárias 0-14, 25-64 e mais 65 anos, sendo a

da população e um défice na reposição geracional, por outro, a fraca oferta de emprego, o baixo

faixa ativa (25 – 64 anos), aquela que efetiva a maior perda (-118 indivíduos), seguindo-se a faixa dos 0-

empreendedorismo, os níveis críticos de infraestruturas/serviços e a redução da atividade económica

14 com uma perda menor (-97 indivíduos), registando a faixa dos mais de 65 anos um ligeiro decréscimo

neste tipo de territórios, obrigam a população a deslocar-se para os meios urbanos.

(-9 indivíduos). Salienta-se que o grupo etário dos 15-24 anos no período considerado, verificou um
População da Freguesia por género e grupo etário - 2021

aumento populacional de 10 indivíduos.
600

Já analisada a população da Freguesia por género e grupo etário no período de 2021, representada

500

no gráfico apresentado em cima, é verificado sobretudo, que a faixa etária com maior expressividade é

400

a de idade ativa, concentrada entre os 25 e 64 anos, seguida da faixa etária de mais 65 anos, ambas

300

com um maior peso de mulheres relativamente aos homens. A faixa etária 0-14, embora seja a que
apresenta menor expressividade, continua a evidenciar mais mulheres face a homens, verificando-se a

200
100
0

única prevalência do género masculino relativamente ao género feminino na faixa etária dos 15-24 anos,

0-14

continuando esta a par da faixa 0-14 a evidenciar baixos índices expressivos no total da população. A
Freguesia concentra em 2021 um índice global do género feminino superior ao masculino.

15-24
Homens

25-64

65 +

Mulheres

Fonte: INE
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Já respeitante ao tipo de atividade, das 66 empresas, regista-se que as atividades de cariz

- Estrutura Económica -

empresarial unipessoal no âmbito da construção são aquelas que estão representadas em maior
O enquadramento estrutural respeitante ao setor económico da Freguesia, não poderá estar

número (15) o que corresponde a 23%, estas correspondentes ao sector secundário. As atividades

desassociado da dinâmica concelhia deste mesmo setor. Neste pressuposto e avaliando o seu grau

ligadas ao setor terciário, embora em maior peso, estão subdivididas em vários tipos de atividade,

de vitalidade, os dados provenientes do INE em 2018, refletiam um universo de 10.853 empresas

conforme demonstra o gráfico seguinte.

sediadas em Torres Vedras, representando estas os três sectores de atividade. Esta escala inicia-se
nas empresas familiares passando pelas micro, pequenas e médias empresas, as quais são em maior

.

número. Verifica-se também a presença de tecido empresarial de maiores dimensões, sobretudo com
Representatividade por tipo de atividade

relações comerciais internacionais e com registo de uma taxa de empregabilidade considerável.

Actividades administrativas e dos serviços
de apoio

Tendo em conta o conceito de setor de atividade, este classifica as atividades económicas com
1%

base no seu foco de atuação, incorporando no mesmo setor de atividade, instituições que produzam

11%

Actividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares

21%
1%

bens ou que prestem serviços similares.
Complementando o exposto, os setores de atividade económica são classificados como Primário,

Actividades de informação e de
comunicação

6%

Secundário e Terciário. O setor primário, compreende atividades relacionadas com a natureza, a
11%

agricultura, a silvicultura e a pecuária. O setor secundário engloba atividades industriais, transformadoras

Actividades de saúde humana e apoio
social
Agricultura, produção animal, caça, floresta
e pesca

e de construção. O setor terciário dirige-se à componente comercial, transportes, atividades financeiras,
saúde e apoios sociais.

Alojamento, restauração e similares

Na análise por setor de atividade, e avaliados os dados fornecidos pela Agência Investir Torres

6%

Vedras, relativamente ao ano de 2019, são contabilizadas 66 empresas sediadas na Freguesia, destas,
11% corresponde ao setor primário, 35% corresponde ao setor secundário e 54% ao setor terciário,

Transportes e armazenagem

23%

representando este o setor de maior expressividade.

8%
12%

Indústrias transformadoras
Construção

Representatividade das Empresas por Setor de Atividade
Comércio por grosso e a retalho; reparação
de veículos automóveis e motociclos

11%
54%

35%

Fonte: Agência Investir Torres Vedras

Com base, também, nos dados fornecidos pela Agência Investir Torres Vedras, quanto ao
contributo da empregabilidade do tecido empresarial presente na Freguesia, o mesmo apresenta em
média de número efetivo, aproximadamente 572 postos de trabalho, o que se traduz num peso na
ordem de 52%, face ao número total de habitantes em idade ativa (25-64).
Primário

Secundário

Terciário

Fonte: Agência Investir Torres Vedras
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A tabela seguinte, apresenta o nome das empresas com maior expressividade no campo da
empregabilidade na Freguesia, indicando também o seu tipo de atividade, demonstrando que as
mesmas pertencem aos setores secundário e terciário. Já o universo do registo do número de postos
de trabalho, o seu intervalo é demonstrativo da sazonalidade da oferta de emprego destas empresas.

- Estrutura Associativa O tecido associativo de uma comunidade é um dos elementos representativos da dinâmica social
e corporativa de um determinado território, espelha a forma e o carácter com que a sociedade civil de
diferentes gerações e estratos sociais se organiza em torno de ideais e valores comunitários.
A União das Freguesias de Carvoeira e Carmões apresenta um tecido expressivo quanto ao seu
número e com uma diversidade relativamente enquadrada nos domínios de resposta ao tecido social

Nome

Tipo de atividade

Nº de Postos de Trabalho

local, os quais sustentam os âmbitos social, cultural, desportivo e religioso.

Domingos Manuel Gomes Ferreira, Lda.

Comércio por grosso e a retalho

Entre 50 a 249

Jorge Pires

Indústria Transformadora

Entre 50 a 249

Stagric, Lda.

Indústria transformadora

Entre 20 a 49

representada a distribuição das Associações por localidade, designação, tipo de função e estado de

Casa de Repouso Quinta dos Cedros

Atividades de saúde humana

Entre 20 a 49

atividade.

Adega Cooperativa da Carvoeira

Indústria transformadora

Entre 20 a 49

Teofrutas
Companhia da Serra
Transportes Jonobray, Lda.

Comércio por grosso e a retalho
Comércio por grosso e a retalho
Transporte e Armazenamento

Entre 20 a 49
Entre 20 a 49
Entre 20 a 49

Fonte: Agência Investir Torres Vedras

Na Tabela do universo do tecido Associativo na Freguesia apresentada seguidamente, é

Numa perspetiva de representatividade do tecido associativo no território, identifica-se a presença
de pelo menos uma associação, com sede física, por localidade, porém a presença efetiva de mais do
que uma associação é verificada em quatro aglomerados urbanos (Aldeia da Nossa Senhora da Glória,
Carvoeira, Carreiras e Carmões). Essa presença de maior número de Associações por localidade
verifica-se nas anteriores sedes de Freguesia (Carvoeira e São Domingos de Carmões) com um peso

A localização geográfica das atividades económicas mais expressivas da Freguesia não reflete um

expressivo para a localidade da Carvoeira a qual apresenta quatro Associações mergulhadas no seu

padrão homogéneo, indicando que as mesmas serão fruto de germinação familiar e muito enraizada na

seio urbano, sendo de constatar que nas restantes localidades mencionadas, o número de Associações

localidade de origem. Todavia a não existência, na Freguesia, de um parque empresarial

é duas por localidade.

infraestruturado, reflete a falta de planeamento e investimento quanto á organização de implantação do

O anterior indicador numérico, o qual referência as localidades com um maior incremento do peso

tecido económico e empresarial local. Contudo, a localização relativa à classificação do solo em PDM

do tecido Associativo, efetiva a verificação da sua distribuição equilibrada pelo território, ou seja, a

para este tipo de infraestruturas empresariais, está localizado junto à estrada Nac. nº 9 no cruzamento

existência de localidades com mais de uma Associação no seu extremo Norte (Aldeia Nossa Senhora da

para a localidade das Carreiras, facto que levou a que as empresas com maior dimensão física (Jorge

Glória), no extremo sul (São Domingos de Carmões), sendo verificado uma concentração expressiva no

Pires, Stagric e Caves Bonifácio), se implantassem nesta localização.

centro geográfico da Freguesia, mais concretamente nas localidades de Carvoeira e Carreiras.
Na sua maioria estas associações ou coletividades desenvolvem funções direcionadas para a
dinamização de festividades e tradições anuais, bem como para a promoção de atividades desportivas,
designando-se normalmente com o título de Associação Cultural e Recreativa e/ou Desportiva. É de
referir a existência de duas Associações dedicadas ao serviço de centro de dia e apoio domiciliário de
residentes; registando-se uma de atividade iminentemente religiosa, a qual é propriedade da Paróquia.
Quanto à atual representatividade respeitante ao estado de atividade ou inatividade, regista-se
que a maioria não expressiva das associações, estão referenciadas como que em atividade de funções,
o que no concreto representa uma percentagem de 58% do universo associativo. Deste modo, na área
geográfica da Freguesia encontram-se em atividade doze (12) das Vinte (20) associações existentes no
território. Já as associações inativas, registam-se oito sem qualquer atividade. Para esta caracterização,
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respeitante ao estado de atividade, foi definido por associações ativas todas as que registam o pleno

- Síntese -

funcionamento dos seus órgãos eleitos bem como a verificação efetiva de atividade ou prestação de um
serviço em prol da comunidade.

Considerando uma análise transversal aos temas tratados anteriormente, são apresentados os
aspetos positivos (forças) e negativos (fraquezas).

Universo do Tecido Associativo na Freguesia - 2022
Tipo de

Estado da

Função

atividade

Clube União A-da-Rainha

Cultural

Ativa

Comissão de Festas Nossa Senhora dos Prazeres/A-da-Rainha

Cultural

Inativa

Localidade

Designação

A-da-Rainha

Aldeia Nossa
Senhora da Glória
Alfeiria
Almagra
Braçal

S. D. Carmões

Clube de Caça e Pesca da Freguesia de Carvoeira

Desportiva

Ativa

•

Associada da Associação Nacional de Freguesia (ANAFRE);

Cultural

Inativa

•

É uma Eco Freguesia XXI;

•

Incorpora a Comissão Social Inter-Freguesias do Interior do Concelho;

Cultural

Ativa

•

Membro-parceiro do Aspiring GeoParque Oeste;

•

O funcionamento administrativo da Freguesia é dividido em duas delegações;

•

Clima ameno;

•

Solos férteis, adequados para a agricultura;

•

Boas acessibilidades estruturais através da N9, N374 e N115, bem como a proximidade à

Sociedade Recreativa de Alfeiria
AGIAC - Associação de Geminação e Intercâmbio Autárquico da
Carvoeira
Associação de Melhoramentos, Cultura, Recreio e Desporto de S.
Gregório

Cultural

Unicarmões – Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de

Cultural e

Carmões

Desportiva

Ativa

Ativa
Inativa

Associação Cultural e Recreativa de Carrasqueira

Cultural

Ativa

Associação Dramática e Recreativa de Carreiras

Cultural

Ativa

•

Proximidade a uma infraestrutura ferroviária, Linha do Oeste;

Comissão de Festas de Carreiras

Cultural

Ativa

•

Elevado potencial em património cultural, arquitetónico, arqueológico, natural e paisagístico;

Social

Ativa

•

Introdução das Unidades Territoriais (UT) na tipologia de Núcleo Urbano Tradicional (8

CCAD (Clube Carvoeira, Aventura e Desporto)
Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Luz
Centro Cultural e Desportivo e Recreativo Corujeirence

Cultural e

autoestrada A8;

Inativa

aglomerados no total) e de Conjunto Edificado de Interesse Patrimonial (12 aglomerados no total),

Desportiva

Inativa

no Inventário do Património Cultural e Natural, na atual revisão ao Plano Diretor Municipal (PDM);

Religiosa

Ativa

Desportiva

Cultural e
Desportiva

•

Presença de empresas (Jorge Pires, Stragic e Domingos Ferreiras) de âmbito industrial com forte
produção e empregabilidade;

Inativa

•

Presença de uma adega cooperativa em plena atividade e existência de adegas particulares

Associação Cultural e Recreativa de Curvel

Cultural

Inativa

Associação de Moradores de Serra de São Julião

Cultural

Inativa

•

Presença de diversas associações de âmbito social, cultural, desportivo;

Ativa

•

Número considerável de festividades de âmbito popular e religioso;

•

Aposta na criação e desenvolvimento de um Eco Parque com atividades de cariz desportivo,

Associação Cultural e Desportiva e de Melhoramentos de Zibreira e

Cultural e

Almagra

Desportiva

Fonte: Agência Investir Torres Vedras

.

litoral da mesma região;

Ativa

Social

Grupo Cultural e Desportivo Casa do Povo de Carvoeira

Zibreira

Posição Geoestratégica de charneira entre os Concelhos interiores da região Oeste e da margem

Desportiva

Carvoeira

Serra de São Julião

•

Glória

Associação de Socorros da Freguesia da Carvoeira

Curvel

Proximidade da Área Metropolitana de Lisboa (AML);

Cultural e

Carreiras

Corujeira

•
Associação Cultural e Desportiva de Aldeia Nossa Senhora da

Casa do Povo de Carmões

Carrasqueira

Aspetos Positivos:

dedicados à produção vinícola e enoturismo;

social e ambiental.
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Aspetos Negativos:

•

Localizada no extremo interior do Concelho de Torres Vedras;

•

Ausência de manutenção e valorização dos principais cursos de água;

•

Serviços e horários de transportes públicos desarticulado no interior da Freguesia;

•

Atualmente a Freguesia não apresenta património classificado de nível nacional, de interesse
público e municipal;

•

Diminuição do nº de população residente face a 2011;

•

Défice na reposição geracional;

•

Decréscimo populacional face ao Concelho;

•

Fraca expressividade da atividade económica;

•

Limitada oportunidade de empregabilidade;

•

Reduzida oferta de comércio e serviços;

•

Inexistência de um parque empresarial planeado e infraestruturado;

•

Aglomerados urbanos dispersos pelo território;

•

Número significativo de Associações em inatividade.
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CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES TERRITORIAIS - UT’s

Metodologia
Para iniciar este trabalho de caracterização foi primeiramente observado o universo a

- Dimensão Urbana -

caracterizar, tendo sido composta uma ficha de campo respeitante a cada uma das dimensões, espaço

Nota Prévia

público e edificado, ambas apresentadas nos anexos. Paralelamente, foram extraídos ortofotomapas de

Por forma a obter um conjunto considerável de elementos esclarecedores, os quais

cada Unidade Territorial (UT), para acompanhar ambas as dimensões. Assim para cada domínio a

caracterizassem o espaço público em aspetos relevantes, verificando-se a mesma preocupação quanto

“levantar”, existiu um ortofotomapa base para registo dos trabalhos realizados e sua identificação, assim

ao edificado, foi realizado um levantamento direto de campo (in loco) nas 20 Unidades Territoriais, a fim

como uma ficha de campo para a sua respetiva caracterização.

de fornecer com nitidez e fiabilidade a realidade efetiva de dois domínios - espaço público e edificado.
O trabalho de levantamento de campo foi realizado exclusivamente por elementos da equipa
técnica do estudo, divididos em dois grupos, entre o período temporal de 25 de Novembro de 2021 e 27
de Janeiro 2022.

Seguidamente, foram iniciadas as operações de campo, as quais começaram pelas Unidades
Territoriais de dimensão mais reduzida, por forma a ter em conta eventuais acertos a realizar às fichas
de caracterização, o que não se veio a registar.
Os elementos extraídos em campo, foram introduzidos em base de dados alfanumérica e

Para esta dimensão foi tido em conta, face à necessária informação a transmitir, que a mesma

vetorial no programa de sistemas de informação geográfica – QGIS, permitindo executar através esta

não deveria ser só descritiva, mas também, e sobretudo, geográfica (mapas), acompanhada esta das

plataforma SIG um conjunto substancial de mapas, os quais reproduzem na íntegra o posicionamento

respetivas tabelas de interpretação.

geográfico da caracterização realizada em campo.

Deste modo a dimensão urbana, a qual respeita o universo interior das Unidades Territoriais
(UT’s) é desenvolvido no presente capítulo.

Caracterização do Espaço Público
Agregando para cada Unidade Territorial um mapa (ortofotomapa) de campo e uma ficha de
campo – Ficha de caracterização do Espaço Público (em anexo), a caracterização deste âmbito incidiu
sobre a função da ocupação do solo e o seu estado de conservação. A ficha de campo respeitante à
função da ocupação do solo caracteriza 11 ocupações – Via rodoviária em alcatrão, Via rodoviária em
calçada grossa, Via pedonal em calçada fina, via mista (com 1 passeio lateral), via mista (com 2 passeios
laterais), Largo, Jardim, Parque de estacionamento e outros, sendo que na classificação de outros são
registados mais 7 tipos de ocupação do solo. Este conjunto de caracterização de função da ocupação
do solo no espaço público integrou 18 registos os quais são apresentados na respetiva tabela e indicados
geograficamente no respetivo mapa para cada Unidade Territorial. Esta faz referência conjunta quanto à
característica da ocupação do solo e quanto ao seu estado de conservação por Unidade Territorial.
O estado de conservação é caracterizado em três níveis sendo:
Bom – O estado geral de conservação apresenta-se em boas condições de utilização e fruição, quer ao
nível da segurança quer ao nível do conforto (manutenção geral verificada, sinalização
compatível, ausência de buracos e zonas desqualificadas, desnivelamentos).

Tabela das 20 Unidades Territoriais_UT

Mapa das 20 Unidades Territoriais_UT

Razoável – O estado geral de conservação apresenta-se em razoáveis condições de utilização e fruição
quer ao nível da segurança quer ao nível do conforto (manutenção geral deficiente,
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sinalização precária, existência de alguns buracos ou zonas com perda de funcionalidade,

Bom - Quando regista uma manutenção recente e/ou contínua da estrutura e materiais, não se
verificando anomalias tais como fissuração dos rebocos, degradação e envelhecimento dos

desnivelamentos verificados).
Degradado – O estado geral de conservação apresenta-se em degradadas condições de utilização e

materiais e presença de humidades, contribuindo para um bom ambiente visual;

fruição quer ao nível da segurança quer ao nível do conforto (ausência de manutenção

Razoável - Quando não se verificam deficiências estruturais graves, mas apresenta em percentagem

geral deficiente, sinalização inexistente, zona desqualificada, existência de muitos

considerável anomalias não estruturais, tais como fissuração dos rebocos e envelhecimento

buracos, inúmeros desnivelamentos).

dos materiais;
Degradado - Quando o edifício apresenta graves deficiências a nível estrutural aliadas a grandes
anomalias não estruturais (patologias, desgaste, etc.);

Caracterização do Edificado
Existindo então a componente de mapa de campo, o qual servira para numerar os polígonos
dos edifícios caracterizados, atribuindo-lhes uma numeração coincidente à registada na ficha de campo
(nº de edifício), foi anotada a caracterização respeitante à observação direta do edificado, a qual incidiu
nos domínios da função do edificado, ocupação, estado de conservação e número de pisos. Para a
Função do edificado, a qual pretende identificar a função atual efetiva do mesmo, foram enquadráveis
em 8 registos – Habitação, Mista (habitação e comércio/serviços), Garagem/armazém agrícola,
Comércio/serviços,

Equipamento

público,

Equipamento

associativo,

Equipamento

cultural

Ruína - Quando apenas restam alguns elementos estruturais, tendo o restante abatido;
Obra - Quando o edificado se apresenta em total ou parcial construção ou reconstrução.
Quanto ao número de pisos foi adotada a classificação unicamente de pisos acima do solo,
característica registada na observação geral de campo antecedente à composição da ficha de campo,
sendo composta pela escala de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos e mais de 4 pisos, esta última adotada
por força de alguma dúvida observada na localidade de Alfeiria, surgida antecedentemente.

e

Equipamento de culto. Nota para o facto de ter sido caracterizada a função de Garagem/armazém
agrícola,2 por força da efetiva existência desta função autónoma em muitos edifícios, acrescido ao facto

Construção da base de dados geográfica/mapas

de estas, por si só, poderem ser alvo de reabilitação, conforme expresso no Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF) integrando este as “intervenções destinadas a conferir adequadas características de

O software de Sistemas de Informação Geográfica utilizado na execução de todos os processos

desempenho, de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções

descritos no relatório foi o Quantum GIS (QGIS), na sua versão 3.22 – Białowieża, lançada para o público

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro …”.

geral no mês de outubro de 2021. O projeto foi totalmente executado no sistema de referência

A Ocupação foi distinguida entre ocupada e desocupada, sendo que a mesma foi verificada in
loco, sobretudo por visualização de indícios de presença ou não de ocupação humana no edifício
respetivo, da existência de contador de água ou luz nos locais próprios destes equipamentos e em
conversa direta no local com populares ou elementos do executivo da Junta.
Já para o Estado de conservação, foi registada a sua caracterização através de 5 domínios –
Bom, Razoável, Degradado, Ruína e Obra. Este foi caracterizado através da observação direta do seu
exterior, visando fornecer um indicador base de classificação. Para este método particular foi observado
o Decreto-Lei n.º 266-B/2012 de 31 de dezembro, do qual por opção, não foram adotados estritamente
aos seus níveis de estado de conservação, tendo vindo a verificar-se a pertinência da adoção da escala
de níveis respeitante à ARU de Arenes. Desta forma, a caracterização dos níveis do estado de
conservação do edificado a considerar são:
2

ETRS89/PT-TM06, com projeção de Transversa de Mercator.
A metodologia utilizada para a construção da base de dados geográfica centrou-se na informação
recolhida e registada em campo, através de observação direta, pela equipa de levantamento funcional.
Posteriormente, os dados recolhidos, quer para o tecido edificado, quer para os espaços públicos nas
unidades de estudo, foram vetorizados e georreferenciados sobre imagem de satélite, com recurso ao
módulo Google Satellite. A vectorização de polígonos e linhas foi efetuada a escalas de grande detalhe,
compreendidas entre a amplitude de 1:75 e 1:200, consoante a dimensão dos elementos. Isto garante
uma representação geográfica minuciosa, mas ainda assim não isenta de erro. Todos os dados criados
foram armazenados no formato de geopackage, devido ao seu cariz gratuito, elevada capacidade de
armazenamento, versatilidade e interoperabilidade com outros programas.

Imagem exemplificativa nos anexos.
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Os campos da tabela de atributos diferem consoante o tipo de elemento geográfico representado,
com modificações entre tecido edificado e espaço público. A tabela de edificado inclui campos para a
data de levantamento (Data), Unidade Territorial referente (UT), função do tecido edificado
(Funcão_Edificado), nomenclatura dos estabelecimentos ou equipamentos (Designação), ocupação dos
edifícios com a função de habitação (Ocupação), estado de conservação dos edifícios
(Estado_Conservação) e respetivo número de pisos (Número_Pisos). É ainda incluído um campo que
possibilite qualquer observação adicional (Observações).
Já a tabela de atributos para espaços públicos, dividida entre as geometrias de linha e polígono,
contempla quatro dos campos mencionados anteriormente (Data, UT, Estado_Conservação e
Observações), aos quais acresce um campo para identificação da função da ocupação do solo
(Uso_Ocupação_Solo).

Execução dos mapas para edificado e espaço público

O mapeamento dos elementos vetorizados obedeceu aos critérios básicos para a
construção de um mapa. Foi atribuída uma simbologia a cada classe nas diversas variáveis,
apresentada exemplificativa das variáveis. Devido ao elevado volume de mapas, foi também
atribuído um código de identificação individual, conforme explícito na tabela exemplificativa de
caracterização de edificado.
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Unidade Territorial – 01 – Carvoeira

verificada a existência de mais alguns espaços com tais aptidões, contudo os mesmos apresentam-se
com ausência de atividade, como são os casos de um espaço para restaurante, um espaço de loja, e

- Caracterização -

uma farmácia.
A sua estrutura de equipamentos, integra os âmbitos dos Equipamentos Públicos – Polo sede de
Junta de Freguesia e extensão do Centro de Saúde de Torres Vedras, estes em pleno funcionamento;
A denominada Unidade Territorial CC 01 da

dos Equipamentos Associativos – Casa do Povo da Freguesia da Carvoeira, com registo de inatividade;

Carvoeira, localiza-se na zona centro/norte da

dos Equipamentos Culturais – Pavilhão Paroquial, este em atividade; e dos Equipamentos de Culto –

Freguesia, está integrada na hierarquia dos

Casa mortuária e Igreja, estes também em plena atividade ao serviço da comunidade.

perímetros urbanos de nível III (PDM),3 sendo um
dos dois polos sede de Freguesia. É-lhe atribuída
uma área de 5,5 ha, estando estimada, no interior
do seu perímetro, uma população aproximada de
138 habitantes.
Integra na sua estrutura funcional o principal
eixo rodoviário da Freguesia – Estrada N 9,
integrando também, neste domínio, o eixo primário
da

dinâmica

de

fluxos

respeitantes

à

localidade/zona da Serra de São Julião (Rua Sotero
Costa Figueira).
Está na sua totalidade, servida de rede
pública de abastecimento de água potável, rede
pública de drenagem de esgotos domésticos4 e
rede pública de energia elétrica.
No interior do seu perímetro está identificado
como valor patrimonial a preservar a Igreja de
Carvoeira – CAR_VP 10 (PDM).5 Também, neste
domínio, é verificada a sua recente importância,

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

pelos respetivos serviços da CMTV, enquanto
Núcleo Urbano Tradicional a preservar.6
É observada nesta UT, uma moderada dinâmica de comércio/serviços, verificando-se uma unidade
descentralizada do Centro de Saúde de Torres Vedras, a existência de uma agência bancária (Caixa de
Crédito Agrícola – balcão da Carvoeira), um gabinete de advocacia, um gabinete de contabilidade, uma
loja de móveis, uma unidade de análise clínicas médicas e uma agência funerária. Para além destes, é

3

Sistema Urbano Municipal_1ª Revisão do PDM de Torres Vedras _Versão final_ 2006.
4 Fonte_SMAS de Torres Vedras.

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 01 _ Carvoeira

5
6

Fonte_1ª Revisão do PDM de Torres Vedras _Versão final_ 2006.
Ficha de caracterização da Unidade Territorial_ARU do Concelho de Torres Vedras.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

A matriz da morfologia urbana desta Unidade Territorial resultante de um crescimento orgânico de

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

forma linear, desenvolve-se numa vertente de exposição ao quadrante leste (nascente), implantada

Unidade Territorial – CC 01 – Carvoeira
Estado de conservação
FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO
EXISTE
Bom Razoável
Degradado

maioritariamente em declive pouco acentuado, apresentando-se este com maior expressividade na zona
mais a oeste, esta o ponto mais alto da UT.
Revela uma dependência dos dois eixos rodoviários existentes no seu perímetro um - estrada N 9

Via rodoviária em alcatrão





Via rodoviária em calçada grossa













Via mista (com 2 passeios laterais)





Largo





Jardim





Parque de estacionamento









- de maior importância face à mobilidade para o exterior/interior deste núcleo urbano, o outro – Rua Jaime

Via rodoviária em calçada fina

Franco das Neves – de importância estrutural primária de serviço interior do núcleo urbano. Estes eixos

Via rodoviária em cimento
Via rodoviária em terra batida

estão marcadamente implantados no sentido nascente-poente.



Via pedonal em calçada grossa

O eixo primário de serviço interior do núcleo urbano revela-se implantado centralmente, irradiando

Via pedonal em alcatrão

deste, um conjunto de outras vias, quer sejam rodoviárias ou pedonais.

Via pedonal em cimento
Via pedonal em lajeta de betão

Regista-se um Largo (Largo 25 de Abril) de dimensão equilibrada e configuração quadrangular no

Via mista (com 1 passeio lateral)

centro desta UT.
A orgânica de construção/edificado nesta UT, surge como apêndice à estrutura de mobilidade,
revelando uma implantação concentrada, sobretudo na zona mais plana da UT (central e nascente).

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:





Parque infantil

• Um eixo de mobilidade central bem definido, com entrada e saída diferenciada;

Zona desportiva/lazer ao ar livre

• Largo central com potencial de centralidade cívica ativa;

Escadaria

• A ocupação do solo regista diversidade;

Linha de Água Classificada

• O edificado com função residencial está implantado maioritariamente em zona plana.

Legenda:  funções existentes na UT e respetivos estados de conservação



Já quanto aos seus pontos negativos:
• Sistema de vias irradiadas ao eixo central, desordenado, disfuncional e não dimensionado;
• Existência diminuta de vias pedonais, demarcadas e funcionais;
• Implantação irregular do edificado quanto à dimensão fundiária e forma.
Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar quanto à localização geográfica dos respetivos
A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.

seu estado de conservação.
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parque edificado está integrado na escala de bom e razoável, sendo somente 16% atribuído ao conjunto

- Edificado -

das escalas consideradas preocupantes, estas denominadas de degradado e ruína.
O universo total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) foi de

Quanto ao número de pisos, verifica-se precisamente o acompanhamento da componente

aproximadamente uma centena (96 edifícios), o qual assenta sobretudo, quanto ao seu carácter

construtiva popular/vernacular, assistindo-se ao universo dos pisos térreos como a componente

arquitetónico, na representação popular ou vernacular.

dominante, registando estes um índice de 63%, verificando, também, que os dois pisos representam

A sua principal função é largamente habitacional (55 edifícios), todavia, regista-se um peso
significativo de edificado com função de armazém agrícola ou garagem (28 edifícios), verificando-se

36%, sendo somente atribuído 1% aos 3 pisos. Salienta-se que não são registados edifícios com mais
de 3 pisos e também com pisos abaixo da cota de soleira.
Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

valores residuais no que confere a outras tipologias de funções.

• Um índice de ocupação muito positivo;

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 78% face aos
22% de desocupados, revelando um índice de ocupação muito satisfatório, ou seja, dos 55 edifícios com

• O estado atual de conservação global do edificado não é preocupante;

carácter habitacional 43 edifícios de habitação apresentam-se com ocupação residencial, apresentando-

• Existência de um significativo conjunto de funções.

se desocupados unicamente 12 edifícios de habitação.

Quanto aos seus pontos negativos:
• Embora pontuais, existem situações de estado de conservação muito preocupantes.

Respeitante ao estado de conservação, pouco mais de metade (57%) do seu universo apresentase em bom estado, sendo a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados de razoável

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

(27%), degradado (7%) e ruína (5%). Estes valores não indiciam, inicialmente, preocupação generalizada

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

quanto ao estado de conservação global do parque habitacional desta Unidade Territorial, pois 84% do

recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 01 - Carvoeira
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

96

FUNÇÃO

Total

Habitação
Mista-habitação e comércio/serviços
Garagem / Armazém agrícola

53
2
28

Comércio / Serviços

7

Equipamento público
Equipamento associativo
Equipamento cultural
Equipamento culto

2
1
1
2

OCUPAÇÃO

Designação
Restaurante_inativo; Contabilista; Agência Funerária; Comércio Móveis;
Espaço Loja_inativo; Farmácia_inativo; Análises Clínicas.
Centro de Saúde; Junta de Freguesia.
Casa do Povo.
Pavilhão/Espaço Paroquial.
Igreja, Casa Mortuária.

Total em
%

Habitação

Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Bom
Razoável
Degradado
Ruína
Obra

NÚMERO DE PISOS
1 Piso
2 Piso
3 Piso
4 Piso
Mais de 4 Pisos

43
12

78%
22%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação e mista (habitação).
Garagem / Armazém
agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

11
13
3
1
0

4
2
1
0
0

2
0
0
0
0

0
0
1
0
0

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém
agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

0
2
0
0
0

26
2
0
0
0

5
2
0
0
0

1
1
0
0
0

0
1
0
0
0

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

35
12
2
4
0

2

Habitação
25
27
1
0
0

0
0
0
0

Equipamento cultural Equipamento de Culto
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0

Equipamento cultural Equipamento de Culto
1
0
0
0
0

2
0
0
0
0

Total em
%
57%
27%
7%
5%
0%

Total em
%
63%
36%
1%
0%
0%

Nota: A Função mista está associado a 1 Entidade Bancária e a 1 Gabinete de Advocacia
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Unidade Territorial – CC 02 – São Domingos de Carmões

de combustíveis auto. Para além destes, é verificada a existência de um espaço com aptidão para fins
comerciais, o qual se apresenta em ausência de atividade, tendo sido até há poucos dias uma mercearia.

- Caracterização -

A sua estrutura de equipamentos, integra os âmbitos dos equipamentos Públicos – Escola primária,
Jardim de infância, cemitério, polo sede de Junta de Freguesia e extensão do Centro de Saúde de Torres
Vedras, estes em pleno funcionamento; dos Equipamentos Associativos – Pavilhão Gimnodesportivo,
este com atividade associativa, Casa do Povo da Freguesia de Carmões, esta inativa; e dos

A Unidade Territorial CC 02 de São Domingos

Equipamentos de Culto – Igreja, Casa mortuária e Paço, sendo ainda neste domínio registada a

de Carmões localiza-se na zona centro/Sul da

existência do cemitério de Carmões, este não contabilizado/considerado quer enquanto edifício quer

Freguesia encostada ao limite nascente, quer da

enquanto espaço publico. Regista-se, nesta UT, uma ausência de estruturas de âmbito cultural.

Freguesia quer do Concelho e está integrada na
hierarquia dos perímetros urbanos de nível III
(PDM), sendo um dos dois polos sede de
Freguesia. É-lhe atribuída uma área de 14,5 ha,
estando estimada, no interior do seu perímetro,
uma população aproximada de 238 residentes.
Integra na sua estrutura funcional um dos
principais eixos rodoviários da Freguesia – Estrada
N 374, marginando este núcleo urbano a Norte e a
Sul, integrando também, neste domínio, um eixo de
dinâmica significativa localizado a leste – Estrada N
115.
Está na sua totalidade, servida de rede
pública de abastecimento de água potável, rede
pública de drenagem de esgotos domésticos e rede
pública de energia elétrica.
No

interior

identificados

como

do

seu
valores

perímetro

estão

patrimoniais

a

preservar: a Quinta de Carmões - CRM_VP 06, o

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

Moinho da Quinta Santos Lima - CRM_VP 07,
Igreja de São Domingos de Carmões e Paço Processional - CRM-VP 08 e os Paços Processionais CRM_VP 03 (PDM). A este propósito, menciona-se o facto da recente delimitação em inventário, pelos
respetivos serviços da CMTV, enquanto Núcleo Urbano Tradicional.
Observa-se nesta UT uma dinâmica sobretudo ao nível do comércio/serviços considerável,
confirmando-se a existência de uma unidade descentralizada do Centro de Saúde de Torres Vedras, um
Lar, duas oficinas auto, um talho, um café, uma loja de produtos agrícolas e um posto de abastecimento
Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 02 _ São Domingos de Carmões
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Morfologia Urbana / Espaço Público -

• Os largos existentes evidenciam ausência de conforto, demarcação e organização.

Quanto à matriz da morfologia urbana desta Unidade Territorial, a mesma é resultante de um

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é

crescimento orgânico, linear e polinuclear, desenvolvendo-se numa vertente de exposição ao quadrante

apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do

Sudoeste, implantada na sua totalidade em declive ligeiramente acentuado, apresentando-se com maior

seu estado de conservação.

expressividade a Norte, este o ponto mais alto da UT.
Apresenta-se com três centralidades, sendo uma, a zona a Poente Quinta de Carmões, outra, o
núcleo histórico de S. D. Carmões ao centro, e a terceira, o núcleo histórico da antiga localidade de
SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Setinheira, este a nascente. Revela uma dependência dos dois eixos rodoviários existentes no seu

Unidade Territorial - CC 02 - São Domingos de Carmões

perímetro - estrada N 115 e N 374, os quais comportam maior importância face à mobilidade para o

FUNÇÂO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

exterior/interior desta Unidade Territorial, sobretudo a N 374 que se apresenta implantada com alguma
centralidade na conjuntura da morfologia desta UT.
Os eixos primários de serviço interior dos núcleos históricos urbanos, central e nascente iniciam-

EXISTE

Estado de conservação
Bom Razoável

Via rodoviária em alcatrão





Via rodoviária em calçada grossa













Largo





Jardim





Parque de estacionamento













Degradado



Via rodoviária em calçada fina

se no largo Dona Maria Assunção Canha, este assumindo um forte cariz de centralidade, do qual irradiam

Via rodoviária em cimento

duas artérias fundamentais de serviço à mobilidade interior, a rua da Igreja que se assume como artéria

Via rodoviária em terra batida

principal da zona histórica central e a rua da Ponte que assume uma ligação entre o núcleo central e o

Via pedonal em calçada grossa

núcleo a nascente, sendo esta também, a principal artéria deste núcleo. Já o núcleo urbano a poente,

Via pedonal em alcatrão

revela um eixo principal interior autónomo – Rua Miguel Leal e Silva, com uma artéria adjacente – Rua

Via pedonal em cimento

das quintas.

Via pedonal em lajeta de betão

Denota em cada uma das suas três centralidades uma característica comum no domínio da sua

Via mista (com 1 passeio lateral)

estrutura funcional, a qual assenta em ruas direcionadas de e para um largo central.

Via mista (com 2 passeios laterais)

Verifica-se a existência de um estacionamento rodoviário público central, com dimensão para 16
veículos.
A orgânica de construção/edificado desta UT é concentrada e surge como apêndice à estrutura de
mobilidade interior, sobretudo nos polos central e nascente.






Parque infantil
Zona desportiva/lazer ao ar livre

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:

Escadaria

• Um eixo de mobilidade central bem definido N 374, que permite funcionalidade global;

Linha de Água Classificada

• Largos bem demarcados nos polos urbanos da UT;
Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

• Existência de um parque público central para estacionamento de veículos automóveis, bem
sinalizado e dimensionado;

Já quanto aos seus pontos negativos:

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos

• Sistema de vias irradiadas ao eixo central, desordenado, disfuncional e não dimensionado;

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

• Ausência de funcionalidade, segurança e conforto de vias pedonais;

conservação.
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somente 16% atribuído ao conjunto das escalas consideradas preocupantes, estas denominadas de

- Edificado -

degradado e ruína, não sendo aqui considerada a obra.
O universo total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) excedeu largamente

Quanto ao número de pisos, e atendendo a que o universo construtivo se divide entre a

uma centena (185 edifícios), o qual assenta, quanto ao seu carácter arquitetónico, na representação

componente popular/vernacular e a componente respeitante às quintas, assiste-se ao universo dos pisos

popular ou vernacular, todavia, regista-se uma forte presença de construções sumptuosas, respeitantes

térreos e dos dois pisos como a componente dominante. Estes registam índices de 51% e 48,5%,

às diversas quintas que integram esta UT.

respetivamente, sendo somente atribuído 0,5% aos 3 pisos. Salienta-se que não são registados edifícios

A sua principal função é largamente habitacional (117 edifícios), contudo, regista-se um peso

com mais de 3 pisos e também com pisos abaixo da cota de soleira.
Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

significativo de edificado com função de armazém agrícola ou garagem (47 edifícios), verificando-se

• Um índice de ocupação do edificado elevado;

valores residuais no que confere a outras tipologias de funções.

• O estado atual de conservação global do edificado não é preocupante;

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 84% face aos
16% de desocupados, revelando um índice de ocupação elevado, ou seja, dos 118 edifícios com carácter

• Existência de um significativo conjunto de funções;

habitacional, 99 edifícios apresentam-se com ocupação, estando desocupados unicamente 19 edifícios.

• Forte carácter arquitetónico.
Quanto aos seus pontos negativos:

Respeitante ao estado de conservação, pouco mais de metade (56%) do seu universo apresenta-

• Ausência da função edificada de âmbito cultural.

se em bom estado, sendo a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados de razoável
(27,5%), degradado (12%), ruína (4%), e obra (0,5%). Estes valores não indiciam, inicialmente,

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

preocupação generalizada quanto ao estado de conservação global do parque habitacional desta

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

Unidade Territorial, pois 83,5% do parque edificado está integrado na escala de bom e razoável, sendo

recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 02 - São Domingos de Carmões
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

185

FUNÇÃO

Total
Habitação

117

Mista - habitação e comércio/serviços

1

Garagem / Armazém agrícola

47

Comércio / Serviços

7

Equipamento público

7

Equipamento associativo

2

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

OCUPAÇÃO

4

Designação
Lar; Oficina SG Auto; Oficina Auto; Lagar de Azeite Manuel Lopes
Junior_inativo; Comer Prod. Agricolas; Café; Talho.
Mina de água; Centro de Saúde; Jardim de Infância; Junta de Freguesia;
Lavadouros; Escola Primária; Lavadouros.
Pavilhão UniCarmões, Casa do Povo
Capela; Paço; Casa Mortuária; Igreja

Habitação

Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Bom
Razoável
Degradado
Ruína
Obra

NÚMERO DE PISOS
1 Piso
2 Piso
3 Piso
4 Piso
Mais de 4 Pisos

99
19

Total em %
84%
16%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação e mista (habitação).

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento de Culto

Total em %

75
30
8
3
1

0
1
0
0
0

12
17
15
3
0

5
1
0
1
0

7
1
0
0
0

1
1
0
0
0

3
1
0
0
0

56%
27.5%
12%
4%
0.5%

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento de Culto

Total em %

37
79
1
0
0

0
1
0
0
0

44
3
0
0
0

4
2
1
0
0

6
2
0
0
0

1
1
0
0
0

3
1
0
0
0

51%
48.5%
0.5%
0%
0%

Nota: À Função mista está associado unicamente 1 Minimercado (inativo)
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Primária, dos Equipamentos Públicos– Lavadouros comunitários e dos Equipamentos de Culto – Capela
de N. S. da Glória.

Unidade Territorial – CC 03 – Aldeia Nossa Senhora da Glória
- Caracterização -

Esta Unidade Territorial, CC 03 - Aldeia
Nossa Senhora da Glória, localiza-se no topo
Noroeste

da

Freguesia.

Está

integrada

na

hierarquia dos perímetros urbanos de nível IV
(PDM), é-lhe atribuída uma área de 11,1 ha,
estando estimada, no interior do seu perímetro,
uma população de 140 habitantes.
A estrutura funcional de fluxos, depende de
um dos principais eixos rodoviário da Freguesia –
Estrada N 9, a qual está implantada a sul, muito
perto desta UT.
É na sua totalidade, servida por rede pública
de abastecimento de água potável, rede pública de
drenagem de esgotos domésticos e rede pública de
energia elétrica.
No interior do seu perímetro não estão, em
PDM, identificados quaisquer valores patrimoniais
a preservar. Contudo, é verificada a sua recente
delimitação

em

inventário,

pelos

respetivos

serviços da CMTV, enquanto Núcleo Urbano
Tradicional.
Nesta UT observa-se um reduzido dinamismo

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

ao nível comercial e de serviços, confirmando-se
unicamente a existência de um café e de um minimercado. Para além destes, é verificada a existência
de um espaço com aptidão para fins comerciais (restauração), o qual se apresenta inativo.
A sua estrutura de equipamentos, é também diminuta, integrando somente os âmbitos dos

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 03 _ Aldeia Nossa Senhora da Glória

Equipamentos Associativos – Associação de Caça e Pesca, esta localizada no antigo edifício da Escola
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- Morfologia Urbana / Espaço Público SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Unidade Territorial - CC 03 - Aldeia Nossa Senhora da Glória
Estado de conservação
FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO EXISTE
Bom Razoável Degradado



Via rodoviária em alcatrão


Via rodoviária em calçada grossa

A sua matriz de morfologia urbana evidencia uma orgânica de componente linear não dispersa,
implantada numa vertente de exposição ao quadrante Sudoeste, estando na sua totalidade enquadrada
em declive acentuado, apresentando-se com maior expressividade (cume da vertente) a Nordeste, este
o ponto mais alto da UT.

Via rodoviária em calçada fina

Apresenta um núcleo central definido, composto por um largo e um circuito de ruas/estradas

Via rodoviária em cimento

(Calçada 1º de Maio, Rua dos Moinhos e Rua dos Milagres) com alguns becos e ruelas (Trav. da

Via rodoviária em terra batida

Escadinha, Beco do Pombal), sendo esta centralidade verificada a meia cota desta Unidade Territorial.





Via pedonal em calçada grossa
Via pedonal em alcatrão

Revela uma dependência, quanto aos fluxos, do eixo rodoviário existente próximo ao seu perímetro

Via pedonal em cimento

- estrada N 9, a qual comporta primordial importância face à mobilidade para o exterior/interior desta

Via pedonal em lajeta de betão

Unidade Territorial.
Já o seu eixo primário de serviço à mobilidade interior, é composto por uma artéria rodoviária
central, a qual serpenteia a vertente, passando pelo centro do núcleo urbano, direcionando-se para o

Via mista (com 1 passeio lateral)



Via mista (com 2 passeios laterais)



Largo



Jardim



topo da serra e localidade de Serra São Julião, sendo formada pela Rua José Maria Teles Baltazar, Rua

Parque de estacionamento

da Calçada e Rua dos Moinhos. Irradiam desta, na sua zona central e de cota média, duas artérias

Parque infantil

nucleares, uma para Poente - Rua dos Milagres, e outra para nascente -Rua dos Sabinos.

Zona desportiva/lazer ao ar livre
Escadaria

Verifica-se a existência de um pequeno jardim público com elevado potencial, fruto da sua















Linha de Água Classificada

implantação, a par da sua relação com o largo central adjacente.
Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

A orgânica de construção/edificado desta UT é concentrada e surge como apêndice à estrutura de
mobilidade interior.
Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:
• Um eixo de mobilidade central “arrumado” na vertente;
• Largo e jardim com elevado potencial;
• Becos e ruelas do núcleo central com potencial urbanístico.
Já quanto aos seus pontos negativos:

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos

• Ausência de vias pedonais com funcionalidade, segurança e conforto;

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

• Largo, jardim, becos e ruelas evidenciam ausência de urbanidade.

conservação.

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do
seu estado de conservação.
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- Edificado –

escala de bom e razoável, pois somando-se aqui, as obras que atingem valores muito satisfatórios de
6%, a percentagem eleva-se, sendo 26% atribuído, ao conjunto das escalas consideradas preocupantes,
estas denominadas de degradado e ruína.

O universo total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) foi superior a uma
centena (122 edifícios), o qual assenta, quanto ao seu carácter arquitetónico, na representação popular,

Quanto ao número de pisos, e atendendo a que o universo construtivo integra a componente

denotando-se algumas construções, no miolo desta UT, de generosa dimensão, ainda que predomine o

construtiva popular, assiste-se ao universo dos pisos térreos e dos dois pisos como dominantes,

padrão de construção “modesta” e muito concentrada.

registando estes, índices de 68% e 30% respetivamente, sendo somente atribuído 2% aos 3 pisos.
Salienta-se que não são registados edifícios com mais de 3 pisos e também com pisos abaixo da cota

A sua principal função é largamente habitacional (85 edifícios), todavia, regista-se um peso

de soleira.

significativo de edificado com função de armazém agrícola ou garagem (32 edifícios), verificando-se

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

valores residuais no que confere a outras tipologias.

• Um índice de ocupação do edificado positivo;

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 85% face aos

Quanto aos seus pontos negativos:

15% de desocupados, revelando um índice de ocupação francamente satisfatório, ou seja, dos 85
edifícios com carácter habitacional 71 edifícios de habitação apresentam-se com ocupação, verificando-

• Ausência da função edificada de âmbito público e cultural;

se desocupados somente 14 edifícios.

• Significativo índice de carência quanto ao estado de conservação do edificado (26%).

Respeitante ao estado de conservação, 43% do seu universo apresenta-se em bom estado, sendo

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados de razoável (25%), degradado (17%),

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

ruína (9%) e obra (6%). Estes valores indiciam relativa preocupação quanto ao estado de conservação

recolhidos neste UT.

global do parque habitacional desta Unidade Territorial, pois 68% do parque edificado está integrado na
Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 03 - Aldeia Nossa Senhora da Glória
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS
FUNÇÃO
Habitação

122
Total
84

Mista - habitação e comércio/serviços

1

Garagem / Armazém agrícola

32

Comércio / Serviços

2

Restaurante_inativo; Café

Designação

Equipamento público

1

Lavadouros comunitários

Equipamento associativo

1

Clube de Caça e Pesca

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

OCUPAÇÃO

1

Capela

Habitação
Ocupado

71

Desocupado

14

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Total em %
85%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação e mista (habitação).

15%

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento
Público

Equipamento
associativo

Equipamento culto

Total em %

Bom

41

0

10

0

1

0

1

43%

Razoável

22

1

6

0

0

1

0

25%

Degradado

10

0

9

1

0

0

0

17%

Ruína

5

0

6

0

0

0

0

9%

Obra

6

0

1

0

0

0

0

6%

Equipamento
associativo

Equipamento culto

Total em %

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento
Público

1 Piso

47

0

32

1

1

1

1

68%

2 Piso

35

1

0

0

0

0

0

30%

3 Piso

2

0

0

0

0

0

0

2%

4 Piso

0

0

0

0

0

0

0

0%

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0

0%

NÚMERO DE PISOS

Nota: À Função mista está associada unicamente 1 Minimercado.
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Unidade Territorial – CC 04 – Serra de São Julião

dos Equipamentos Associativos – Associação de Melhoramentos da Serra de São Julião, com registo de
inatividade; e dos Equipamentos de Culto – Capela de S. Julião.

- Caracterização -

Denominada de CC 04 – Serra de São Julião,
esta Unidade Territorial (UT) é a que se localiza
mais a Norte na Freguesia, sendo também a UT
implantada à cota mais elevada (200m – 250m).
Está integrada na hierarquia dos perímetros
urbanos de nível IV (PDM), estando-lhe atribuída
uma área de 11,3 ha, sendo estimada, no interior do
seu perímetro, uma população aproximada de 151
habitantes.
Integra, enquanto sua estrutura funcional
principal, o eixo rodoviário da dinâmica de fluxos
respeitantes à zona da Serra de São Julião (Rua
principal), a qual de orientação Norte/Sul e de
pendente assinalável, funciona de elo entre esta UT,
a localidade da Carvoeira e a Estrada N 9.
É, na sua totalidade, servida de rede pública
de abastecimento de água potável, rede pública de
drenagem de esgotos domésticos e rede pública de
energia elétrica.
No interior do seu perímetro não está
identificado como valor patrimonial a preservar,
nenhum elemento em atual PDM, todavia é

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

referenciada como zona de presença e rotas
romanas, registada pelo projeto “Lisboa Romana”, conforme lápide/referência visível na Capela de São

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 04 _ Serra de São Julião

Julião. Ainda neste domínio é verificada a sua recente delimitação em inventário, pelos respetivos
serviços da CMTV, enquanto Núcleo Urbano Tradicional.
É observada nesta UT, uma total ausência de função comércio/serviços disponíveis.
Quanto á sua estrutura de equipamentos, integra somente os âmbitos dos equipamentos Públicos
– Lavadouro comunitário, este em pleno funcionamento e em bom estado de conservação e manutenção;
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- Morfologia Urbana / Espaço Público SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Quanto à sua matriz de morfologia urbana, esta Unidade Territorial, resulta sobretudo, da condição

Unidade Territorial - CC 04 - Serra de São Julião

de implantação em vertente acentuada, revelando um crescimento orgânico concentrado e de forma
radial, envolvendo-se numa encosta de exposição ao quadrante Sul.

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

EXISTE

Revela um eixo rodoviário de aceso central (rua Principal) o qual, arrumado no declive, permite

Bom Razoável Degradado









Via rodoviária em terra batida









Via pedonal em calçada grossa









Via rodoviária em alcatrão

entroncar num emaranhado de ruas e ruelas, as quais em diversas orientações, possibilitam a fruição

Estado de conservação

Via rodoviária em calçada grossa

rodoviária e também pedonal pelo interior desta Unidade Territorial, denotando casualidade no seu

Via rodoviária em calçada fina

processo de crescimento ao longo dos anos.

Via rodoviária em cimento

É verificado no seu centro, um espaço amplo com predomínio para a função de largo, este no
decorrer da Rua do Porto, do qual propaga para poente e para nascente duas artérias que disseminam
o núcleo urbano para estes quadrantes.

Via pedonal em alcatrão

As funções de ocupação de solo assinalam alguma diversidade, registando-se positivamente uma

Via pedonal em cimento

zona verde (Parque 25 de Abril) com o respetivo estacionamento envolvente, todavia, a localização não



Via pedonal em lajeta de betão

será certamente a mais convidativa, localizando-se estas no extremo (nascente) da Unidade Territorial.

Via mista (com 1 passeio lateral)

A ocupação do espaço público revela particular preocupação quanto ao seu estado de







Via mista (com 2 passeios laterais)

conservação, o qual no decorrer deste estudo se inverteu, fruto da realização de obras de conservação

Largo





e manutenção de uma parte considerável da extensão de piso em estado degradado de conservação.

Jardim





Parque de estacionamento





A orgânica de construção/edificado nesta UT, surge como agregada à estrutura de mobilidade.

Parque infantil

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:

Zona desportiva/lazer ao ar livre

• Um eixo de mobilidade central bem definido;

Escadaria

• Existência de generosa e organizada zona verde;

Linha de Água Classificada

• Regista-se atualmente a inversão do degradado estado de conservação das vias, fruto das
Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

recentes intervenções;

Já quanto aos seus pontos negativos:

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos

• Sistema de vias irradiadas ao eixo central, desordenado, disfuncional e não dimensionado;

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

• Existência diminuta de vias pedonais, demarcadas e funcionais;

conservação.

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do
seu estado de conservação.
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– Edificado –

habitacional com também ao nível da função de Garagem/armazém agrícola.
Somente 69% do parque edificado está integrado na escala de bom e razoável, sendo uns

O total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) pautou-se por um universo
aproximado a duas centenas (191 edifícios), sendo sobretudo, observado o seu carácter arquitetónico,

significativos 30% atribuído, ao conjunto, das escalas consideradas preocupantes, estas denominadas
de degradado e ruína.

quanto ao cariz da representação popular/vernacular, denotando um aglomerado construtivo muito coeso

Já quanto ao número de pisos, verifica-se precisamente o acompanhamento da componente

e denso quer na sua implantação quer no segmento de área coberta em logradouro, indicador de aspeto

construtiva popular/vernacular de génese rural, assistindo-se ao universo dos pisos térreos como a

construtivo de zona em altitude. A função principal do edificado é largamente habitacional (133 edifícios),

componente dominante, registando estes um índice de 67%. Os dois pisos representam 31% e são quase

registando-se, todavia, um peso considerável da função de armazém agrícola ou garagem (54 edifícios),

por exclusivo atribuídos a habitações, exceção feita para o equipamento associativo que também regista

verificando-se, quanto a outras funções, a presença de valores residuais.

este mesmo número de pisos, verificando-se a atribuição de 2% aos 3 pisos. Salienta-se que não são

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 68% face aos
32% de desocupados, revelando que esta UT apresenta um índice de ocupação moderadamente baixo,

registados edifícios com mais de 3 pisos e também com pisos abaixo da cota de soleira.
Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:
• Número total de edifícios significativo.

ou seja, dos 133 edifícios com carácter habitacional só 91 edifícios se apresentam com ocupação

Quanto aos seus pontos negativos:

residencial, revelando um número volumoso de 42 edifícios desocupados.

• Um índice de ocupação moderadamente baixo;

Respeitante ao estado de conservação, este não chega a atingir metade do seu universo em estado

• Estado de conservação do parque edificado muito preocupante.

de bom, ou seja, somente 47% tem esta classificação, sendo atribuído ao estado de razoável um valor
de 24% do parque edificado, ficando a restante percentagem distribuída, respetivamente, pelos estados

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

de degradado (18%) e ruína (12%). Estes valores indiciam, elevada preocupação quanto ao estado

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

global de conservação, pois a degradação é registada com elevados valores quer ao nível da função

recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 04 - Serra de São Julião
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

191

FUNÇÃO

Total
Habitação

133

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

54

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

2

Lavadouro comunitário

Equipamento associativo

1

Associação de Melhoramentos da S. S. Julião

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

OCUPAÇÃO

1

Designação

Capela

Habitação
Ocupado

91

Desocupado

42

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Total em %
68%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

32%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

Bom

65

19

1

1

1

45%

Razoável

33

14

0

0

0

24%

Degradado

18

15

1

0

0

18%

Ruína

16

6

0

0

0

12%

Obra

1

0

0

0

0

1%

NÚMERO DE PISOS

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

1 Piso

71

54

2

0

1

67%

2 Piso

59

0

0

1

0

3 Piso

3

0

0

0

0

31%
2%

4 Piso

0

0

0

0

0

0%

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0%
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Unidade Territorial – CC 05 – Curvel

atividade; dos Equipamentos Culturais – um moinho, este de índole privada; e dos Equipamentos de
Culto – Capela, em plena atividade ao serviço da comunidade.

- Caracterização -

A Unidade Territorial CC 05 de Curvel,
localiza-se na zona Norte e flanco Leste da
Freguesia, muito próxima à linha de fronteira com o
Concelho

vizinho

de

Alenquer.

Não

consta

integrada na hierarquia dos perímetros urbanos
(PDM). É a Unidade Territorial, em estudo, de maior
expressão em termos de área com 16,4 ha,
estimando-se, no interior do seu perímetro, uma
população aproximada de 154 habitantes.
Integra na sua estrutura funcional o principal
eixo rodoviário da Freguesia – Estrada N 9.
É na sua totalidade, servida de rede pública
de abastecimento de água potável, rede pública de
drenagem de esgotos domésticos e rede pública de
energia elétrica.
Verifica-se no seu perímetro interior, a
identificação como valores patrimoniais a preservar,
o Moinho da Filha Boa – CAR_VP 08 e o Moinho da
Cotovia – CAR_VP 09 (PDM). Ainda neste domínio,
é verificada a recente delimitação, pelos respetivos
serviços da CMTV, de dois conjuntos Edificados de
Interesse Patrimonial.

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

Observa-se nesta UT uma moderada dinâmica
de comércio/serviços, sendo possível verificar, sobretudo a atividade proporcionada pela Adega

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 05 _ Curvel

Cooperativa da Carvoeira e pelas unidades de comércio hortofrutícola (Fruticampo) e por um entreposto
frigorifico de fruta, a par de um café-minimercado. Para além destes, verificou-se existência de mais um
espaço com aptidão para o comércio da atividade de Talho, contudo o mesmo apresenta-se inativo.
Face à sua estrutura de equipamentos, foram considerados nos âmbitos dos Equipamentos
Públicos – Lavadouro comunitário, Casas de banho pública e um Reservatório dos SMAS, estes em
pleno funcionamento; dos Equipamentos Associativos – Associação Cultural e Recreativa do Curvel, em
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do

Resultante de um crescimento orgânico de forma radial em torno dos eixos viários que irradiam do

seu estado de conservação.

seu principal tronco – EN 9, com predominância acentuada para um crescimento a nascente, embora se
verifique um tímido crescimento no polo oposto (poente). Este aglomerado urbano desenvolve-se
sobretudo em duas vertentes de exposição, uma ao quadrante nascente e outra ao quadrante poente,

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

implantadas maioritariamente em declive de pouca expressividade, verificando-se o seu ponto mais alto

Unidade Territorial – CC 05 - Curvel

no limite Norte desta Unidade Territorial.

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

EXISTE

Depende, para a sua dinâmica de fluxos, do eixo viário – EN 9, observando-se a partir deste um




Via rodoviária em terra batida





Via pedonal em calçada grossa





Via rodoviária em alcatrão

conjunto de eixos secundários de serviço ao interior de ambos os núcleos. Identificam-se nestes,

Estado de conservação
Bom
Razoável Degradado


Via rodoviária em calçada grossa

características circulares interiores, com entrada e saída em pontos distintos.

Via rodoviária em calçada fina

Este tronco viário – EN 9 revela elevada importância estrutural para esta Unidade Territorial, pois,

Via rodoviária em cimento

fruto do seu caráter de estrada Nacional, impõe sobre a estrutura urbana uma divisão acentuada.
Revela o seu miolo nuclear urbano a nascente, este de estrutura linear relativamente concentrada
em torno desta, sendo possível identificar centralmente um forte elemento caracterizador de uma

Via pedonal em alcatrão

centralidade cívica ativa – o Largo da Localidade, estando apensado a este um parque/jardim reabilitado

Via pedonal em cimento

recentemente, sendo observado outros elementos estruturantes deste local, como a Associação local os

Via pedonal em lajeta de betão

Ws públicos, e os lavadouros comunitários.

Via mista (com 1 passeio lateral)









Largo





Jardim







Via mista (com 2 passeios laterais)

A orgânica de construção/edificado nesta UT surge como apêndice à estrutura de mobilidade
interior, revelando-se muito concentrada na zona central, esta a mais plana da UT, observando-se um
acentuar da dispersão na zona Norte da Unidade Territorial, esta com algum declive.

Parque de estacionamento
Parque infantil

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:

Zona desportiva/lazer ao ar livre

• Uma centralidade cívica ativa bem demarcada - Largo Central da Localidade;

Escadaria

• A ocupação do solo regista diversidade;

Linha de Água Classificada

• Presença de unidades empregadoras.





Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

Já quanto aos seus pontos negativos:
• Sistema de vias irradiadas ao eixo central, desordenado, disfuncional;
• Existência diminuta de vias pedonais, demarcadas e funcionais;

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos

• Divisão estrutural da UT, fomentada pela EN 9;

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

• Implantação irregular do edificado quanto à dimensão fundiária e forma.

conservação.
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ao conjunto das escalas consideradas preocupantes (degradado e ruína), é observado um estado

- Edificado -

alarmante das ruínas e das edificações degradadas.
Caracterizada esta Unidade Territorial (UT), quanto ao universo total de edificações, o qual registou

Já o número de pisos, verifica-se precisamente um forte acompanhamento da componente

um número ligeiramente superior a duas centenas (203 edifícios), assentando sobretudo, quanto ao seu

construtiva popular, assistindo-se ao universo dos pisos térreos como a componente dominante, estes

carácter arquitetónico, na representação predominantemente popular.

com um índice de 76%, verificando, também, que os dois pisos representam 20%, sendo atribuído 4%

A sua principal função é largamente habitacional (143 edifícios), todavia, regista-se um peso
significativo de edificado com função de armazém agrícola ou garagem (47 edifícios), verificando-se

aos 3 pisos. Salienta-se que não são registados edifícios com mais de 3 pisos e também com pisos
abaixo da cota de soleira.
Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

valores residuais no que confere a outras tipologias de funções.

• Número considerável de edifícios e diversidade de funções;

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 69% face aos

Quanto aos seus pontos negativos:

31% de desocupados, índice muito preocupante, ou seja, dos 143 edifícios com carácter habitacional 44
edifícios de habitação desocupados, apresentando-se ocupados um número inferior a cem edifícios de

•

habitação.

• Existem situações de estado de conservação muito graves.

Um índice de desocupação preocupante;

Quanto ao estado de conservação, metade (51%) do seu universo encontra-se em bom estado,

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

sendo a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados de razoável (32%), degradado

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

(11%) e ruína (4%). Embora estes valores, inicialmente, possam não revelar preocupação generalizada

recolhidos neste UT.

quanto ao estado de conservação global da componente física edificada desta Unidade Territorial, pois
83% do parque edificado está integrado na escala de bom e razoável, atribuindo-se somente 15%
Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 05 - Curvel
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

203

FUNÇÃO

Total

Habitação
Mista - habitação e comércio/serviços
Garagem / Armazém agrícola

143
0
47

Comércio / Serviços

7

Equipamento público
Equipamento associativo
Equipamento cultural
Equipamento culto

3
1
1
1

OCUPAÇÃO

Designação
Adega Cooperativa da Carvoeira; Loja do Vinho; Entreposto Frigorífico; Comércio
Prod. hortofrutícolas; Café-Minimercado; Talho_inativo.
Lavadouros comunitário; Casas de Banho Públicas; Reservatório SMAS.
Associação Cultural e Recreativa do Curvel.
Moinho.
Capela.
Total em
%

Habitação

Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Bom
Razoável
Degradado
Ruína
Obra

NÚMERO DE PISOS
1 Piso
2 Piso
3 Piso
4 Piso
Mais de 4 Pisos

99
44

69%
31%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

Habitação

Habitação

Comércio / Serviço

76
45
14
7
1

19
20
6
1
1

5
1
1
0
0

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

101
37
5
0
0

47
0
0
0
0

3
3
1
0
0

Equipamento público Equipamento associativo Equipamento Cultural
2
0
1
0
0

1
0
0
0
0

0
0
1
0
0

Equipamento público Equipamento associativo Equipamento Cultural
3
0
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
1
0
0

Equipamento de
Culto

Total em
%

1
0
0
0
0

51%
32%
11%
4%
2%

Equipamento de
Culto

Total em
%

1
0
0
0
0

76%
20%
4%
0%
0%
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Unidade Territorial – CC 06 – Zibreira
- Caracterização -

Zibreira, Unidade Territorial CC 06, localizase na zona Norte/Oeste da Freguesia, está
integrada na hierarquia dos perímetros urbanos de
nível IV (PDM). É-lhe atribuída uma área de 5,5 ha,
estando estimada, no interior do seu perímetro,
uma população aproximada de 112 habitantes.
Incorpora na sua estrutura funcional um eixo
rodoviário estruturante – Av. 25 de Abril, o qual
implantada centralmente e com sentido nascentepoente, interliga este núcleo urbano a poente com
a EN 9 e a nascente com a localidade de Almagra.
Está na sua totalidade, servida de rede
pública de abastecimento de água potável, rede
pública de drenagem de esgotos domésticos e rede
pública de energia elétrica.
No domínio patrimonial não são identificados
em PDM vigente, valores patrimoniais classificados
a preservar no interior do seu perímetro, todavia, a
este propósito, menciona-se o facto da recente
delimitação

em

inventário,

pelos

respetivos

serviços da CMTV, enquanto Núcleo Urbano
Tradicional de Elevado Valor Arquitetónico e

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

Paisagístico.
Observa-se nesta UT pouca dinâmica ao nível do comércio/serviços, confirmando-se unicamente
a existência de uma unidade de cafetaria e minimercado.
A sua estrutura de equipamentos, integra os âmbitos dos Equipamentos Públicos – Lavadouros

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 06 _ Zibreira

comunitários, mina de água e uma infraestrutura afeta aos SMASTV, estes em pleno funcionamento; dos
Equipamentos Associativos – Associação Cultural e Desportiva de Zibreira e Almagra, esta em atividade;
e dos Equipamentos de Culto – Capela Madre de Deus, esta ao serviço da comunidade.
Nota para o registo, nesta UT, da ausência de estruturas de âmbito cultural.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

A matriz da morfologia urbana desta Unidade Territorial, resulta de um crescimento centrífugo em

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

mancha, enquadrado em declive irregular por vezes acentuado, onde se verifica o seu ponto mais alto a

Unidade Territorial - CC 06 - Zibreira

Sul da UT, sendo a sua vertente de exposição de maioria ao quadrante Norte.

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

EXISTE

A sua morfologia é concentrada e sobretudo revela um enquadramento orográfico.
O seu eixo viário principal, a Av. 25 de Abril, implantado num alinhamento central de orientação
nascente-poente, providencia uma via estruturante de interligação à estrada N 9 (poente) e a Almagra

Estado de conservação
Bom

Razoável

Degradado


Via rodoviária em alcatrão







Via rodoviária em calçada grossa







Via rodoviária em cimento





Via rodoviária em terra batida





Via pedonal em calçada grossa





Largo





Jardim













Via rodoviária em calçada fina

(nascente). É a partir deste eixo em zona plana de meia encosta, onde está localizado o Largo Madre
Deus, que se irradiam um conjunto de outras vias secundárias de serviço interno ao aglomerado urbano,
vias estas de características irregulares e em diversos tipos de pavimentos.
A centralidade cívica ativa, verificada nesta Unidade Territorial, é proporcionada pela existência de



Via pedonal em alcatrão

um largo bem definido de geometria quadrangular - Largo Madre Deus, o qual se interliga através da

Via pedonal em cimento

proximidade com dois espaços amplos com potencial de valorização conjunta.

Via pedonal em lajeta de betão

Embora se possa verificar uma demarcação física em dois quadrantes, exercida pelo eixo viário

Via mista (com 1 passeio lateral)

principal, é verificada que a interligação entre os mesmos (zona de baixo e zona de cima) não é

Via mista (com 2 passeios laterais)

totalmente comprometida, fruto da existência de uma zona plana central, que enquadra estas duas zonas
da UT.
A orgânica de construção/edificado desta UT é concentrada e surge como apêndice à estrutura de

Parque de estacionamento

mobilidade, sendo de verificar a existência de espaço reduzido de logradouros ou mesmo a sua

Parque infantil

inexistência, confirmando-se este facto não só nas edificações mais pequenas como nas de carácter

Zona desportiva/lazer ao ar livre

volumoso.

Escadaria
Linha de Água Classificada

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:
• Largo bem demarcado e com elevado potencial – centralidade cívica ativa.

Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

• Um eixo de mobilidade central bem definido Av. 25 de Abril, que permite funcionalidade
global;
• Existência de várias funções.
Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
Já quanto aos seus pontos negativos:
• Ausência de funcionalidade, segurança e conforto de vias pedonais;

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.

• Os largos existentes evidenciam ausência de conforto e organização.
A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do
seu estado de conservação.
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- Edificado –

atribuído 22%, ao conjunto, das escalas consideradas preocupantes, estas denominadas de degradado
e ruína. De registo positivo é o facto de se verificar a efetivação em curso de 4 obras/reabilitação em

O universo total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) foi de pouco mais de

edificado.

uma centena (105 edifícios), o qual arquitetonicamente assenta, quanto ao seu carácter, na

Quanto ao número de pisos, e atendendo a que o universo construído se divide entre a

representação sobretudo popular, verificando-se alguma presença de construções com dimensão, quer

componente construtiva popular/vernacular e a componente construtiva popular com dimensão, assiste-

ao nível da habitabilidade quer ao nível do apoio agrícola.

se ao universo dos pisos térreos e dos dois pisos como a componente dominante, registando este

A função do edificado é largamente habitacional (70 edifícios), registando-se algum peso de
edificado com função de armazém agrícola ou garagem (29 edifícios), verificando-se valores residuais

conjunto um índice de 98%, sendo somente atribuído 2% aos 3 pisos. Salienta-se que não são registados
edifícios com mais de 3 pisos e também com pisos abaixo da cota de soleira.
Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

no que confere a outras tipologias de funções.

• UT com um forte carácter arquitetónico.

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 79% face aos

• Existência de funções relevantes e centrais (Igreja, café, minimercado, Associação);

21% de desocupados, revelador de um índice de desocupação habitacional a ter em consideração e
alerta, ou seja, dos 70 edifícios com carácter habitacional 55 edifícios de habitação apresentam-se com

Quanto aos seus pontos negativos:
• Ausência da função edificada de âmbito cultural.

ocupação residencial e estando desocupados 15 edifícios de habitação.

• Índice de ocupação do edificado revela preocupação;

Respeitante ao estado de conservação, ligeiramente acima de metade (59%) do seu universo

• O estado atual de conservação global do edificado começa a ser preocupante;

apresenta-se em bom estado, sendo a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados
de razoável (15%), degradado (17%), ruína (5%), e obra (4%). Estes valores indiciam a potencial e efetiva

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

preocupação generalizada quanto ao estado de conservação global do parque habitacional desta

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

Unidade Territorial, pois 74% do parque edificado está integrado na escala de bom e razoável, sendo

recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 06 - Zibreira
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

105

FUNÇÃO

Total
Habitação

70

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

29

Comércio / Serviços

1

Equipamento público

3

Equipamento associativo

1

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

1

OCUPAÇÃO

Designação
Café-Minimercado.
Infraestrutura SMAS; Lavadouro comunitário; Mina de Água.
Associação Cultural e Desportiva de Zibreira e Almagra.
Capela.
Total em %

Habitação
Ocupado

55

Desocupado

15

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Habitação

79%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

21%

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

Bom

45

14

1

2

0

0

59%

Razoável

8

5

0

1

1

1

15%

Degradado

10

8

0

0

0

0

17%

Ruína

3

2

0

0

0

0

5%

Obra

4

0

0

0

0

0

4%

NÚMERO DE PISOS

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

1 Piso

41

29

1

3

1

0

71%

2 Piso

27

0

0

0

0

1

3 Piso

2

0

0

0

0

0

27%
2%

4 Piso

0

0

0

0

0

0

0%

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0%

Habitação
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Unidade Territorial – CC 07 – Carreiras e Casal Sobrigal

Quanto à estrutura de equipamentos, nesta UT, estão integrados os âmbitos dos Equipamentos
Públicos – Sala de Convívio Comunitária; Fontanário; Reservatório SMAS e PT de eletricidade; dos

- Caracterização -

Equipamentos Associativos – Associação Dramática e Recreativa das Carreiras; dos Equipamentos
Culturais – Centro de Interpretação do Teatro das Carreiras; e dos Equipamentos de Culto – Capela e
Casa mortuária.

Esta Unidade Territorial, CC 07 de Carreiras e
Casal Sobrigal, localiza-se no centro-poente da
Freguesia, colada ao seu limite administrativo de
fronteira com a Freguesia vizinha de Dois Portos.
Está integrada na classificação dos níveis da
hierarquia dos perímetros urbanos, referenciados
no PDM em vigor, como perímetro urbano de nível
III.
A sua área é de 15,1 ha, estimando-se uma
população no seu interior de aproximadamente 241
habitantes,

sendo

nesta

variável

a

Unidade

Territorial da Freguesia com maior expressão.
Observa-se uma estrutura funcional de fluxos
alargada e em diversas direções, embora centrada
sobretudo no eixo viário da estrada N 374.
Apresenta na sua centralidade geográfica
uma linha de água classificada – Ribeira Do
Hespanhol.
Está na sua totalidade, servida por rede
pública de abastecimento de água potável, rede
pública de drenagem de esgotos domésticos e rede
pública de energia elétrica.

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

No interior do seu perímetro está, em PDM,
identificado como valor patrimonial a preservar a Azenha das Carreiras - CAR_VP 17, assim como é
verificada a sua recente delimitação em inventário, pelos respetivos serviços técnicos da CMTV,
enquanto Núcleo Urbano Tradicional de Elevado Valor Arquitetónico e Paisagístico.
O dinamismo ao nível comercial e de serviços observa-se considerável, existindo um número
significativo de estabelecimentos, como são os casos de 1 minimercado, 1 padaria, 1 pastelaria/padaria,

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 07 _ Carreiras e Casal Sobrigal

2 cafés, 2 talhos (um inativo), 1 unidade de comércio e embalamento de frutas e uma estrutura ampla de
armazéns vinícolas (Caves Bonifácio).
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do

Enquanto matriz de morfologia urbana esta UT apresenta-se estruturada enquanto elemento

seu estado de conservação.

concentrado polinuclear, alicerçada no seu complexo tronco ramificado de mobilidade. Fazem parte
desta UT dois núcleos com topónimos distintos (Carreiras / Casal Sobrigal), os quais implantados em
SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

vertentes geográficas opostas, Carreiras com exposição a Sul e Casal Sobrigal com exposição ao

Unidade Territorial - CC 07 - Carreiras e Casal Sobrigal

quadrante Norte, ambas acentuadas, interligando-se no seu ponto mais baixo através da Ribeira do

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Hespanhol.
É um conjunto urbano polinuclear, alicerçado num enquadramento orográfico em V, refletindo-se

EXISTE

Estado de conservação
Bom Razoável Degradado

Via rodoviária em alcatrão









na complexa rede de mobilidade interior, a qual apresenta carências significativas de serviço, dimensão

Via rodoviária em calçada grossa









e também de manutenção, verificado este constrangimento sobretudo no miolo das Carreiras.

Via rodoviária em calçada fina





Via rodoviária em cimento







Via rodoviária em terra batida









Via pedonal em calçada grossa













Nesta UT evidenciam-se com destaque a Ribeira do Hespanhol e o seu afluente vindo de Norte,
recursos hídricos que muito a beneficiam, quer pela localização quer pelo contexto associado com a
existência de azenha, mó de água e dique fluvial.

Via pedonal em alcatrão

No núcleo de Carreiras, destaque para a centralidade verificada na zona mais altaneira (Norte),

Via pedonal em cimento

onde marcam presença o tecido cultural, religioso e desportivo deste polo. Conjuntamente, e localizada

Via pedonal em lajeta de betão

a nascente, esta provavelmente a zona de génese deste núcleo, observa-se outra centralidade cívica, a

Via mista (com 1 passeio lateral)





presença de um largo com componentes de atividade comercial, centralidade esta envolvida num

Via mista (com 2 passeios laterais)





enquadramento arquitetónico e urbano apreciável.

Largo









Jardim

O núcleo de Casal Sobrigal, embora de dimensão reduzida face ao das Carreiras, é caracterizado

Parque de estacionamento

sobretudo por um eixo viário de implantação nascente/poente, com destaque para a sua zona nascente

Parque infantil

e elevada, sobretudo ao nível do notável enquadramento urbano e construtivo iminentemente popular.

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:

Zona desportiva/lazer ao ar livre



Escadaria



Linha de Água Classificada











• Um eixo de mobilidade transversal definido e dimensionado;
Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

• Linha de água e envolvente com elevado potencial ambiental, patrimonial e cultural;
• Diversidade de funções quanto à ocupação do solo;

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
Já quanto aos seus pontos negativos:
•

Dimensão disfuncional das vias rodoviárias circuláveis;

•

Ausência de locais de estacionamento rodoviário apropriados quer em dimensão quer em

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.

localização;
•

Disfuncionalidade e parca existência de passeio pedonais.
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observando-se somente 64% do parque edificado, integrado nas escalas de bom e razoável, embora aqui se

- Edificado -

possa somar a percentagem diminuta de obras (3%). Contabilizam-se assim, 33% dos edifícios integrados
Nesta Unidade Territorial (UT), a que atingiu o maior número de edificações caracterizadas foi possível

nas escalas consideradas preocupantes (degradado e ruína).

identificar, para este contexto, 268 edifícios, os quais, marcadamente, apresentam características

O número de pisos, em linha com a dominante da Freguesia, revela o universo dos pisos térreos e dos

arquitetónicas, na sua maioria, de cariz popular e vernacular, existindo alguns exemplares deste tipo de

dois pisos com índices de 69% e 29% respetivamente, sendo atribuído somente 2% aos 3 pisos. Salienta-se

arquitetura, sobretudo popular, de maior expressão volumétrica e imponência. Vislumbram-se ainda

que não são registados edifícios com mais de 3 pisos e também com pisos abaixo da cota de soleira.

construções, com dimensão, de âmbito comercial e associativo.

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:
• Diversidade considerável de funções do edificado;

A principal função é largamente habitacional (175 edifícios), destacando-se um peso apreciável de
edificado com função de armazém agrícola ou garagem (76 edifícios), existindo valores a ter em conta

• Existência de um Centro interpretativo do Teatro e de uma Sala de convívio comunitária;

respeitantes a outras tipologias de funções, como é o caso de comércio e equipamentos públicos.

• Observadas 7 edificações com obras de reabilitação e restauro, em curso.

Concretamente, a ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos

Quanto aos seus pontos negativos:

73%, atribuindo-se aos desocupados 37%, índice este alarmante, ora, do universo de edifícios com carácter

• Significativo índice de habitação desocupada 37%.

habitacional (175), estão desocupados 66 edifícios, apresentando-se com ocupação residencial 112 edifícios.

• Valor global do estado de conservação alarmante.

Face ao estado de conservação, 46% do seu universo edificado, distribuído pelas suas diversas
funções, está em bom estado, distribuindo-se as restantes percentagens pelos estados de razoável (18%),
degradado (26%), ruína (7%), e obra (3%). Esta conjuntura percentual indicia elevada preocupação,

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista
alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores
recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 07 - Carreiras e Casal Sobrigal
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

268

FUNÇÃO

Total
Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

175
3

Garagem / Armazém agrícola

76

Comércio / Serviços

6

Equipamento público

4

Designação
Talho Central; Comercio vinícola_inativo; Café; Café; Talho_inativo; Comercio
Prod. Hortofrutícolas.
PT Electricidade; Sala de Convívio Comunitária; Fontanário; Reservatório SMAS.

Equipamento Associativo

1

Associação Dramática e Recreativa das Carreiras

Equipamento cultural

1

Centro de Interpretação do Teatro das Carreiras

Equipamento culto

2

Capela, Casa Mortuária.

OCUPAÇÃO

Habitação
Ocupado
Desocupado

112
66

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação e mista (habitação).

Total em
%
63%
37%
Total em
%

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio /
Serviço

Equipamento Público

Equipamento Associativo

Equipamento Cultural

Equipamento Culto

91
23
39
15
7

2
1
0
0
0

21
22
29
4
0

4
2
0
0
0

2
1
1
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

2
0
0
0
0

46%
18%
26%
7%
3%

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio /
Serviço

Equipamento Público

Equipamento Associativo

Equipamento Cultural

Equipamento culto

Total em
%

1 Piso
2 Piso
3 Piso
4 Piso

98
72
5
0

0
3
0
0

74
2
0
0

5
1
0
0

4
0
0
0

0
1
0
0

0
1
0
0

2
0
0
0

69%
29%
2%
0%

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Bom
Razoável
Degradado
Ruína
Obra

NÚMERO DE PISOS

Nota: A Função mista está associada comércio, 1 Pastelaria/Padaria, 1 Café e 1 Minimercado
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Unidade Territorial – CC 08 – Corujeira
- Caracterização -

A denominada Unidade Territorial CC 08 da
Corujeira,

localiza-se

na

zona

centro/sul,

encostada ao limite Leste da Freguesia. Está
integrada na hierarquia dos perímetros urbanos
de nível IV (PDM), sendo-lhe atribuída uma área
de 3,6 ha, estando estimada, no interior do seu
perímetro, uma população aproximada de 105
habitantes.
A sua estrutura funcional é suportada
lateralmente por um eixo rodoviário principal –
Estrada N115 (Sudoeste-Noroeste), com ligação
aos Concelhos limítrofes de Alenquer e Sobral de
Monte Agraço, ramificando desta uma estrutura
de

mobilidade

de

carácter

primário

de

funcionalidade ao interior da Unidade Territorial.
A UT está na sua totalidade servida de rede
pública de abastecimento de água potável, de
drenagem de esgotos domésticos e de energia
pública elétrica.
No

interior

do

seu

perímetro

está

identificado como valore patrimonial a preservar
a Igreja de Carujeira – CRM_VP 02 (PDM),

Mapa de enquadramento geográfico da UT na

embora se tenha verificado a sua recente
delimitação em inventário, pelos respetivos serviços da CMTV, enquanto Núcleo Urbano Tradicional.
É observada nesta UT, uma fraca dinâmica de comércio/serviços, confirmando-se a existência de

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 08 _ Corujeira

um espaço para café e um destinado a mercearia (minimercado), que se enquadra na função mista –
habitação e comércio/serviços.
Quanto à sua estrutura de equipamentos, integram-se os âmbitos dos Equipamentos Públicos:
Lavadouro e uma Mina de Água, estes em pleno funcionamento; dos Equipamentos Associativos:
Associação Recreativa e Cultural da Corujeira, com registo de inatividade, e dos Equipamentos de Culto:
Capela e um Paço.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

A matriz da morfologia urbana desta Unidade Territorial resulta de um aglomerado orgânico com

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

predomínio de concentração linear, implantada num declive de exposição ligeira ao quadrante Noroeste.

Unidade Territorial - CC 08 - Corujeira

Revela uma dependência de dois eixos rodoviários existentes - a Estrada N115, de maior

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

EXISTE

Bom

Razoável















Largo





Jardim





Parque de estacionamento





importância face à mobilidade para o exterior/interior deste núcleo urbano, e a Rua Principal, de
importância estrutural primária de serviço interior do núcleo urbano. O eixo primário de serviço interior
do núcleo urbano revela-se implantado centralmente, verificando-se ainda um apêndice viário paralelo e
perpendicular de cariz sobretudo rodoviário, mas também pedonal.
Denota um conjunto de três largos, bem definidos, implantados ao longo do seu eixo viário interior,
um apensado à EN 115, um outro central ao núcleo urbano, este de maior expressão cívica, e um terceiro

Via rodoviária em alcatrão

Via rodoviária em calçada fina
Via rodoviária em cimento
Via rodoviária em terra batida
Via pedonal em calçada grossa
Via pedonal em alcatrão

da UT.

Via pedonal em cimento
Via pedonal em lajeta de betão

do núcleo urbano, com ligação aos campos agrícolas, servindo de interligação com as localidades de

Via mista (com 1 passeio lateral)

Curvel, A-da-Rainha e da Carrasqueira.

Via mista (com 2 passeios laterais)

A orgânica de construção/edificado surge como apêndice à estrutura de mobilidade, revelando uma
implantação concentrada, em torno dos eixos viários.

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:

Degradado

Via rodoviária em calçada grossa

requalificado urbanisticamente bem enquadrado e dimensionado, este localizado na zona mais a norte

Constata-se a existência de três caminhos secundários (vias rodoviárias em terra batida) irradiados

Estado de conservação

Parque infantil

• Um eixo de mobilidade central bem definido, que percorre o interior da UT;

Zona desportiva/lazer ao ar livre

• Existência de largos bem definidos e distribuídos pela UT, com destaque para a

Escadaria

requalificação e dimensão do implantado a sul.

Linha de Água Classificada
Legenda:  funções existentes na UT e respetivos estados de conservação

Já quanto aos seus pontos negativos:
• Sistema de vias irradiadas ao eixo central, desordenado, disfuncional e não dimensionado;
• Implantação irregular do edificado quanto à dimensão fundiária e forma.

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é

conservação.

apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e
do seu estado de conservação.
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degradado e obra. Salienta-se o facto de o estado de conservação considerado degradado apresentar maior

- Edificado -

expressividade face ao estado de conservação razoável. Este dado reflete a tendência para um parque
O universo total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) é de 77 edifícios, o qual

edificado em acelerado estado de degradação. Uma nota quanto ao não registo de qualquer ruína.

assenta sobretudo, quanto ao seu carácter arquitetónico, na representação popular embora com incidência

Quanto ao número de pisos, verifica-se que 68% do edificado contém apenas o piso térreo, 31% com

para uma certa modernidade.

dois pisos e somente 1% atribuído aos três pisos. Não são registados edifícios com mais de 3 pisos e abaixo

A sua principal função é largamente habitacional (49 edifícios), contudo, regista-se também um peso

da cota de soleira.

significativo de edificado com função de armazém agrícola ou garagem (21 edifícios). Quanto às outras

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

tipologias de funções, verificam-se valores residuais sem grande relevância. A ocupação dos edifícios com

•

Um índice de ocupação muito positivo;

função habitacional representa valores na ordem dos 80% face aos 20% de desocupados, revelando um

•

Estado de conservação do edificado positivo.

índice de ocupação muito satisfatório. Dos 49 edifícios com carácter habitacional, 41 apresentam-se com

Quanto aos seus pontos negativos:

ocupação residencial, estando desocupados unicamente 10 edifícios de habitação.

• A heterogeneidade do estado de conservação do edificado, ou seja, ou está maioritariamente

Respeitante ao estado de conservação, a maioria do seu universo em análise (61%) apresenta-se em

bom ou está degradado;

bom estado, sendo a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados de razoável (14%),

• Pouca diversidade de funções.

degradado (22%) e obra (3%). Estes valores não indiciam preocupação generalizada quanto ao estado de

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

conservação global do parque habitacional, pois 75% do parque edificado está integrado na escala de bom e

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

razoável, sendo 25% atribuído, ao conjunto das escalas consideradas preocupantes, estas denominadas de

recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 08 - Corujeira
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

77

FUNÇÃO

Total
Habitação

49

Mista - habitação e comércio/serviços

2

Garagem / Armazém agrícola

21

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

2

Equipamento associativo

1

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

2

OCUPAÇÃO

Designação
Lavadouro comunitário; Mina de água
Associação Recre. e Cult. da Corujeira
Capela; Paço

Habitação
Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

41
10

Total em %
80%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação e função mista (habitação).

20%

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

Bom

31

1

11

2

0

2

61%

Razoável

7

1

2

0

1

0

14%

Degradado

9

0

8

0

0

0

22%

Ruína

0

0

0

0

0

0

0%

Obra

2

0

0

0

0

0

3%

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

1 Piso

27

0

21

2

0

2

68%

2 Piso

21

2

0

0

1

0

31%

3 Piso

1

0

0

0

0

0

1%

4 Piso

0

0

0

0

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0

NÚMERO DE PISOS

Nota: A Função mista está associada unicamente comércio,1 Café e 1 Minimercado.
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Unidade Territorial – CC 09 – Filha Boa
- Caracterização -

Filha Boa, a Unidade Territorial CC 09
localiza-se na zona Centro/Norte da Freguesia,
com envolvente marcadamente rural, próximo da
localidade do Curvel. Está-lhe atribuída uma área
de 2 ha, estando estimada, no interior do seu
perímetro, uma população aproximada de 35
habitantes.
A sua estrutura funcional de mobilidade é
bidirecional, composta por dois eixos rodoviários
que estabelecem o acesso à EN 9 através de duas
vias intermédias, estando a sua estrutura funcional
desassociada diretamente da estrada nacional.
É um pequeno aglomerado que teve origem
na Quinta de Filha Boa. Inclui uma linha de água,
um pequeno casal e um caminho rural que
estabelece a ligação entre a EN 9 e a Serra de S.
Julião. Atualmente verifica-se uma composição
diversificada

entre

construções

habitacionais

recentes e edificações que conservam um caráter
arquitetónico popular.
A Unidade Territorial está servida de rede
pública de abastecimento de água potável, rede

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

pública de drenagem de esgotos domésticos e rede
pública de energia elétrica.
No interior do seu perímetro não está identificado nenhum valor patrimonial segundo o PDM em

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 09 _ Filha Boa

vigor, todavia nesta Unidade Territorial, foi recentemente delimitado, pelos respetivos serviços da CMTV,
um Conjunto Edificado de Interesse Patrimonial.
É considerar uma Unidade Territorial de pequenas dimensões, que não apresenta qualquer
estrutura comercial ou de serviços.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A morfologia urbana assenta numa matriz orgânica concentrada de cariz desordenado,

Unidade Territorial - CC 09 - Filha Boa

implantada em declive pouco acentuado, apresentando-se numa vertente de exposição ao quadrante

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Oeste. Verifica-se a sua maior amplitude orgânica na zona mais baixa do aglomerado, encostado a uma

EXISTE

Estado de conservação
Bom

Razoável

Degradado









Largo





heterogéneo - umas apresentam-se na condição de bom e outras em condição deficitária. Regista-se

Jardim





ainda a presença de um largo em bom estado e de um jardim em estado razoável, a linha de água está

Parque de estacionamento





Via rodoviária em alcatrão

linha de água com elevado potencial, a Oeste.

Via rodoviária em calçada grossa

A UT está dependente, em termos de acessos, de um eixo rodoviário - Rua do Choras - que

Via rodoviária em calçada fina

assegura as ligações ao aglomerado urbano. Este eixo, ramificado em duas orientações, uma para Norte
outra para sul, verifica-se dependente do eixo - Rua das Flores – a qual sim assegura a ligação à estrada

Via rodoviária em cimento

N 9, e diretamente ao Curvel.

Via rodoviária em terra batida

De morfologia não planeada, de ruas estreitas e pouco funcionais, a rede viária no interior da

Via pedonal em calçada grossa

Unidade Territorial assegura os acessos às habitações através de duas vias perpendiculares à Rua do

Via pedonal em alcatrão

Choras, e ainda por uma via paralela a esta, apresentando particularidades disfuncionais tais como ruas

Via pedonal em cimento

sem saída.

Via pedonal em lajeta de betão

A implantação do edificado situa-se entre a linha de água existente a poente da UT e o acesso

Via mista (com 1 passeio lateral)
Via mista (com 2 passeios laterais)

principal da localidade - Rua do Choras, esta a nascente do mesmo.
As vias rodoviárias, apesar de pavimentadas, verificam-se num estado de conservação

Parque infantil

considerada razoável quanto ao seu estado de conservação, apresentando-se com um potencial de

Zona desportiva/lazer ao ar livre

melhoramento paisagístico e de enquadramento.

Escadaria
Linha de Água Classificada

Quanto aos pontos positivos revela:
•

Uma linha de água com elevado potencial;

•

Existência de um jardim e de um largo.

Já em relação aos pontos negativos:

Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos

•

Sistema de vias desordenadas e disfuncional;

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

•

Ausência de estrutura e conforto pedonal;

conservação.

•

Estado de conservação das vias rodoviárias deficitário.

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, seguidamente
apresentada, dá nota dos valores concretos e da respetiva função da ocupação do solo e do seu estado
de conservação.
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total, são verificados os edifícios em estado razoável (23%). Mesmo assim, contabiliza-se um número

- Edificado -

considerável de edifícios que apresentam um estado de conservação deficitário, dos quais 7 em estado
Nesta Unidade Territorial é verificada uma heterogeneidade do seu tecido edificado, a sua zona

degradado e 1 em ruína.

mais a poente, esta a génese do lugar, é sobretudo dominada por edificações de arquitetura vernacular,

No respeitante ao número de pisos, verificamos o predomínio de edifícios com piso térreo (72%),

contrariamente, na zona a nascente predominam as habitações de arquitetura atual e também

em linha, aliás, com a componente construtiva popular. Regista-se um número significativo de edifícios

edificações requalificadas recentemente.

com 2 pisos (26%) e ainda uma habitação com 3 pisos.
Este quadro revela quanto aos pontos positivos:

Apresenta um universo total de 57 edifícios que assumem maioritariamente a função habitacional
(37), já os edifícios com função de garagem/armazém agrícola (19 edifícios), apresentam um peso

•

Índice de ocupação positivo.

elevado no total de edificações. Para além destas funções, contabiliza-se somente mais uma outra

•

Verificadas recentes reabilitações ao edificado.

Quanto aos pontos negativos:

tipologia - um equipamento público com a função de lavadouro.
A ocupação dos edifícios habitacionais apresenta valores na ordem dos 76%, revelando um índice
de ocupação positivo.

Registo de situações pontuais em estado de conservação muito deficitário;

•

Ausência de diversidade de funções do edificado.

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de

Relativamente ao estado de conservação, a maioria dos edifícios foram considerados como bons
(60%), nos quais se inclui o equipamento público. Também com um peso significativo face ao universo

•

vista alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos
valores recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 09 - Filha Boa
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

57

FUNÇÃO

Total
Habitação

37

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

19

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

1

Equipamento associativo

0

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

OCUPAÇÃO

Designação
Lavadouro comunitário

0

Habitação
Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

28
9

Total em %

76%
24%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Total em %

Bom

23

10

1

60%

Razoável

8

5

0

23%

Degradado

4

3

0

12%

Ruína

1

0

0

3.5%

Obra

1

1

0

1.5%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Total em %

1 Piso

22

18

1

72%

2 Piso

14

1

0

26%

3 Piso

1

0

0

4 Piso

0

0

0

2%
0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

NÚMERO DE PISOS
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Unidade Territorial – CC 10 – Casal Correia
- Caracterização -

A denominada Unidade Territorial CC 10
de Casal Correia está situada na zona central
Norte da Freguesia, muito próxima da Localidade
do Curvel.
Caracteriza-se

como

uma

Unidade

Territorial de reduzidas dimensões, com uma
área de 1,7 ha, não estando estimado qualquer
habitante no interior do seu perímetro.
É estruturada em termos de mobilidade por
um caminho rural de implantação Norte-Sul, o
qual exerce serviços á magnânima envolvente
agrícola.
Composta

também

por

um

tecido

edificado habitacional histórico e agrícola, é de
notar uma componente atual construtiva e
volumosa, apesar de esta não integrar o
perímetro da UT.
Esta Unidade Territorial é unicamente
servida por rede pública de energia elétrica, não
possuindo rede pública de abastecimento de
água potável nem rede pública de drenagem de

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

esgotos domésticos.
No interior do seu perímetro não está
identificado nenhum valor patrimonial segundo o PDM em vigor, contudo é verificada a sua recente
delimitação em inventário, pelos respetivos serviços da CMTV, enquanto Conjunto Edificado de Interesse

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 10 _ Casal Correia

Patrimonial.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público –
SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A sua matriz de morfologia urbana é servida somente por um eixo viário em terra batida, o qual

Unidade Territorial - CC 10 - Casal Correia

fornece o acesso a esta Unidade Territorial.
A sua implantação é verificada num ligeiro planalto.

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Denota a presença da construção mais antiga, a qual deu origem ao lugar (Casal Correia), no

Via rodoviária em alcatrão

topo Norte do perímetro da UT e implantada a nascente do eixo viário central, este ladeado ligeiramente

Via rodoviária em calçada grossa

a sul por construções volumosas com carácter de apoio agroindustrial.

Via rodoviária em calçada fina

EXISTE

Estado de conservação
Bom Razoável

Degradado

Via rodoviária em cimento

No extremo sul desta Unidade Territorial é verificado um elemento com elevado valor

Via rodoviária em terra batida

natural/ambiental, uma mata de Pinheiro bravo/manso e de sobreiros de dimensão generosa,







Via pedonal em calçada grossa

fortalecendo, este elemento natural, um enquadramento paisagístico de elevado equilíbrio.

Via pedonal em alcatrão
Via pedonal em cimento

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

Via pedonal em lajeta de betão

●

Proximidade a um núcleo urbano - Curvel.

Via mista (com 1 passeio lateral)

●

Envolvente marcadamente agrícola;

Via mista (com 2 passeios laterais)

●

Existência de um domino ambiental expressivo (mata).

Largo
Jardim
Parque de estacionamento

Quanto aos seus pontos negativos:

Parque infantil

●

Não é servida de abastecimento público doméstico de água potável;

Zona desportiva/lazer ao ar livre

●

Não é servida de drenagem pública de rede de esgotos residuais domésticos;

Escadaria
Linha de Água Classificada
Legenda:  funções existentes na UT e respetivos estados de conservação

A seguinte tabela sintetiza a ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial,
quanto à existência da respetiva função da ocupação do solo e do seu estado de conservação.

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.
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- Edificado –
Esta Unidade Territorial apresenta um reduzido universo de edifícios (3), dos quais um é dedicado
Caracterização do Edificado

à função habitacional e os restantes (2) para as funções de garagens/ armazéns agrícolas, verificando-

Unidade Territorial - CC 10 - Casal Correia

se somente estas duas funções de ocupação do edificado. Neste caso, predomina a função de garagem
ou armazenamento, sendo notória a dimensão destes dois edifícios, denotando quer por este fator, quer
pela sua arquitetura industrial, uma atividade de cariz agroindustrial.

NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

3

FUNÇÃO

Total

O edifício habitacional define-se como ocupado, não sendo contabilizada qualquer habitação

Habitação

1

desocupada. Quanto ao estado de conservação, ambas as funções se apresentam em bom estado,

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

2

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

0

Equipamento associativo

0

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

0

exceto uma garagem/armazém agrícola que se encontra em obras.
Quanto ao número de pisos, contabiliza-se uma habitação com dois pisos e uma
garagem/armazém agrícola com um piso térreo.

Destacam-se como pontos positivos:
•

Estado de conservação geral muito positivo;

•

Estrutura do edificado implantada em zona plana;

•

Constata-se atualmente o exercício efetivo de restauro ao edificado.

Quanto aos pontos negativos:
●

OCUPAÇÃO

Total em %

Habitação
Ocupado

1

100%

0

NOTA: O registo da ocupação é unicamente
respeitante à função de habitação.

Desocupado

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Total em %

Bom

1

1

67%

Razoável

0

0

0%

Degradado

0

0

0%

Ruína

0

0

0%

Obra

0

1

33%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Total em %

1 Piso

0

1

67%

2 Piso

1

0

3 Piso

0

0

0

4 Piso

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

0%

Diversificação nula do caráter de função do edificado, verificando-se uma inexistência de serviços
ou comércio;

●

Embora com ligação e relativa proximidade por caminho agrícola com a localidade do Curvel, é
uma Unidade Territorial eminentemente isolada.
NÚMERO DE PISOS

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista
alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores
recolhidos neste UT.

33%
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Unidade Territorial – CC 11 – Quinta do Paço
- Caracterização -

A Quinta do Paço – CC 11 está situada na
zona centro/Leste da Freguesia, encostada ao
limite fronteiro com o Concelho de Alenquer.
É uma UT de reduzidas dimensões,
estando o seu perímetro delimitado por uma área
de

2,5

ha,

estando

associados

enquanto

população 5 habitantes.
A sua estrutura de mobilidade é suportada
por um caminho em terra batida que a interliga ao
exterior, o único acesso a esta Unidade Territorial
(UT).
Inserida num contexto rural, é composta
por três edifícios habitacionais e um de cariz
agrícola,

salientando-se,

sobretudo,

a

sua

componente edificada relacionada com as antigas
quintas de relevante produção agrícola.
Esta UT é servida somente por rede
pública de energia elétrica, não tendo registo de
abastecimento de rede pública de água nem de
rede pública de esgotos domésticos.
No interior do seu perímetro não está
identificado nenhum valor patrimonial segundo o

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

PDM em vigor. contudo é verificada a sua recente
delimitação em inventário enquanto Conjunto Edificado de Interesse Patrimonial, pelos respetivos
serviços da CMTV.

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 11 _ Quinta do Paço

Esta Unidade Territorial (UT) é exclusivamente delimitada em propriedade de domínio privado.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público –
Caracterização do Edificado
Nesta Unidade Territorial não foi identificado espaço público, uma vez que a via rodoviária em
terra batida registada no perímetro urbano já se encontra dentro da área privativa da quinta.

- Edificado –

Unidade Territorial - CC 11 - Quinta do Paço
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

4

FUNÇÃO

Total
Habitação

3

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

1

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

0

Equipamento associativo

0

Equipamento cultural

0

Equipamento Culto

0

Esta Unidade Territorial (UT) apresenta um reduzido universo de edifícios, verificando-se somente
duas funções de ocupação: dos quais três são de função habitacional e um com função de garagem/
armazém agrícola. Desta forma, predomina a função habitacional que, quanto ao seu estado de
conservação, se encontra em degradação, sendo exceção a habitação principal e a garagem/armazém
agrícola.
Quanto ao número de pisos, contabilizam-se três edifícios de piso térreo e uma habitação com
dois pisos. Não foram identificados edifícios com mais de dois pisos.

Destacam-se como pontos positivos:
•

Estrutura do edificado implantada maioritariamente em zona plana;

•

Paisagem natural de elevado valor de âmbito florestal e vinícola.

OCUPAÇÃO

Habitação
Ocupado

2

Desocupado

1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Total em %
NOTA: O registo da ocupação é unicamente
respeitante à função de habitação.

70%
30%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Total em %

Bom

1

0

25%

Razoável

0

1

25%

Degradado

1

0

25%

Ruína

1

0

25%

Obra

0

0

0%

Garagem / Armazém agrícola

Total em %
75%

Quanto aos pontos negativos:
●

Tendência para a degradação do edificado;

●

Unidade Territorial Isolada;

●

Não é servida de abastecimento público doméstico de água potável;

●

Não é servida de drenagem publica de rede de esgotos residuais domésticos;

NÚMERO DE PISOS

Habitação
1 Piso

2

1

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, concentram a informação no ponto de vista

2 Piso

1

0

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

3 Piso

0

0

0

recolhidos neste UT.

4 Piso

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

25%
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Unidade Territorial – CC 12 – Quinta da Boa Esperança
- Caracterização -

A denominada Unidade Territorial CC 12
Quinta da Boa Esperança situa-se no quadrante
Norte/Oeste

da

Freguesia,

integrada

no

perímetro urbano da Localidade da Zibreira, este
considerado em PDM de nível IV.
É

a

Unidade

Territorial

de

menor

dimensão, sendo-lhe atribuída uma área de 1,3
ha e uma população de 4 habitantes.
A sua estrutura de serviço de acesso é
suportada pela Rua da Moita, um dos eixos
viários integrantes na dinâmica de mobilidade da
localidade da Zibreira.
Inserida na íntegra em contexto de quinta
agrícola, é composta por dois edifícios, um com
carácter misto (habitacional e de serviços) e um
armazém agrícola de cariz rural, salientando-se
o facto, para a presença de efetiva e pujante
atividade em enoturismo.
A UT é servida de rede pública de
abastecimento de água potável, rede pública de
drenagem de esgotos domésticos e rede pública
de energia elétrica.

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

No interior do seu perímetro não está
identificado nenhum valor patrimonial classificado no atual PDM, todavia este conjunto foi oportunamente
inventariado pelos respetivos serviços municipais (CMTV) enquanto Património Cultural – Conjunto

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 12 _ Quinta da Boa Esperança

Edificado de Interesse Patrimonial.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público –

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 12 - Quinta da Boa Esperança

Embora se identifique na morfologia urbana um pequeno troço rodoviário lateral - rua da Moita,
este não é considerado significativo para a sua análise enquanto espaço público. Reforça-se ainda, que
a quase totalidade do seu espaço, isto é, a via rodoviária em terra batida, identificada no seu interior, a

NÚMERO TOTAL DE
EDIFÍCIOS

2

FUNÇÃO

Total

qual permite mobilidade ao tecido construtivo e acesso aos confinantes campos agrícolas, já se encontra
Habitação

0

Mista - habitação e
comércio/serviços

1

Garagem / Armazém agrícola

1

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

0

Esta Unidade Territorial apresenta um reduzido universo de edifícios (2). Um de função mista de

Equipamento associativo

0

habitação e comércio/serviços relacionada com o turismo rural/enoturismo e um com função de garagem/

Equipamento cultural

0

armazém agrícola relativo à produção vinícola. Desta forma, verifica-se, apenas estas duas funções de

Equipamento culto

0

dentro da área privativa da quinta, não sendo analisado enquanto espaço público.

- Edificado -

ocupação do edificado.
No geral, o tecido edificado encontra-se em bom estado de conservação, uma vez que foi alvo de

OCUPAÇÃO
Ocupado

1

Desocupado

0

recentes obras de recuperação e restauro.
Quanto ao número de pisos, e embora o pé direito de todas as edificações seja considerável,
contabilizam-se apenas pisos térreos com um piso.

Destacam-se como pontos positivos:
•

Estrutura do edificado principal implantado em zona plana destacada;

•

Bom estado de conservação do edificado;

•
•

Atividade turística ativa;
Produção Vinícola (Vinhos Quinta da Boa Esperança).

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

Habitação
Bom

0

Razoável

0

Degradado

0

Ruína

0

Obra

0

NÚMERO DE PISOS

Habitação

1 Piso

0

2 Piso

0

3 Piso

0

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, concentram a informação no ponto de vista

4 Piso

0

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

Mais de 4 Pisos

0

Quanto aos pontos negativos:
●

Não foram registados pontos negativos a considerar.

recolhidos neste UT.

Total
em %

Habitação
NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à
função de habitação.
Mista - habitação e
comércio/serviços
1
0
0
0
0

Mista - habitação e
comércio/serviços
1
0
0
0
0

100%
0%

Garagem / Armazém
agrícola

Total
em %

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Garagem / Armazém
agrícola

Total
em %

1

100%

0

0%

0

0

0

0

0

0

Nota: A Função mista está associada ao turismo e comércio, 1 Turismo Rural/
Venda de Produtos Vinícolas
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Unidade Territorial – CC 13 – Almagra
- Caracterização -

A Unidade Territorial CC 13 de Almagra,
localiza-se na zona Norte/Oeste, encostada ao
limite

geográfico

de

fronteira

entre

esta

Freguesia e a de Dois Portos. É-lhe atribuída
uma área de 3 ha, estando estimada, no interior
do seu perímetro, uma população de 39
habitantes.
A sua estrutura funcional é suportada por
um eixo rodoviário principal (nascente-poente).
Este ramifica-se com ligação a sul, em direção à
sede da Freguesia vizinha de Dois Portos. Existe
ainda um eixo interior, com entrada e saída
distintas, o qual faz a ligação interna do núcleo
urbano.
Está na sua totalidade, servida de rede
pública de abastecimento de água potável, rede
pública de drenagem de esgotos domésticos e
rede pública de energia elétrica.
No interior do seu perímetro não estão,
em

PDM,

identificados

patrimoniais
recentemente
edifícios

a

quaisquer

preservar,
delimitado

enquanto

sendo,
um

Edificado

valores
porém,

conjunto
de

de

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

Interesse

Patrimonial, pelos respetivos serviços da CMTV.
De matriz urbana orgânica concentrada, Almagra é composta por um misto de edificações de

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 13 _ Almagra

arquitetura popular mas também de arquitetura atual, onde se incluem casas recuperadas e uma antiga
quinta com valor patrimonial que marcam a identidade tradicional deste território.
Observa-se nesta UT total ausência de dinâmica comercial e de serviços.
A sua estrutura de equipamentos, integra os âmbitos dos equipamentos Públicos – Lavadouros
comunitários e dos Equipamentos Associativos – Associação de Geminação e Intercâmbio Autárquico
de Carvoeira.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público –
SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A morfologia urbana desta UT resulta num aglomerado orgânico de cariz concentrado com

Unidade Territorial - CC 13 - Almagra

disposição ao quadrante sul, implantado em declive pouco acentuado.
Depende de um eixo principal (eixo nascente-poente - Rua da Liberdade), o qual estabelece

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

EXISTE

ligação a nascente com a EN 9 e, a poente, com a localidade da Zibreira. Este eixo, por sua vez, ramificaVia rodoviária em alcatrão

se a sul (Rua da Juventude), dando acesso de ligação à EN 374 e à sede da Freguesia limítrofe - Dois



Estado de conservação
Bom


Razoável Degradado


Via rodoviária em calçada grossa

Portos.

Via rodoviária em calçada fina

A concentração urbana desenvolve-se maioritariamente a norte do eixo principal. É servida por

Via rodoviária em cimento

uma via interna estrutural que permite os acessos habitacionais da comunidade (Rua da Paz).

Via rodoviária em terra batida

O estado de conservação da ocupação do solo é sobretudo bom e razoável, não se verificando
qualquer condição de degradado.





Via pedonal em calçada grossa

Sendo considerada uma Unidade Territorial de pequena dimensão, esta apresenta um espaço

Via pedonal em alcatrão

verde cuidado com relva, lago e equipamentos urbanos desportivos individuais, bem como uma

Via pedonal em cimento

associação (AGIAC) fruto do aproveitamento da antiga escola primária.

Via pedonal em lajeta de betão
Via mista (com 1 passeio lateral)

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:
●

Via mista (com 2 passeios laterais)

Um eixo de mobilidade central bem definido, com entrada e saída diferenciada e um eixo
interno que percorre o interior do núcleo urbano;

Largo

●

Existência de um espaço verde amplo e cuidado;

Jardim





●

Potencial valor arquitetónico e patrimonial, oriundo da presença de Quinta relevante.

Parque de estacionamento





Parque infantil

Quanto aos seus pontos negativos:
•

Zona desportiva/lazer ao ar livre

O eixo interior evidencia ausência de estrutura e conforto pedonal.

Escadaria
Linha de Água Classificada

A seguinte tabela sintetiza a ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade

Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

Territorial, demonstrando a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do
solo e do seu estado de conservação.

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.
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escala de bom e razoável, sendo somente 19% atribuído, ao conjunto, das escalas consideradas

- Edificado -

preocupantes, estas denominadas de degradado e ruína.
O universo total de edificações nesta UT é de 35 edifícios, contabilizando-se 24 habitações, 9

Assiste-se a um domínio dos pisos térreos com uma elevada percentagem, a qual atinge os 74%,

garagens/armazéns agrícolas, um equipamento público e um associativo. Verifica-se um claro

sendo verificado que os edifícios com dois pisos representam 26%, não sendo registados edifícios com

predomínio da função habitacional de cariz vernacular, revelando, todavia, a presença de diversas

mais de 2 pisos nem com pisos abaixo da cota de soleira.

construções atuais, bem como uma sumptuosa quinta. A disposição do núcleo edificado, apesar de

Destacam-se como pontos positivos:

concentrada, denota uma implantação desagregada, na medida em que não é verificado o predomínio

●

Índice de ocupação muito positivo;

dos edifícios geminados, fruto dos logradouros existentes, os quais proporcionam um afastamento

●

Estado de conservação geral também positivo;

considerável entre as habitações unifamiliares - o tipo de construção mais comum.

●

Localização central do equipamento associativo.

A ocupação dos edifícios habitacionais regista valores na ordem dos 83% (20 habitações), face

Quanto aos pontos negativos:

aos 17% de desocupados (4 habitações).

●

No que diz respeito ao estado de conservação do edificado, nota-se uma predominância dos

Pouca diversificação do carácter funcional do edificado, verificando-se a inexistência de
serviços ou comércio.

edifícios em bom estado (62%), sendo a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

de razoável (18%), degradado (18%), ruína (1%) e obra (1%). Embora seja efetivo o número reduzido de

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

edificações, estes valores não indiciam preocupação generalizada quanto ao estado de conservação

recolhidos neste UT.

global do parque habitacional desta Unidade Territorial, pois 80% do parque edificado está integrado na
Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 13 - Almagra
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

35

FUNÇÃO

Total
Habitação

24

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

9

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

1

Equipamento associativo

1

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

0

OCUPAÇÃO

Designação
Lavadouro público
A.G.I.A.C.

Total em %

Habitação
Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

20
4

83%
17%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Total em %

Bom

15

4

1

1

62%

Razoável

5

1

0

0

18%

Degradado

2

4

0

0

18%

Ruína

1

0

0

0

1%

Obra

1

0

0

0

1%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Total em %

1 Piso

16

8

1

1

74%

2 Piso

8

1

0

0

26%

3 Piso

0

0

0

0

4 Piso

0

0

0

0

0%
0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

NÚMERO DE PISOS
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Unidade Territorial – CC 14 – Quinta da Glória
- Caracterização -

A denominada Unidade Territorial CC 14
da Quinta da Glória à qual atualmente é
atribuída o topónimo de Casal Palear, localizase na zona Norte/Oeste da Freguesia, está
integrada na hierarquia dos perímetros urbanos
de nível IV (PDM).
Caracteriza-se

como

uma

UT

de

reduzida dimensão, sendo-lhe atribuída uma
área de 2,9 ha, estando estimada, no interior do
seu perímetro, uma população de 22 habitantes.
A sua estrutura nuclear urbana é
suportada por um eixo rodoviário principal
nascente-poente que liga a N9 às localidades de
Almagra e Zibreira.
É composta por um tecido edificado
heterogéneo,

onde

os

edifícios

agrícolas

atribuem algum carácter patrimonial identitário a
este território. Verifica-se uma desarticulação
entre o edificado mais recente e o mais antigo,
espacialmente divididos pela via rodoviária
central que atravessa a localidade - de um lado

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

(Norte), as habitações mais recentes e, do outro
(Sul), a quinta de carácter histórico.
A UT é servida de rede pública de abastecimento de água potável, rede pública de drenagem de
esgotos domésticos e rede pública de energia elétrica.
No interior do seu perímetro não estão, em PDM, identificados quaisquer valores patrimoniais a

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 14 _ Quinta da Glória

preservar, contudo é verificada a sua recente delimitação em inventário, pelos respetivos serviços da
CMTV, enquanto Conjunto Edificado de Interesse Patrimonial.
Esta Unidade Territorial está implantada favoravelmente quanto ao quadro de acessibilidades,
sendo “vizinha” da N 9.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Nesta Unidade Territorial, a concentração urbana, envolve a estrutura de mobilidade, respeitando

Unidade Territorial - CC 14 - Quinta da Glória

esta a via rodoviária principal (Rua Paulo Agostinho) e a EN 9 de localização a norte, encostada a esta
UT.

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

EXISTE

O eixo nascente-poente afirma-se como a principal via de fluxo rodoviário de entrada e saída
Via rodoviária em alcatrão

para esta UT, estabelecendo a ligação às localidades de Almagra e Zibreira através da EN 9, conectando-



Estado de conservação
Bom

Razoável





Degradado

Via rodoviária em calçada grossa

se com esta através de um entroncamento ligeiramente afastado da UT a poente. Verifica-se que o

Via rodoviária em calçada fina

núcleo urbano apresenta uma ramificação rodoviária centralizada, a qual advém diretamente da EN 9.

Via rodoviária em cimento

Este núcleo urbano está totalmente implantado numa zona plana.

Via rodoviária em terra batida

Relativamente ao espaço público, não oferece grande variedade funcional, uma vez que a área

Via pedonal em calçada grossa

da Unidade Territorial também é reduzida. As vias são alcatroadas e conservam-se sobretudo em

Via pedonal em alcatrão

razoável estado de conservação. Nota-se ausência de vias pedonais ou passeios que acompanhem a

Via pedonal em cimento

via rodoviária.

Via pedonal em lajeta de betão
Via mista (com 1 passeio lateral)

Apresenta como pontos positivos:

Via mista (com 2 passeios laterais)

● Um eixo de mobilidade central bem definido, com entrada e saída diferenciada;

Largo

● Localização central no que se refere a acessibilidades (incluída na EN 9).

Jardim
Parque de estacionamento

Quanto aos seus pontos negativos:

Parque infantil

● Ausência de vias pedonais ou mistas;

Zona desportiva/lazer ao ar livre

● Reduzida/nula diversidade do espaço público.

Escadaria
Linha de Água Classificada
Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

A seguinte tabela sintetiza a ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial,
quanto à existência da respetiva função da ocupação do solo e do seu estado de conservação.

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.
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Destacam-se como pontos positivos:

- Edificado -

●

Índice de ocupação positivo;

Esta Unidade Territorial apresenta um reduzido universo de edifícios (16), dos quais 12 são

●

Estado de conservação geral também positivo;

habitações e 4 garagens/ armazéns agrícolas, verificando-se somente estas duas funções de ocupação

●

Estrutura do edificado implantada maioritariamente em zona plana;

do edificado. Mais uma vez, a função habitacional predomina, embora os edifícios com função agrícola

●

Armazéns agrícolas com atividade produtiva particular.

tenham um peso significativo.
A maioria dos edifícios definem-se como ocupados (83%), contabilizando-se apenas 2 habitações

Quanto aos pontos negativos:
●

desocupadas.
Quanto ao estado de conservação registam-se somente 2 edifícios nos estados considerados
preocupantes - degradado e em ruína, sendo uma exceção face à predominância dos edifícios

Diversificação nula de funções do edificado, verificando-se inexistência de serviços ou

comércio, e de qualquer equipamento coletivo.
●

Disparidade do estado de conservação entre a zona norte e a zona sul da UT.

classificados no universo dos estados de conservação de bom e razoável (88%). A disposição geográfica
neste domínio reflete-se numa maior concentração dos que estão em bom estado a norte do eixo

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, concentram a informação no ponto de vista
alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

nascente-poente e, a sul, os que estão degradados.
Novamente, regista-se uma maioria de edifícios com 1 piso (69%), sendo que os edifícios com 2

recolhidos neste UT.

pisos têm um peso significativo (31%) e são atribuídos unicamente à função habitacional.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 14 - Quinta da Glória
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

16

FUNÇÃO

Total
Habitação

12

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

4

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

0

Equipamento associativo

0

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

0

OCUPAÇÃO

Total em %

Habitação
Ocupado

10

Desocupado

2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

83%
17%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Total em %

Bom

9

2

69%

Razoável

1

2

19%

Degradado

1

0

6%

Ruína

1

0

6%

Obra

0

0

0%

NÚMERO DE PISOS

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Total em %

1 Piso

7

4

69%

2 Piso

5

0

3 Piso

0

0

31%
0

4 Piso

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

140

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

141

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

142

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

143

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

144

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

Unidade Territorial – CC 15 – Quinta da Beira e Casal da Barroela
- Caracterização -

A Quinta da Beira e Casal da Barroela,
Unidade Territorial - CC 15, localiza-se na zona
centro da Freguesia, ao longo do eixo viário que
liga a Carvoeira às Carreiras, não estando
integrada na hierarquia dos perímetros urbanos
delimitados em PDM. É-lhe atribuída uma área
de 3,3 ha, contabilizando-se, no interior do seu
perímetro, uma população aproximada de 21
habitantes.
A Unidade Territorial é composta pela
junção do conjunto dos núcleos edificados da
Quinta da Beira, Casal de Santo Izidoro e Casal
da Barroela. A implantação das construções
acompanha o eixo rodoviário principal.
Esta

UT

conserva

uma

identidade

tradicional apoiada numa arquitetura vernacular,
enquadrando na sua ampla paisagem rural,
habitações

de cariz popular

de pequena

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

dimensão e quintas agrícolas.
Implantada a poente, apresenta-se uma
ribeira, sendo ainda hoje verificada a existência
de uma azenha tradicional no decurso desta

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

mesma linha de água.
No interior do seu perímetro não está
identificado nenhum valor patrimonial segundo o PDM em vigor, contudo é verificada a sua recente
delimitação em inventário, pelos respetivos serviços da CMTV, enquanto Conjunto Edificado de Interesse

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 15 _ Quinta da Beira e Casal Baroela

Patrimonial.
A Unidade Territorial é servida de rede pública de abastecimento de água potável, rede pública
de drenagem de esgotos domésticos e rede pública de energia elétrica.
Apesar de ser uma UT de reduzida dimensão, verifica-se a existência de função comercial de
produtos agrícolas com elevada expressão e um pequeno jardim.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

Esta UT apresenta uma morfologia urbana dispersa de particular acompanhamento à via

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

rodoviária principal - rua da Beira, verificando-se o alongamento da sua tipologia em torno desta
infraestrutura.

Unidade Territorial - CC 15 - Quinta da Beira e Casal da Barroela

Esta via estruturante de mobilidade estabelece também, a ligação direta entre as
FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

localidades de Carvoeira e Carreiras. Verifica-se ainda um eixo irradiado ao centro de sentido Nordeste
em terra batida que fomenta o acesso aos campos agrícolas envolventes.
A Unidade Territorial apresenta um declive pouco expressivo, sendo praticamente implantada em

EXISTE

Estado de conservação
Bom

Razoável


Via rodoviária em alcatrão





Via rodoviária em calçada grossa





Degradado

zona plana, com exceção de uma pequena franja, a sul.
Via rodoviária em calçada fina

Verifica-se alguma diversidade quanto ao tipo de ocupação do solo, registando-se vias

Via rodoviária em cimento

rodoviárias em alcatrão, em terra batida e em calçada grossa, preservando o caráter tradicional de

Via rodoviária em terra batida

algumas artérias. Estas vias encontram-se em estado de conservação bom e razoável.





Via pedonal em calçada grossa

Regista-se ainda a existência de uma linha de água localizada numa das extremidades da UT
(poente) e de um jardim, de pequenas dimensões, elementos que valorizam este conjunto urbano.

Via pedonal em alcatrão
Via pedonal em cimento

Apresenta como pontos positivos:

Via pedonal em lajeta de betão

●

Localização central relativamente à Freguesia;

●

Um eixo de mobilidade central definido;

●

Eixo em terra batida de acesso aos campos agrícolas envolventes;

●

Valor histórico e patrimonial com potencial;

Largo

●

Existência da linha de água.

Jardim

Via mista (com 1 passeio lateral)
Via mista (com 2 passeios laterais)





Parque de estacionamento

Quanto aos seus pontos negativos:
●

Ausência de vias pedonais ou mistas;

●

A linha de água carece de manutenção.

Parque infantil
Zona desportiva/lazer ao ar livre
Escadaria
Linha de Água Classificada

A seguinte tabela sintetiza a ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial,
quanto à existência da respetiva função da ocupação do solo e do seu estado de conservação.





Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.
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Destacam-se como pontos positivos:

- Edificado -

●

Existência de um edifício comercial com expressividade;

Com um universo total de edificações relativamente reduzido (15 edifícios), esta Unidade

●

Manutenção das características tradicionais do edificado;

Territorial regista um predomínio da função habitacional, sendo contabilizados para além dessa função,

●

Núcleo central da UT com forte representatividade de arquitetura agrícola.

somente as de garagens/armazéns agrícolas (4) e a função de comércio / serviços (1).
Dos 10 edifícios habitacionais, 7 encontram-se ocupados e 3 desocupados. Quanto ao estado de
conservação, 33% do edificado apresenta-se em bom estado, 33% em estado razoável e 20% em estado
degradado. Regista-se ainda 1 habitação como ruína e o edifício comercial em obras. Denota-se um

Quanto aos pontos negativos:
●

Estado de conservação em geral deficitário, nomeadamente no que se refere aos edifícios

mais antigos.

défice de conservação do edificado, apresentando-se os estados de conservação degradado e em ruína
A tabela e os mapas, apresentados de seguida, concentram a informação no ponto de vista

com um índice global de 27% do edificado.
Relativamente ao número de pisos, nas habitações predominam os edifícios com dois pisos,
enquanto as restantes tipologias de edificado apresentam na sua totalidade piso térreo.

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores
recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 15 - Quinta da Beira e Casal da Barroela
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

15

FUNÇÃO

Total
Habitação

10

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

4

Comércio / Serviços

1

Equipamento público

0

Equipamento associativo

0

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

0

OCUPAÇÃO

Designação
Comércio de produtos agrícolas

Total em %

Habitação
Ocupado

7

Desocupado

3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

70%
30%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Bom

4

1

0

33%

Razoável

3

2

0

33%

Degradado

2

1

0

20%

Ruína

1

0

0

7%

Obra

0

0

1

7%

Comércio / Serviços

Total em %

NÚMERO DE PISOS

Comércio / Serviços

Total em %

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

1 Piso

4

4

1

60%

2 Piso

6

0

0

3 Piso

0

0

0

40%
0

4 Piso

0

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0
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Unidade Territorial – CC 16 – A-da-Rainha

encontrar em condições arquitetónicas genuínas embora apresente um estado de conservação que
inspira célere intervenção, e dos Equipamentos de Culto – Capela.

- Caracterização -

A Unidade Territorial CC 16 de A-da-Rainha
está localizada no centro geográfico da Freguesia.
Ao nível da hierarquia dos perímetros urbanos
referenciados no PDM em vigor não lhe é atribuído
qualquer vínculo.
Esta UT estima uma área de 10,4 ha,
considerando-se no interior do seu perímetro, uma
população aproximada de 153 habitantes.
A sua estrutura funcional de fluxos, depende
de um eixo rodoviário – Rua D. Segismundo José de
Menezes e Alarcão, eixo este de ligação única à
localidade vizinha de Carreiras.
Está na sua totalidade, servida por rede
pública de abastecimento de água potável, rede
pública de drenagem de esgotos domésticos e rede
pública de energia elétrica.
Afetos ao interior do seu perímetro estão, em
PDM, identificados valores patrimoniais a preservar,
a saber- Moinho do Alto da Rainha I - CAR_VP 13,
Moinho do Alto da Rainha II - CAR_VP 14 e Quinta
A-da-Rainha - CAR_VP 15, assim como, é
verificada a sua recente delimitação em inventário,

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

pelos respetivos serviços da CMTV, enquanto
Núcleo Urbano Tradicional.
Nesta UT observa-se ausência de dinamismo ao nível comercial e de serviços.

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 16 _ A-da-Rainha

A sua estrutura de equipamentos é diminuta, integrando somente os âmbitos dos Equipamentos
Públicos – Lavadouro comunitário, Equipamentos Associativos – Clube União A-da-Rainha, em
atividade, Equipamentos Culturais – neste caso foi considerado o Moinho Alto da Rainha I por se
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do

A matriz de morfologia urbana desta UT evidencia uma orgânica de componente linear, alicerçada

seu estado de conservação.

no tronco de mobilidade, integrando o núcleo urbano de A-da-Rainha e também os lugares cimeiros de
Casais do Telheiro e zona dos Moinhos. Implantada numa vertente de exposição ao quadrante Sul, está
enquadrada em declive pouco acentuado, sobretudo o núcleo de A-da-Rainha, estando a zona cimeira
de Casais de Telheiro implantada no topo da colina.

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Unidade Territorial – CC 16 - A-da-Rainha

Esta Unidade Territorial apresenta uma configuração heterogénea, pois poder-se-á identificar ou
definir núcleos distintos, como sejam o caso do núcleo central de A-da-Rainha, da zona do Casal do

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Telheiro, da parte integrante aos moinhos I e II de A-da-Rainha e ainda duas zonas de Casario uma a

Via rodoviária em alcatrão

poente e outra a nascente. A interligação entre este conjunto alargado de núcleos é composta por uma

Via rodoviária em calçada grossa

via rodoviária circular que compreende a Rua D. Segismundo José de Menezes e Alarcão, esta, eixo

Via rodoviária em calçada fina

EXISTE

Estado de conservação
Bom Razoável Degradado





Via rodoviária em cimento

central de mobilidade do núcleo urbano de A-da-Rainha, e a Rua da Fonte, de serviço circular aos lugares

Via rodoviária em terra batida

cimeiros da encosta.





Via pedonal em calçada grossa

Com exceção do aglomerado central (A-da-Rainha), nos restantes núcleos é somente observada

Via pedonal em alcatrão

a condição de arruamento e edificação conexa. Já o núcleo central, este apresenta-se enquadrado

Via pedonal em cimento

através de um eixo central definido de direção nascente/poente, ramificando-se perpendicularmente a

Via pedonal em lajeta de betão

este um conjunto de ruelas, as quais fornecem serviço de mobilidade ao miolo do alongado aglomerado
urbano. Apresenta a poente, numa zona aberta de transição, em parte do eixo principal, um local
tendencialmente organizado urbanisticamente, com passeio pedonal, zona de estar, estacionamento

Via mista (com 1 passeio lateral)





Via mista (com 2 passeios laterais)





Largo





Jardim





auto embora reduzido e um pequeno jardim. Refira-se neste âmbito uma zona idêntica no alto do Casal

Parque de estacionamento





do Telheiro.

Parque infantil
Zona desportiva/lazer ao ar livre

É observado um conjunto muito significativo de caminhos agrícolas em várias direções, germinados

Escadaria

desta Unidade Territorial.

Linha de Água Classificada

Verifica-se a existência de um largo na zona nascente limite do núcleo de A-da-Rainha, com

Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

dimensões e enquadramento de elevado potencial.

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:
• Um eixo de mobilidade central definido;

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos

• Largo, com elevado potencial;

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

• Diversidade de funções quanto à ocupação do solo;

conservação.

• Zonas com evidência de urbanidade (passeio para peões, estacionamento, jardim).
Já quanto aos seus pontos negativos:
• Núcleo central com ausência de oferta de conforto em mobilidade pedonal;
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indicia elevada preocupação pois observa-se 82% do parque edificado, integrado nas escalas de bom

- Edificado -

e razoável, sendo 16% atribuído, ao conjunto, das escalas consideradas preocupantes, não sendo
integrada, para este índice conjunto, a obra.

O total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) atingiu praticamente a centena
e meia (147 edifícios), os quais apresentam características arquitetónicas, na sua maioria de arquitetura

Já no que concerne ao número de pisos, assiste-se ao universo dos pisos térreos e dos dois pisos

popular, denotando-se algumas construções, no miolo desta UT, com dimensão, e também a

como a componente dominante, respeitando estes, índices de 67% e 32% respetivamente, sendo

considerável Quinta da Rainha.

atribuído somente 1% aos 3 pisos. Salienta-se que não são registados edifícios com mais de 3 pisos e
também com pisos abaixo da cota de soleira.

A principal função é habitacional (94 edifícios), assinalando-se um peso significativo de edificado

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

com função de armazém agrícola ou garagem (49 edifícios), existindo valores residuais respeitantes a

• Índice de ocupação do edificado positivo;

outras tipologias de funções.

• Os valores globais do estado de conservação são satisfatórios.

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 72%, sendo

Quanto aos seus pontos negativos:

atribuído aos desocupados 28%, índice este, revelador de apreensão, pois, do universo de edifícios com
carácter habitacional (94) verificam-se desocupados 26 edifícios e apresentam-se com ocupação

• Ausência da função edificada de âmbito comercial e de serviços;

residencial 68 edifícios de habitação.

• Significativo índice de habitação desocupada 28%.

Respeitante ao estado de conservação, 49% do seu universo está em bom estado, distribuindo-se

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

as restantes percentagens, respetivamente, pelos estados de razoável (33%), degradado (14%), ruína

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

(2%), e obra (2%). Estes valores distribuem-se pelas diversas funções do edificado. Este contexto não

recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 16 - A-da-Rainha
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

147

FUNÇÃO

Total
Habitação

94

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

49

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

1

Lavadouros comunitário.

Equipamento associativo

1

Clube União A-da-Rainha

Equipamento cultural

1

Moinho

1

Capela

Equipamento culto

OCUPAÇÃO

Designação

Habitação
Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

68
26

Total em %
72%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

28%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento Cultural

Equipamento de Culto

Total em %

Bom

54

16

1

1

0

0

49%

Razoável

29

19

0

0

0

1

33%

Degradado

8

11

0

0

1

0

14%

Ruína

1

2

0

0

0

0

2%

Obra

2

1

0

0

0

0

2%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento Cultural

Equipamento de Culto

Total em %

1 Piso

48

48

1

1

0

0

67%

2 Piso

44

1

0

0

1

1

32%

3 Piso

2

0

0

0

0

0

1%

4 Piso

0

0

0

0

0

0

0%

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0%

NÚMERO DE PISOS
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Unidade Territorial – CC 17 – Carrasqueira
- Caracterização -

A denominada Unidade Territorial CC 17 Carrasqueira está situada na zona centro/Sul da
Freguesia. Está

integrada

na

hierarquia

dos

perímetros urbanos de nível IV (PDM), sendo-lhe
atribuída uma área de 4,9 ha, estando estimada, no
interior do seu perímetro, uma população de 85
habitantes.
A estrada N 374, que estabelece a ligação
com Carreiras (Norte) e São Domingos (Sul), exerce
uma função de eixo influente quanto à dinâmica de
fluxos, este localizado no extremo (Sul) da UT,
verificando-se a partir deste uma ramificação de
função interna ao aglomerado urbano.
Está na sua totalidade, servida de rede
pública de abastecimento de água potável, rede
pública de drenagem de esgotos domésticos e rede
pública de energia elétrica.
No interior do seu perímetro está identificado
como valor patrimonial a preservar a Igreja de
Carrasqueira – CRM_VP 01 (PDM). Todavia, foi
recentemente delimitado em inventário, pelos
respetivos serviços da CMTV, enquanto Conjunto

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

Edificado de Interesse Patrimonial.
Esta UT regista unicamente uma atividade comercial, verificando-se a presença de comércio de
botijas de gás.

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 17 _ Carrasqueira

Já a estrutura de equipamentos, integra os Equipamentos Públicos - Lavadouro Comunitário Equipamento Associativo - Associação Cultural e Recreativa da Carrasqueira - e um Equipamento de
Culto – Capela.
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A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é

- Morfologia Urbana / Espaço Público -

apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do
seu estado de conservação.

Esta Unidade Territorial apresenta uma matriz urbana orgânica de origem linear que se dinamiza
em torno da via principal - EN 374. Está implantada num declive pouco acentuado, em vertente de
exposição ao quadrante Norte.

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A sua morfologia urbana caracteriza-se por uma relativa desagregação, dispondo-se

Unidade Territorial - CC 17 - Carrasqueira

essencialmente ao longo do eixo principal, este a Sul da Unidade Territorial (UT), assim como das vias
FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

secundárias ramificadas a partir deste eixo e posicionadas a nordeste (Rua Eira Velha e Rua do Poço),

EXISTE

Estado de conservação
Bom

expressando o desenvolvimento de uma orgânica polar sustentada em duas zonas, uma a nascente de

Via rodoviária em alcatrão





carácter mais antigo e sobretudo de cariz concentrado e outra a nascente de carácter mais recente e de

Via rodoviária em calçada grossa





morfologia linear de acompanhamento ao eixos viários.

Razoável Degradado


Via rodoviária em calçada fina

A UT inclui no polo mais antigo (nascente) um centro amplo e bem definido, que assume a função

Via rodoviária em cimento

de largo, onde se encontram situados alguns dos pontos focais - uma capela e a associação cultural
(Rua da Fonte).

Via rodoviária em terra batida





Via pedonal em calçada grossa













Verifica-se uma forte interligação com a sua envolvente agrícola irradiando do seu núcleo, em
Via pedonal em alcatrão

diversas direções, caminhos de acesso aos campos envolventes.

Via pedonal em cimento

No relativo às vias rodoviárias, estas são em alcatrão, em calçada grossa e em terra batida,

Via pedonal em lajeta de betão

verificando-se alguma diversidade na ocupação do solo. O estado de conservação das mesmas varia
entre bom e razoável. Regista-se ainda uma via pedonal, também em calçada grossa, que se conserva

Via mista (com 1 passeio lateral)

em bom estado.

Via mista (com 2 passeios laterais)
Largo

Neste contexto, apresenta como pontos positivos:



Jardim

•

Acesso direto a uma estrada nacional, integrada na UT;

Parque de estacionamento

•

Existência de largo em zona com potencial cívico e de enquadramento urbano;

Parque infantil

•

Diversos acessos diretos a campos agrícolas envolventes;

Zona desportiva/lazer ao ar livre
Escadaria

Já quanto aos seus pontos negativos:
Linha de Água Classificada

•

Estado de conservação deficitário de algumas vias;

•

Problemas associados à mobilidade e acessibilidades;

•

Ausência de estrutura, segurança e conforto pedonal.

Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.
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Dos edifícios contabilizados, 75% apresenta 1 piso, sendo esta a componente dominante. Do

- Edificado -

universo total do edificado, 23% apresenta 2 pisos, entre os quais se inclui o equipamento associativo.
O universo total de edificações nesta Unidade Territorial aproxima-se de uma centena (98

Registam-se ainda 2 edifícios com 3 pisos.

edifícios).

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

Regista alguma diversidade quanto às tipologias de funções do edificado, sendo a função
predominante a habitacional (66 edifícios). A função de garagem/armazém tem também uma expressão

•

Índice de ocupação muito expressivo;

significativa, onde se incluem 28 edifícios. Regista-se ainda um edifício com função mista, um

•

Existência de alguma variedade de funções do edificado;

equipamento público (Associação Cultural e Recreativa da Carrasqueira) e um equipamento de culto.

•

Registo de algum dinamismo com a presença da Associação Cultural e Recreativa da

Carrasqueira.

No respeitante à ocupação das habitações verifica-se um nível positivo (73%). Isto é, 49 edifícios
encontram-se ocupados e 18 desocupados.

Quanto aos seus pontos negativos:

Quanto ao estado de conservação, ainda que se registe uma maioria de edifícios integrantes nos
•

estados de bom e razoável (80%), denota-se um peso significativo daqueles que se apresentam em

Situações pontuais de estado de conservação deficitário.

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

estado degradado e ruína (20%).

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores
recolhidos neste UT.
Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 17 - Carrasqueira
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

98

FUNÇÃO

Total
Habitação

66

Mista - habitação e comércio/serviços

1

Garagem / Armazém agrícola

28

Comércio / Serviços

0

Designação

Equipamento público

1

Lavadouros comunitários

Equipamento associativo

1

Associação Cultura e Recreio da Carrasqueira

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

1

OCUPAÇÃO

Capela
Total em %

Habitação
Ocupado

49

Desocupado

18

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

73%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação e função mista (habitação).

27%

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

Bom

33

1

12

1

1

1

50%

Razoável

22

0

7

0

0

0

30%

Degradado

4

0

7

0

0

0

11%

Ruína

7

0

2

0

0

0

9%

Obra

0

0

0

0

0

0

0%

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

NÚMERO DE PISOS

Habitação

Mista - habitação e comércio/serviços

1 Piso

43

0

28

1

0

1

75%

2 Piso

22

0

0

0

1

0

3 Piso

1

1

0

0

0

0

23%
2%

4 Piso

0

0

0

0

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0

Nota: À Função mista está associada a habitação e 1 comércio de botijas de Gás.
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Unidade Territorial – CC 18 – Alfeiria
- Caracterização -

A Unidade Territorial CC 18 de Alfeiria, está
localizada na zona Sul/poente da Freguesia, junto
ao seu limite administrativo.
Está atribuída para esta UT uma área de 6,5
ha, estando estimada uma população de 126
habitantes, no interior do seu perímetro.
Não lhe é conferida integração na hierarquia
dos perímetros urbanos no PDM em vigor.
Funcionalmente, depende da Estrada N 374 a
Norte, esta de acesso sobretudo ao miolo do
Concelho, e do CM 1087 a Sul, este de serviço,
sobretudo para deslocações externas ao Concelho
(via N 115).
É na sua totalidade, servida de rede pública
de abastecimento de água potável, rede pública de
drenagem de esgotos domésticos e rede pública de
energia elétrica.
Está identificado no interior do seu perímetro,
enquanto valor patrimonial a preservar, o Moinho de
Alfeiria – CRM_VP 09 (PDM), sendo que ainda
neste domínio, é verificada a recente delimitação,
pelos respetivos serviços da CMTV, de um conjunto

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

Edificado de Interesse Patrimonial.
Nesta UT observa-se alguma dinâmica de comércio/serviços, verificando-se a existência de um
café-minimercado, uma empresa de instalações/manutenção de equipamentos elétricos e uma empresa

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 18 _ Alfeiria

de comércio de produtos agrícolas.
Já a sua estrutura de equipamentos, integra os âmbitos dos Equipamentos Públicos – Mina de
água e Lavadouro comunitário, estes em pleno funcionamento; dos Equipamentos Associativos –
Associação Recreativa de Alfeiria, com registo de inatividade; e dos Equipamentos Culturais – RAMA
residência artística, este em atividade.
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- Morfologia Urbana / Espaço Público -

Esta Unidade Territorial observa, enquanto matriz da sua morfologia urbana, uma orgânica
alongada de sentido Norte/Sul, acomodando sobretudo o seu núcleo histórico e residencial num pequeno
planalto a meia encosta. Embora se depare enquadrada numa vertente de exposição ao quadrante Norte,

SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

apresenta vertentes acentuadas nos seus limites, quer a Sul, quer a Norte, este o ponto mais alto da UT.

Unidade Territorial - CC 18 - Alfeiria

Revela dependência estruturante de mobilidade de dois eixos rodoviários existentes no seu
FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

perímetro um - estrada N 374, o outro - Caminho Municipal CM 1087, observando-se que o eixo primário

EXISTE

Estado de conservação
Bom Razoável Degradado

central interior da Unidade Territorial (Rua Principal) é um segmento de interligação entre estes dois

Via rodoviária em alcatrão







eixos externos.

Via rodoviária em calçada grossa











Via rodoviária em calçada fina

Os eixos de mobilidade interna estão maioritariamente implantados no sentido Norte-Sul, existindo

Via rodoviária em cimento

uma ramificação estruturante a nascente.

Via rodoviária em terra batida

O seu miolo público urbano incide, sobretudo, nas vias de mobilidade, com predominância para o

Via pedonal em calçada grossa

seu piso em calçada grossa, contudo são observadas duas zonas com carácter de centralidade cívica,



Via pedonal em alcatrão

ambas conexas à Rua Principal.

Via pedonal em cimento

Embora de dimensões reduzidas e ainda em estado experimental, carecendo de obras de

Via pedonal em lajeta de betão

regularização no piso e de enquadramento, é observada uma bolsa de estacionamento localizada

Via mista (com 1 passeio lateral)

centralmente em frente à Associação local.

Via mista (com 2 passeios laterais)

A orgânica de construção/edificado nesta UT, surge como apêndice à estrutura de mobilidade,

Largo

revelando uma implantação concentrada, sobretudo na zona mais plana da UT (central).

Jardim
Parque de estacionamento

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:





Parque infantil

• Um eixo de mobilidade central bem definido, com entrada e saída diferenciada;

Zona desportiva/lazer ao ar livre

• Zonas abertas (largos) com potencial para a valorização urbana;

Escadaria

• Existência de bolsa experimental de estacionamento automóvel.

Linha de Água Classificada
Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

Quanto aos seus pontos negativos:
• Sistema de vias ramificadas ao eixo central desordenado, disfuncional e não dimensionado;
• Total ausência de vias pedonais, demarcadas e funcionais;
• Piso irregular em calçada grossa.

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é

conservação.

apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do
seu estado de conservação.
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– Edificado –

em conta que 76% do universo está englobado nas escalas de bom e razoável e acrescentando os 6%
de obras, o cenário clarifica-se. Contudo os 18% integrados nas escalas consideradas preocupantes não

A caracterização desta Unidade Territorial (UT), quanto ao total de edificações, correspondeu a um

são animadores.

universo que ultrapassou ligeiramente uma centena (112 edifícios), constatando-se, sobretudo, quanto
ao seu carácter arquitetónico, a representação popular/ vernacular.

Quanto ao número de pisos, verifica-se uma larga incidência das habitações com 2 pisos (41
habitações), embora as edificações com 1 piso continuem a predominar com 54%, sendo atribuído 7%

A principal função é amplamente habitacional (78 edifícios), verificando-se uma amostra com

aos 3 pisos. Não são registados edifícios com mais de 3 pisos nem com pisos abaixo da cota de soleira.

relativa expressão de edificado com função de garagem/armazém agrícola (27 edifícios),
correspondendo valores residuais ao que confere a outras tipologias de funções, sendo que neste

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

contexto só se verifica a inexistência da função de culto.

• Número considerável de obras de reabilitação do edificado;

Dos edifícios com função habitacional, a ocupação apresenta valores na ordem dos 72% face aos

• Existência diversa do conjunto de funções.

28% de desocupados, ou seja, dos 78 edifícios com carácter habitacional 56 edifícios de habitação

Quanto aos seus pontos negativos:

apresentam-se com ocupação residencial, face aos 22 edifícios de habitação desocupados.

• Existem situações de estado de conservação muito preocupantes.

Respeitante ao estado de conservação, metade (51%) do universo total de edifícios apresenta-se
em bom estado, sendo distribuída a restante percentagem pelos estados de razoável (25%), degradado
(9%), ruína (9%) e obra (6%). Estes valores, inicialmente, poderão revelar preocupação, todavia e tendo

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista
alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores
recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 18 Alfeiria
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

112

FUNÇÃO

Total
Habitação

78

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

27

Designação

Comércio / Serviços

3

Instalações/manutenção de Equip. Elétricos; Comercio Agrícola; Café-minimercado

Equipamento público

2

Mina de água; lavadouro comunitário

Equipamento associativo

1

Sociedade Recreativa de Alfeiria

Equipamento cultural

1

Residência Artística

Equipamento culto

0

OCUPAÇÃO

Habitação
Ocupado
Desocupado

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

56
22

Total em %
72%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

28%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento cultural

Total em %

Bom

45

5

3

2

1

1

51%

Razoável

17

11

0

0

0

0

25%

Degradado

3

7

0

0

0

0

9%

Ruína

8

2

0

0

0

0

9%

Obra

5

2

0

0

0

0

6%

NÚMERO DE PISOS

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviço

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento cultural

Total em %

1 Piso

30

26

2

2

0

1

54%

2 Piso

41

1

1

0

1

0

3 Piso

7

0

0

0

0

0

39%
7%

4 Piso

0

0

0

0

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0
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Unidade Territorial – CC 19 – Braçal e Quinta dos Barreiros

dos Equipamentos de Culto: uma Capela, de arquitetura recente, e também em plena atividade ao serviço
da comunidade.

- Caracterização -

A denominada Unidade Territorial CC
19 de Braçal e Quinta dos Barreiros, localizase na zona sul da Freguesia e está integrada
na hierarquia dos perímetros urbanos de nível
IV (PDM). É-lhe atribuída uma área de 5,5 ha,
estando estimada, no interior do seu perímetro,
uma população de 82 habitantes.
Caracteriza-se

como

uma

UT

de

pequenas dimensões, estando a sua estrutura
urbana suportada por um eixo rodoviário
principal de orientação nascente-poente, o
qual estabelece a interligação à localidade de
Alfeiria (poente) e à estrada N 115 (nascente).
Inserida num contexto marcadamente
rural, é composta por edifícios de carácter
habitacional e agrícola. Encontra-se dividida
em três pequenos núcleos urbanos compactos,
dois de maior expressão, inseridos ao longo do
principal eixo rodoviário (CM 1087) e, o
terceiro, com afastamento destes dois núcleos
centrais (a Sul).
No interior do seu perímetro não está
identificado

nenhum

valor

patrimonial

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

a

preservar, segundo o PDM em vigor, embora seja verificada a recente delimitação em inventário, pelos
respetivos serviços da CMTV, de dois núcleos enquanto Conjunto Edificado de Interesse Patrimonial.

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 19 _ Braçal e Quinta dos Barreiros

Está na sua totalidade servida de rede pública de abastecimento de água potável, de drenagem de
esgotos domésticos e de energia elétrica.
Regista-se que não apresenta qualquer estrutura comercial e de serviços dentro do perímetro da
UT. Já quanto à sua estrutura de equipamentos, integra os âmbitos dos Equipamentos Públicos:
Lavadouro e uma Mina de Água, estes em pleno funcionamento; dos Equipamentos Associativos:
Associação Melhoramentos, Cultura, Recreio e Desportos de S. Gregório, com registo de atividade, e
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- Morfologia Urbana / Espaço Público SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A matriz da morfologia urbana resulta de um aglomerado orgânico linear disperso, implantada em

Unidade Territorial - CC 19 - Braçal e Quinta dos Barreiros

dois declives moderadamente acentuados, fruto da sua implantação em zona de vale, estes com
exposição maioritária ao quadrante nascente e outro de menor expressão ao quadrante poente. Verifica-

FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

EXISTE

se também uma linha de água na zona mais baixa deste assentamento.
Revela uma dependência de um eixo rodoviário – Estrada Municipal 1087, esta de importância

Via rodoviária em alcatrão



primária face à mobilidade interna da UT, assim como para o exterior/interior deste núcleo urbano. Já o

Via rodoviária em calçada grossa



seu miolo urbano é servido por uma artéria paralela ao eixo primário (Rua das Fontes), esta de

Via rodoviária em calçada fina

interligação a Sul com a Rua do Alqueidão, proporcionando-se através desta, o alongamento da Unidade

Estado de conservação
Bom

Razoável

Degradado











Via rodoviária em cimento

Territorial consideravelmente a sul, bem como a acesso aos campos agrícolas limítrofes.
A orgânica de construção/edificado nesta UT surge como apêndice à estrutura de mobilidade,
revelando uma implantação adensada aos eixos rodoviários.

Via rodoviária em terra batida



Via pedonal em calçada grossa






Via pedonal em alcatrão

Não é observada a existência de qualquer atividade ao nível de comércio e serviços no interior

Via pedonal em cimento

do perímetro da UT.
Via pedonal em lajeta de betão

Relativamente ao espaço público, a maioria das vias rodoviárias apresentam-se em calçada

Via mista (com 1 passeio lateral)

grossa e em carência de requalificação ou renovação. Quanto ao largo e ao parque de estacionamento,
tal como as vias rodoviárias, carecem de melhorias estruturais. Denota-se também, a ausência de vias

Via mista (com 2 passeios laterais)

pedonais ou passeios que acompanhem a via rodoviária.

Largo





Jardim

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:

Parque de estacionamento

• Um eixo de mobilidade central bem definido;





Parque infantil

• Diversidade de funções de ocupação do solo;

Zona desportiva/lazer ao ar livre

• O edificado, sobretudo o seu núcleo, está implantado maioritariamente em zona plana.

Escadaria



Linha de Água Classificada






Já quanto aos seus pontos negativos:
• Vias rodoviárias com carências estruturais e funcionais;

Legenda:  função existente na UT e respetivos estados de conservação

• Parque de estacionamento sem alcatroamento;
• Linha de água classificada em estado de degradação.
Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é
apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do

domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.

seu estado de conservação.
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– Edificado –

que 67% integra a escala de bom e razoável, sendo visível uma percentagem considerável (33%) atribuída
ao conjunto das escalas consideradas preocupantes, denominadas de degradado e ruína.

O universo total de edificações nesta UT é de 102 edifícios, que assentam, sobretudo, no seu carácter

No âmbito do número de pisos, assiste-se a um domínio dos pisos térreos com 68% seguindo-se os

arquitetónico popular principalmente no miolo histórico da UT, sendo observado ao longo do seu eixo primário,

restantes 32% representando os edifícios com dois pisos, não sendo registados edifícios com mais de três

inúmeras construções de arquitetura das décadas de 70/80. A sua principal função é maioritariamente

pisos nem abaixo da cota de soleira.

habitacional (77 edifícios), todavia, regista-se um peso considerável de edificado com função de armazém

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:

agrícola ou garagem (21 edifícios), verificando-se valores residuais no que conferem a outras tipologias de

• Potencialidade para a criação de funções urbanas coletivas;

funções.

• Eixo viários, em geral, de boa dimensão;

A ocupação dos edifícios com função habitacional representa valores na ordem dos 56% face aos 44%

• Existência de um equipamento associativo centralizado, com potencial na sua envolvente para o

de desocupados. Estas percentagens revelam um índice de ocupação em nada satisfatório, ou seja, dos 77

domínio urbano/público.

edifícios com carácter habitacional, 43 edifícios apresentam-se ocupados e 34 desocupados, valores estes,

Quanto aos seus pontos negativos:

reveladores de um despovoamento acentuados desta Unidade Territorial.
No que diz respeito ao estado de conservação do edificado, o seu universo apresenta 46% em bom
estado, sendo a restante percentagem distribuída respetivamente pelos estados de razoável (21%),

•

Um índice de desocupação habitacional alarmante;

•

O estado atual de conservação global do edificado é preocupante;

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista

degradado (23%), ruína (9%) e obra (1%). Estes valores direcionam-se inicialmente para índices de

alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores

preocupação generalizada quanto ao estado de conservação global do parque habitacional, pois constata-se

recolhidos neste UT.

Caracterização do Edificado
Unidade Territorial - CC 19 - Braçal e Quinta dos Barreiros
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

102

FUNÇÃO

Total
Habitação

77

Mista - habitação e comércio/serviços

0

Garagem / Armazém agrícola

21

Comércio / Serviços

0

Equipamento público

2

Mina de água – Lavadouro comunitário.

Equipamento associativo

1

Assoc. Melhoramentos Cultura Recreio e Desportos de S. Gregório

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

1

OCUPAÇÃO

Designação

Capela
Total em %

Habitação
Ocupado

43

Desocupado

34

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

56%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação.

44%

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

Bom

34

9

2

1

1

46%

Razoável

17

4

0

0

0

21%

Degradado

17

7

0

0

0

23%

Ruína

8

1

0

0

0

9%

Obra

1

0

0

0

0

1%

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento culto

Total em %

NÚMERO DE PISOS

Habitação

Garagem / Armazém agrícola

1 Piso

45

21

2

0

1

68%

2 Piso

32

0

0

1

0

3 Piso

0

0

0

0

0

32%
0%

4 Piso

0

0

0

0

0

0%

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0%
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Unidade Territorial - CC 20 - Casal Vale de Cavalos de Cima e Casal da Azenha
- Caracterização –

A denominada Unidade Territorial CC 20 Casal Vale de Cavalos de Cima e Casal da
Azenha, situa-se na zona Sul da Freguesia,
encostada ao limite poente. É uma UT de
dimensões reduzidas, estando-lhe atribuída uma
área de 2,1 ha, contando-se no interior do seu
perímetro, uma população aproximada de 4
habitantes.
Integra na sua estrutura de mobilidade,
enquanto denominador funcional não direto, o
eixo rodoviário nascente/ poente - estrada N 374.
Deste, por sua vez, ramificam-se dois acessos
bidirecionais, um a Norte para o Casal Vale
Cavalos de Cima e outro, a Sul, para o Casal da
Azenha. A linha de água, encostada ao Casal da
Azenha, constitui um ponto relevante deste
perímetro.
Nesta UT é verificado na sua totalidade o
serviço de rede pública de energia elétrica,
contudo a cobertura de servida da rede pública
de água potável é somente verificada em Casal
Vale de Cavalos de cima, sendo que a drenagem

Mapa de enquadramento geográfico da UT na Freguesia

de esgotos domésticos só é existente no Casal da
Azenha.
No interior do seu perímetro não está identificado nenhum valor patrimonial segundo o PDM em
vigor, contudo é verificada a sua recente delimitação em inventário, pelos respetivos serviços da CMTV,

Imagem aérea da Unidade Territorial _ CC 20 _ Casal Vale Cavalos e Casal da Azenha

enquanto Conjunto Edificado de Interesse Patrimonial.
Quanto à sua estrutura de equipamentos ou serviços, esta UT não integra qualquer equipamento
coletivo de registo. É verificado uma função comercial/serviços, dedicada à produção e comércio vinícola.

190

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

- Morfologia Urbana / Espaço Público –
SÍNTESE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A morfologia urbana desta Unidade Territorial respeita dois núcleos diferenciados, sem relação

Unidade Territorial - CC 20 - Casal Vale de Cavalos de Cima e
Casal da Azenha

urbana entre si.
A Norte, Casal Vale de Cavalos, um núcleo edificado concentrado, de cariz rural, com uma malha

Estado de conservação
FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

atualmente descaracterizada, fruto de recentes transformações fundiárias e demolições, atribuindo

EXISTE

Bom

Razoável

Degradad
o







disfuncionalidade ao espaço desta Unidade Territorial, onde prevalece a perda acentuada da sua
caraterística rural. O seu assentamento verifica-se altaneiro e numa vertente de exposição ao quadrante

Via rodoviária em alcatrão

Sul, implantada maioritariamente em declive pouco acentuado.

Via rodoviária em calçada grossa

A Sul, Casal da Azenha, um reduzido aglomerado de pequenas habitações e construções agrícolas



Via rodoviária em calçada fina

em linha com um caminho rural em sintonia com a linha de água adjacente – Ribeira de Maria Afonso.

Via rodoviária em cimento

Esta apresenta no seu alinhamento de acesso uma pequena ponte ou laje em betão. A sua implantação

Via rodoviária em terra batida

é em local plano e de “cota baixa”, junto à linha de água.

Via pedonal em calçada grossa

Ambos os núcleos revelam uma dependência do eixo rodoviário principal - estrada N 374, da qual
Via pedonal em alcatrão

ramificam, respetivamente para cada um, os eixos de acesso ao seu miolo.

Via pedonal em cimento
Via pedonal em lajeta de betão

Revela neste contexto, quanto aos seus pontos positivos:
• Acessos definidos;

Via mista (com 1 passeio lateral)

• Casal da Azenha com elevado potencial de enquadramento fluvial.

Via mista (com 2 passeios laterais)
Largo

Já quanto aos seus pontos negativos:
Jardim

• Vale de Cavalos de Cima revela desordem orgânica;
• Degradação da ponte fluvial de ligação e linha de água obstruída no Casal da Azenha;

Parque de estacionamento

•

Parque infantil

Vale de Cavalos de Cima não possui rede pública de drenagem de Esgotos domésticos;

• Casal da Zenha não possui rede pública de abastecimento de água potável.

Zona desportiva/lazer ao ar livre
Escadaria

A tabela síntese da ocupação do espaço público alusiva a esta Unidade Territorial, a qual é

Linha de Água Classificada





apresentada, demonstra a efetiva e concreta existência da respetiva função da ocupação do solo e do
seu estado de conservação.

Legenda:  funções existentes na UT e respetivos estados de conservação

Os dois mapas seguintes, pretendem elucidar, quanto à localização geográfica dos respetivos
domínios no perímetro desta UT, referenciando o universo da sua função e do seu estado de
conservação.
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- Edificado -

O universo total de edificações caracterizado nesta Unidade Territorial (UT) é de cinco edifícios, o

Caracterização do Edificado

qual assenta, sobretudo quanto ao seu carácter arquitetónico, na representação popular ou vernacular.
A sua principal função é maioritariamente habitacional, comtemplando esta três edifícios. Quanto
aos restantes edifícios registados neste perímetro, um apresenta função de garagem/armazém agrícola
e outro apresenta função de comércio/serviços dedicado à produção vinícola.

Unidade Territorial - CC 20 - Casal Vale de Cavalos de Cima e Casal da Azenha
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

5

FUNÇÃO

Total
Habitação

3

Mista - habitação e
comércio/serviços

0

Respeitante ao estado de conservação geral, 20% do seu universo apresenta-se em bom estado,

Garagem / Armazém agrícola

1

40% em estado razoável e outros 40% atribuídos ao estado de degradado, não se verificando edificado

Comércio / Serviços

1

Equipamento público

0

Equipamento associativo

0

Equipamento cultural

0

Equipamento culto

0

A ocupação dos edifícios com função habitacional é de 100%, não existindo edifícios considerados
desocupados.

em ruína ou obra.
Quanto ao número de pisos, verifica-se uma relativa desconformidade quanto ao padrão de pisos,
oscilando este entre os pisos térreos e os 3 pisos. Contudo, assiste-se ao universo dos pisos térreos
como a componente dominante, estes registam um índice de 60%, sendo atribuído uma percentagem
igualitária de 20% aos 2 e 3 pisos. Salienta-se que não são registados edifícios com mais de 3 pisos e

OCUPAÇÃO
Ocupado

3

Desocupado

0

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Este contexto revela, quanto aos seus pontos positivos:
• Potencial respeitante ao edificado e envolvente ao Casal da Azenha – Linha de água;

Total em %
NOTA: O registo da ocupação é unicamente
respeitante à função de habitação.

Habitação Garagem / Armazém agrícola

100%
0%

Comércio / Serviços

Total em %

Bom

1

0

0

20%

Razoável

1

0

1

40%

Degradado

1

1

0

40%

Ruína

0

0

0

0%

Obra

0

0

0

0%

Comércio / Serviços

Total em %
60%

• Produção vinícola em atividade.

Quanto aos seus pontos negativos:

Adega Particular

Habitação

também com pisos abaixo da cota de soleira.

• Um índice de ocupação pleno;

Designação

NÚMERO DE PISOS

Habitação Garagem / Armazém agrícola

•

Percentagem considerável de edifícios em degradação;

1 Piso

1

1

1

•

Edificação no ponto mais alto com elevado número de pisos (3 Pisos);

2 Piso

1

0

0

•

Local relativamente isolado.

3 Piso

1

0

0

4 Piso

0

0

0

0

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

20%
20%

A tabela e os mapas, apresentados de seguida, visam concentrar a informação no ponto de vista
alfanumérico e geográfico, por forma a elucidar concreta e convenientemente o universo dos valores
recolhidos neste UT.
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Síntese Global do Espaço Público
No âmbito do levantamento relativo às funções verificadas no domínio da ocupação do espaço
público, presente nas 20 Unidades Territoriais contempladas na ARU do Concelho de Torres Vedras para
a Freguesia de Carvoeira e Carmões, registaram-se várias funções de ocupação do solo relacionadas
aos diferentes usos do espaço público, categorizando-se, ainda, as vias em função da sua pavimentação.
A maioria foi classificada enquanto via de circulação, rodoviária e/ou pedonal. Entre as vias
rodoviárias registam-se vias rodoviárias em alcatrão, em calçada grossa, em calçada fina, em cimento e
em terra batida. Já as vias pedonais, classificam-se em calçada grossa, em alcatrão, em cimento e em
lajeta de betão. Contam-se ainda algumas vias mistas com um ou dois passeios laterais. A par destas
funções de mobilidade foram referenciados enquanto espaço público os largos, jardins, parques de
estacionamento, parques infantis, zonas desportivas ao ar livre, escadarias e linhas de água.
As funções de ocupação do solo foram também, globalmente, caracterizadas quanto ao seu
estado de conservação, este dividido em três níveis: bom, razoável e degradado.
Das funções caracterizadas, a via rodoviária pavimentada em alcatrão é a predominante em todas
as UT’s e é verificado o seu estado de conservação nos três índices contemplados. Já a via rodoviária
em calçada grossa está presente em 11 Unidades Territoriais, verificando-se o seu estado mais
degradado nas Unidades Territoriais de Aldeia da Nossa Senhora da Glória e Braçal e Quinta dos
Barreiros. Destas duas, o Braçal e Quinta dos Barreiros é a que apresenta a maior extensão de vias
nesta condição.
Quanto às vias rodoviárias em calçada fina, a sua existência é residual, verificando-se unicamente
em Carreiras e Casal Sobrigal, numa pequena rua a Norte desta UT, em zona não-central, a qual se
encontra em bom estado de conservação.
A respeito das vias rodoviárias em cimento estas verificam-se na Zibreira e Carreiras e Casal
Sobrigal, sendo no primeiro caso, um pequeno prolongamento de via no extremo Sul desta UT, e
estando, no segundo caso, distribuído por alguns pequenos e estreitos prolongamentos de arruamentos.
Acerca das vias rodoviárias em terra batida, esta tipologia de ocupação do solo está presente nos
limites urbanos da grande maioria das UT’s, fruto do seu carácter de serviço aos campos agrícolas.
Encontram-se maioritariamente em bom estado de conservação, ainda que não se registem em 5
Unidades Territoriais: São Domingos de Carmões, Filha Boa, Quinta da Glória, Alfeiria e Casal Vale
Cavalos e Casal da Azenha.
No que toca à função de via pedonal, esta em terra batida, calçada grossa, alcatrão, cimento e
lajeta é registada, sobretudo, nas UT’s que apresentam maior dimensão edificada, como são os casos

de Carvoeira, Serra de São Julião, Curvel, Carreiras, Alfeiria e Braçal. Já as vias mistas com um ou dois
passeios laterais são verificadas apenas em pequenos trechos de arruamentos. Esta ocupação do
espaço público é visível num número pouco significativo de UT’s, como são os casos de Carvoeira, Aldeia
Nossa Senhora da Glória, Serra de São Julião, Curvel, Carreiras e Casal Sobrigal, Corujeira e A-daRainha. Certamente, este é um dos itens a considerar futuramente no quadro de implementação e
organização de mobilidade pedonal no interior das UT’s.
A função de largo é aquela que apresenta uma importância principal na condição de socialização
e inter-relação geracional no seio do espaço público. Este tipo de ocupação do solo é notório na grande
maioria das UT’s, assumindo maior expressão, quer em dimensão, quer em centralidade, nas UT’s mais
amplas. Não se verifica nas UT’s de índole privada, assim como não é notória a sua demarcação no caso
das UT’s de Almagra, Quinta da Glória, Alfeiria e Casal Vale Cavalos.
Quanto à função de jardim são registados apontamentos deste domínio em praticamente todas
as unidades. Apesar disso, não se verifica qualquer presença desta ocupação do espaço público nas
Carreiras e Casal Sobrigal, a Unidade Territorial de maior dimensão. Este aspeto é também de
importância crucial, devendo ser reforçada a sua valorização e enquadramento paisagístico no interior
das UT’s.
Os parques de estacionamento têm uma função de importância primordial para a oferta da
condição de conforto urbano. Estes, verificados no conjunto das UT’s, sem grande expressividade, com
exceção da bolsa de estacionamento criada já no âmbito da reabilitação urbana na UT de São Domingos
de Carmões. Apesar disso, como dito anteriormente, verificam-se pequenos espaços de estacionamento
delimitados nas UT’s da Carvoeira, Serra de São Julião, Carreiras e Casal Sobrigal, Corujeira, Almagra,
A-da-Rainha, Alfeiria e Braçal e Quinta dos Barreiros.
Embora integrado neste domínio de caracterização do espaço público, os parques infantis não
são uma efetiva realidade nas 20 UT’s em estudo, sendo somente verificada esta função na localidade
da Zibreira, estando o mesmo em bom estado de conservação.
Quanto à tipologia de zona desportiva ao ar livre, regista-se somente um ringue de utilização
pública na UT de Carreiras e Casal Sobrigal.
A ocupação do espaço público respeitante a escadarias é observada em grande parte das
Unidades Territoriais, com predomínio da existência desta função nas UT’s de Aldeia Nossa Senhora da
Glória e Carreiras e Casal Sobrigal.
Por último, a tipologia de linha de água foi também tida em conta nesta caracterização do espaço
público, pela importância da sua integração nos ambientes urbanos e, sobretudo, para a fruição pública
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deste recurso. Este elemento foi observado com grande predomínio e com carácter central na UT de

Com a função de comércio/serviços contam-se 45 edifícios no total das Unidades Territoriais da

Carreiras e Casal Sobrigal, embora tenha sido considerado o seu estado de conservação de degradado

Freguesia, dos quais 11 se identificam como edifícios mistos. O número de equipamentos públicos (31),

pela falta de manutenção paisagística e enquadramento hídrico. Regista-se também a existência de

equipamentos de culto (17) e equipamentos associativos (14) pode considerar-se positivo, existindo

linhas de água nas UT’s de Filha Boa, Quinta da Beira e Casal Barroela, estas em estado razoável, e no

ainda 5 equipamentos culturais. Embora se verifique uma ligeira diversidade de atividades no domínio

Braçal e Quinta dos Barreiros e Casal do Vale Cavalos e Vale da Azenha, ambas em estado degradado,

comercial/serviços sobretudo nas Unidades Territoriais de Carvoeira e de Carreiras e Casal Sobrigal é

ou seja, a sua componente estrutural demonstra ausência de manutenção e valorização. Esta ocupação

de salientar, ainda assim, um considerável número de espaços comerciais que se encontram inativos:

do solo existente nas UT’s referidas fornece um carácter diferenciador que importa potencializar.

um espaço para farmácia, dois para restaurante, um espaço de loja, um lagar de azeite e dois talhos no

A ocupação do solo revela alguma diversidade, quer quanto ao tipo de função, quer no que se

universo das 20 Unidades Territoriais

refere ao tipo de pavimentação. Enfatiza-se a circulação rodoviária, observando-se que o domínio

Quanto ao estado de conservação, classifica-se a maioria dos edifícios em estado bom ou

pedonal não é tido em conta como desejável, o que se entende face à morfologia urbana apresentar

razoável (76%) e 39 edifícios em obras (2%), prevendo-se a sua recuperação, associando-se este valor

constrangimentos no que se refere à dimensão, impossibilitando a implementação conjunta dos dois

ao somatório dos edifícios considerados em estado não preocupante, atingindo este índice o acumulado

domínios. A revitalização dos largos nos núcleos urbanos deverá assumir carácter prioritário face ao seu

global de 78%. Embora a maioria do edificado se classifique com um nível de conservação positivo, é

domínio agregador, assim como os jardins. De forma a potencializar o carácter rústico da dimensão

contabilizado 22% em estado degradado ou em ruínas, número este expressivo e sobretudo

urbana, a atenção dada às escadarias enquanto elemento popular deverá ser também um aspeto

preocupante, pois é verificado nos edifícios com função habitacional (153 edifícios degradados e 82 em

prioritário. As linhas de água assumem uma condição de índole natural e ambiental, as quais valorizadas

ruína) e de garagem/armazém agrícola (134 edifícios degradados e 30 em ruína). Neste domínio as

tanto em termos ecológicos como histórico-culturais, dado agregarem elementos a elas conexos – como

Unidades Territoriais que denotam preocupação acrescida focam-se em Carreiras e Casal Sobrigal

é caso de azenhas, diques e pontes – deverão ter também prioridade das futuras intervenções.

(33%), Braçal (32%) e na Serra de São Julião (30%).
Relativamente ao número de pisos, é claro o predomínio de edifícios com 1 piso (67%),
seguidamente dos de 2 pisos (31%). O número de edifícios com 3 pisos é residual (2%), não existindo
edificações com mais de 3 pisos. Verificamos, portanto, que o quadro geral do edificado é de piso térreo,
característico de territórios rurais.

Síntese Global do Edificado

A respeito do edificado no qual não são contempladas as funções habitacionais e de
garagem/armazém agrícola, podemos identificar outras tipologias de funções, nomeadamente

A tabela apresentada em seguida, visa difundir a caracterização geral do edificado no universo
das Unidades Territoriais (UT’s) delimitadas na Freguesia de Carvoeira e Carmões, consagradas no
quadro do instrumento de planeamento da ARU do Concelho de Torres Vedras.
O seu universo corresponde a um total de 1840 edifícios. A função habitacional é a predominante
com 1229 edifícios, dos quais 899 se encontram ocupados e 341 desocupados – o nível de ocupação
habitacional é de 73%, sendo significativo o número de habitações desocupadas 27%.
A segunda função com mais representatividade, apresentando também um número significativo
de edifícios, tem a denominação de garagem/armazém agrícola e contabiliza um total de 499 edifícios.

equipamentos com utilidade pública e edifícios direcionados a atividades comerciais, sociais, culturais e
de culto. Registamos, ainda, alguns edifícios em que coexistem dois tipos de funções, denominados
edifícios mistos. Nestes, para além da função habitacional, predominam essencialmente atividades de
comércio direto, à exceção de dois edifícios que registam oferta de serviços.
São as Unidades Territoriais de São Domingos de Carmões, Carvoeira e Curvel as que
apresentam também um número considerável de edifícios com função comercial ou de serviços. Esta
tipologia regista-se apenas pontualmente nas restantes UT’s. Verifica-se que o tipo de atividade mais
recorrente são os cafés e minimercados, contabilizando-se 9 e 6 respetivamente no universo total das
UT’s, sendo que o comércio de produtos agrícolas e vinícolas tem também um peso significativo (8
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unidades). É de salientar que, atualmente, não se regista nenhuma farmácia em atividade na Freguesia,

Desta forma, estas associações estão presentes em praticamente todas as UT’s, com exceção para as

como também não se contabiliza atividade de restauração no interior das Unidades Territoriais.

UT’s de menor dimensão.

Quanto aos equipamentos públicos também é verificada alguma diversidade de funções,

Na categoria de equipamentos culturais existem 5 edifícios, dos quais um pavilhão/espaço

contando-se 31 edifícios nesta tipologia. Destaca-se um número relevante de lavadouros comunitários e

paroquial, dois moinhos, o Centro de Interpretação do Teatro das Carreiras e a Residência Artística em

minas de água, distribuídos pela generalidade das Unidades Territoriais, registando muitos deles um

Alfeiria. Os equipamentos de culto apresentam um número mais significativo (18). Entre estes contam-

carácter patrimonial relevante, apesar de ainda não classificado. Os restantes equipamentos públicos

se 2 igrejas, 10 capelas, 2 paços, 3 casas mortuárias e 1 cemitério - este último, incluído na categoria de

desempenham funções no âmbito da saúde, educação e serviços administrativos e estão presentes

equipamentos de culto, embora não caracterizado enquanto edifício.

essencialmente nos dois polos sede da Freguesia. Conta-se ainda uma casa de banho pública, um posto
de transformação elétrica (PT), três infraestruturas respeitantes ao setor da água (SMAS TV) e uma sala
de convívio comunitária.

Pode-se assim considerar o universo total do edificado incluído nas Unidades Territoriais
relativamente diversificado no quadro das funcionalidades características de áreas rurais, no qual
predominam os locais de culto, espaços associativos e equipamentos de aproveitamento de águas. Em

Os equipamentos associativos têm também uma presença expressiva na Freguesia, verificandose um total de 14 edifícios com esta função, incluídos no interior das Unidades Territoriais. São espaços

termos comerciais e de serviços, a oferta é particularmente limitada, assim como a disponibilidade de
equipamentos desportivos.

dedicados essencialmente a atividades desportivas, recreativas e culturais nas localidades onde se
encontram.
Caracterização Geral do Edificado
Total das 20 Unidades Territoriais da União das Freguesias de Carvoeira e Carmões
NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

1840

FUNÇÂO

Total
Habitação

1229

Mista - habitação e comércio/serviços

11

Garagem / Armazém agrícola

499

Comércio / Serviços

34

Equipamento público

31

Equipamento associativo

14

Equipamento cultural

5

Equipamento culto

17

OCUPAÇÃO

Habitação
Ocupado

899

Desocupado

341

Total em %
73%

NOTA: O registo da ocupação é unicamente respeitante à função de habitação e mista (habitação).

27%

Habitação

Mista - habitação e
comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviços

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento cultural

Equipamento de Culto

Total em nº

Total em %

Bom

679

6

178

22

27

8

3

13

935

51%

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Razoável

283

5

151

7

1

5

0

4

456

25%

Degradado

153

0

134

3

3

1

2

0

296

16%

Ruína

82

0

30

1

0

0

0

0

113

6%

Obra

32

0

6

1

0

0

0

0

39

2%

Habitação

Mista - habitação e
comércio/serviços

Garagem / Armazém agrícola

Comércio / Serviços

Equipamento público

Equipamento associativo

Equipamento cultural

Equipamento de Culto

Total em nº

Total em %

1 Piso

665

1

488

23

30

4

2

14

1226

67%

2 Piso

532

9

11

9

1

9

2

3

576

31%

3 Piso

32

1

0

2

0

1

1

0

37

2%

4 Piso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Mais de 4 Pisos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

NÚMERO DE PISOS
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Especificação das funções do edificado no total das Unidades Territoriais

Mista-habitação e
comércio/serviços

Comércio/Serviços

Equipamento Público

Café (2)
Café/Minimercado (1)
Minimercado (2)
Pastelaria/Padaria (1)
Comércio de Gás (1)
Entidade Bancária (1)
Gabinete de Advocacia (1)
Turismo Rural/Produtos Vinícolas (1)

Café (3)
Café/Minimercado (3)
Talho (2)
Comércio de mobiliário (1)
Comércio de produtos agrícolas (3)
Comércio produtos hortofrutícolas (2)
Loja de produtos vinícolas (1)
Adega Cooperativa (1)

Centro de Saúde (2)
Casa de Banho Pública (1)
Escola Primária (1)
Fontanário (1)
Infraestrutura SMAS (3)
Jardim de Infância (1)
Junta de Freguesia (2)
Lavadouro comunitário (13)

Mercearia inativa (1)

Adega particular (1)

Mina de água (5)

Entreposto frigorífico (1)

PT - Eletricidade (1)
Sala de Convívio
Comunitária (1)
Total - 31

Total - 11

Oficinas de automóveis (2)
Inst./manut. de equip. elétricos (1)
Posto de combustíveis (1)*
Análises Clínicas (1)
Lar (1)
Agência Funerária (1)
Lar (1)
Contabilidade (1)
Espaço Farmácia inativo (1)
Espaço loja inativo (1)
Restaurante inativo (2)
Talho inativo (2)
Lagar de azeite inativo (1)
Comércio vinícola inativo (1)
Total - 35

Equipamento Associativo
A.G.I.A.C._Almagra(1)
Assoc. Melhoramentos, Cultura, Recreio e Desportos
de S. Gregório_Braçal (1)
Associação Cultura e Recreio da Carrasqueira (1)
Associação Cultural e Desportiva de Zibreira e
Almagra (1)
Associação Cultural e Recreativa do Curvel (1)
Associação de Melhoramentos da S. S. Julião (1)
Associação Dramática e Recreativa das Carreiras (1)
Associação Recreativa e Cultural da Corujeira (1)
Clube de Caça e Pesca_Aldeia Nossa Senhora da
Glória (1)
Clube União A-da-Rainha (1)
Pavilhão UniCarmões_Cramões (1)
Casa do Povo_Carvoeira / Carmões (2)
Sociedade Recreativa de Alfeiria (1)

Equipamento Cultural
Moinho (2)

Equipamento de Culto
Igreja (2)

Pavilhão/Espaço Paroquial (1)

Capela (10)

Centro de Interpretação do Teatro
Paço (2)
das Carreiras (1)
Residência Artistica (1)
Total - 5

Casa Mortuária (3)
Cemitério (1)*
Total - 18

Total - 14

Nota: Edifícios com função inativa

*Nota: Equipamentos/serviços não considerados edifícios, mas contabilizados nas respetivas funções

202

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

CARACTERIZAÇÃO SOCIOLÓGICA
- DIMENSÃO SOCIAL -

- Introdução A Freguesia de Carvoeira e Carmões pertence ao Concelho de Torres Vedras, um Concelho litoral

Nota prévia

que tem verificado um aumento efetivo da sua população. Todavia, esta é uma Freguesia onde se

A dimensão social neste estudo visa compreender as perceções dos residentes nas Unidades

confirma a situação inversa, integrando uma tendência em linha com o registado nas Freguesias do

Territoriais da Freguesia, por forma a ir ao encontro das suas necessidades. Para isso, recorreu-se ao

interior do Concelho. Paralelamente é verificada uma estrutura demográfica envelhecida, a par de um

método de inquérito por questionário, com o intuito de aferir a sua satisfação face a aspetos relacionados

débil registo de natalidade, fatores estes que se traduzem na progressiva perda de população.

com a própria habitação, a área de residência e a Freguesia no seu todo.
Segundo os XV e XVI Recenseamentos realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nos
A recolha de respostas aos inquéritos foi realizada exclusivamente pelos membros da equipa

anos de 2011 e 2021, é verificado que a população da Freguesia diminuiu de 2414 habitantes (em 2011)

técnica durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. Posteriormente, procedeu-se à análise dos

para 2200 (em 2021), apresentando um decréscimo de 8,86%. O número de agregados familiares

dados recolhidos, apresentados em gráficos e tabelas conforme a adequabilidade.

também viu uma diminuição. Já em relação à estrutura etária, esta apresenta um número de idosos
bastante superior ao número de jovens, o que se manifesta num índice de envelhecimento considerável.

Este capítulo apresenta assim a seguinte estrutura:
•

Introdução

•

Enquadramento teórico

•

Metodologia

•

Análise sociológica

•

Quanto ao tecido edificado, é visível uma diminuição do número de edifícios e alojamentos. A par destes
dados, e segundo um levantamento preliminar realizado pelos serviços da UF Carvoeira e Carmões
(2018), é constatado que o número de edifícios desocupados e/ou degradados é muito elevado, podendo
chegar a cerca de metade do número total de edifícios em algumas das Unidades Territoriais.
Todos estes indicadores denunciam uma dinâmica conjuntural relacionável ao despovoamento.

o Caracterização sociodemográfica

Consequentemente, esta tendência reflete-se no enfraquecimento do tecido económico e associativo, na

o Situação habitacional e condições de habitabilidade

precariedade do comércio, na diminuição do número de serviços disponíveis e na inatividade de muitas

o Área de residência

das associações. Revela-se fundamental reverter estas situações de modo a proporcionar a melhoria da

o Universo territorial da Freguesia

qualidade de vida na Freguesia para que esta se torne mais atrativa à fixação de população,

Síntese final

essencialmente a mais jovem. Para isso, dever-se-á ter em conta aspetos centrais tais como o
melhoramento do espaço público e o fomento das dinâmicas sociais.
Pretende este estudo clarificar as pretensões sociais quanto aos sentimentos, expectativas e
necessidades transmitidas pelos residentes no território. Para isso, optamos por utilizar o método de
inquérito por questionário, abordando questões relacionadas com as condições de habitabilidade, a
conservação do edificado e do espaço público, a oferta de bens e serviços e a existência de dinâmicas
sociais e culturais, assim como a satisfação geral face à Freguesia no seu todo. Assim, importa perceber
o grau de frequência de determinados espaços, a necessidade da existência de determinados
equipamentos e os modos de vida. A recolha de informação relativa a estes indicadores tem o propósito
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de apoiar o planeamento estratégico e a gestão local, de modo a tornar a Freguesia mais atrativa tanto

nacional, quer desenvolvendo índices compósitos do conceito ou mobilizando apenas alguns

para residentes como para não residentes. Pretende-se assim conjugar a requalificação urbana com a

indicadores, vários autores têm aplicado este quadro conceptual. É o caso de Santos e Martins (2002)

perceção da qualidade de vida (Costa, 2014).

para dar conta da realidade da cidade do Porto, ou o estudo Municípios, Sustentabilidade e Qualidade
de Vida (Ferrão, 2004)8.A nível concelhio, tomamos como referência os inquéritos realizados no mesmo

É importante referir que há uma preocupação em fomentar o envolvimento da população,
englobando as opiniões dos residentes. Esta auscultação visa obter informações claras e diretas, para
além de promover a participação cívica e o interesse dos cidadãos na autarquia. Assim, a opinião dos

âmbito, como a Leitura Sociológica do Centro Histórico de Torres Vedras (Andrade Santos, et al. 2003),
Análise Sociológica do Centro Histórico (2006) ou o Programa Encosta – Regeneração Urbana e Social
da Encosta de São Vicente (2018).

residentes revela-se determinante para definir eficientes estratégias de intervenção e de requalificação
Contudo, ao contrário da maioria dos estudos mencionados, a abrangência total do índice de

urbana.

qualidade de vida extravasa largamente o âmbito do projeto. Foi necessário adaptá-lo para que a seleção
das dimensões e indicadores adotados constituíssem o núcleo de esferas sobre as quais nos

- Enquadramento Teórico -

debruçamos. Para isso, como já mencionamos, realizou-se uma adaptação do conceito de qualidade de
vida. Primeiro, uma adaptação de abordagem, afastando-nos de perspetivas macro aliadas a índices

Como referido anteriormente, pretende-se conjugar a requalificação urbana com a perceção da

compósitos, para priorizar uma perspetiva micro mobilizando indicadores desagregados que vão ao

qualidade de vida da população residente nestas áreas delimitadas (UT). Para isso, foi mobilizado o

encontro dos objetivos acima apresentados. Segundo, uma adaptação de nível, passando de uma

quadro teórico da qualidade de vida. Contudo, afastamo-nos da conceção de um índice compósito que

abordagem global para uma abordagem territorial. Isto porque há necessidade de ir ao encontro do

a defina, aproximando-nos, ao invés, da aferição das condições de vida e das avaliações subjetivas dos

trabalho realizado na caracterização das Unidades Territoriais e da Freguesia, adotando uma perspetiva

indivíduos a partir de indicadores desagregados.

subjetiva das avaliações dos residentes. Por outro lado, há ainda a necessidade de priorizar os setores
de atuação das políticas públicas, assegurando que a medição do conceito é relevante para o suporte

Este quadro conceptual tem vindo a ser utilizado num conjunto crescente de estudos acerca da

da gestão e planeamento locais.

avaliação e monitorização das condições de vida das populações.7 Isto denota, por um lado, a
abrangência do conceito, mas reforça, por outro, as dificuldades da sua operacionalização. A

Considerando que a qualidade de vida dos indivíduos depende do quadro onde se desenrola a

multiplicação de utilizações do conceito tem levado a uma indefinição conceptual, sendo este alterado e

sua vida quotidiana- isto é, da casa, da localidade e da oferta e qualidade de serviços e equipamentos -

moldado consoante os objetivos das investigações que o mobilizam. Assim, adotamos a seguinte

organizamos os aspetos a inquirir em três dimensões de análise: a habitação, o local de residência e a

definição do conceito como a “perceção que o indivíduo tem da sua atitude na vida, no contexto onde

Freguesia (Quadro 1).

está inserido, tendo em conta a cultura, os valores, objetivo de vida, relações sociais e perspetivas de
vida.” (Greco. et al 2021)
A área do planeamento e gestão do território é uma das que tem vindo a adotar o conceito,
sobretudo a partir do reconhecimento de que existem “problemas e disfuncionamentos internos cuja
influência nas condições de vida dos cidadãos importa conhecer e avaliar” (Santos e Martins, 2002: 7).
Neste âmbito, a nível internacional, têm vindo a ser realizados múltiplos estudos com diferentes
abrangências, dos quais se destaca o relatório periódico Monitoring the Quality of Life in Europe. A nível

7

Para história e evolução dos principais debates à volta do conceito de Qualidade de Vida e Qualidade de Vida Urbana cf.
(Pinto, 2004)

8

Nos últimos anos, são também várias as dissertações que têm mobilizado o conceito no âmbito do planeamento urbano (ver
Costa, 2014 e Gonçalves, 2012)
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O primeiro nível de análise é a habitação. Neste domínio, de forma a aferir as relações e

Quadro 1- Dimensões e indicadores mobilizados

condições de habitabilidade, propusemo-nos a dar conta das perceções dos habitantes no que se refere
aos problemas de degradação física da habitação, o nível básico das infraestruturas nos alojamentos,
Dimensões

Indicadores
Apreciação face ao estado de conservação da habitação
Condições de habitabilidade (acesso a: rede de luz elétrica, água
canalizada, rede de esgotos, casa de banho, sistema de climatização,
rede móvel, garagem/ lugar de estacionamento e área exterior)

assim como o nível de conforto.
O segundo e terceiro níveis de análise dizem respeito ao contexto espacial do local de residência
e do território envolvente, assim como da Freguesia no seu todo. Nesse sentido, foram considerados os
domínios de oferta e qualidade dos espaços verdes, oferta e qualidade de serviços básicos, mobilidade
e segurança. São preocupações habitualmente presentes nos estudos sobre a “qualidade dos lugares”

Habitação
Satisfação com as características da habitação (estado de
conservação interior e exterior, dimensão e conforto)

(Massan, 2002). Neste âmbito, com objetivo de aferir o grau de vivência na Freguesia, foram ainda
incluídos na inquirição aspetos como o local de trabalho e a frequência com que se recorre a comércio

Existência/ necessidade de obras de remodelação
Avaliação do espaço envolvente em diversos aspetos (qualidade da
via pública: estradas e arruamentos, passeios, acessos adequados a
mobilidade condicionada, limpeza, pontos de recolha do lixo,
iluminação pública e estacionamento; estado de conservação do
edificado; segurança e tranquilidade)
Espaço Envolvente/
Unidade Territorial

Avaliação da oferta de serviços (serviços de saúde, apoio à terceira
idade, apoio à infância, transportes públicos)

e serviços na Freguesia.
Dessa forma, as variáveis em análise agregam-se em:
a.

Condições sociodemográficas - características individuais, condição perante o
trabalho, nível de escolaridade;

b.

Condições materiais individuais e coletivas - habitação, acesso a serviços,
equipamentos e infraestruturas;

Avaliação da oferta de comércio e equipamentos recreativos e
culturais (espaços verdes e de lazer, equipamentos e atividades
desportivos, recreativos e culturais)
Grau de vivência na Freguesia(frequência de cafés, associações e
coletividades, festas e eventos culturais, espaços e equipamentos
públicos, locais de culto; compras e serviços)
Universo Territorial da
Freguesia
Satisfação geral com a habitação, o local de residência e a
Freguesia(intenção de permanecer na Freguesia; áreas de intervenção
prioritária; grau de satisfação geral)

c.

Condições individuais subjetivas:
•

Condições de habitabilidade;

•

Satisfação com as características da habitação;

•

Satisfação com o local de residência e ambiente circundante;

•

Acessibilidade a equipamentos e serviços;

•

Satisfação com a acessibilidade a equipamentos e serviços (acima nomeados).
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- Metodologia Para aferir a qualidade de vida da população e do seu nível de satisfação quanto aos aspetos

Quadro 2- Subamostras dos inquéritos realizados por Unidade Territorial

acima referidos, optámos pelo método de inquérito por questionário.
Unidade Territorial

Número
habitantes9

Peso da UT na
população total da
Freguesia (%)

Inquéritos
previstos realizar

Inquéritos
realizados

incidiu geograficamente nas 20 Unidades Territoriais (UT’s) descontinuadas, integradas na unidade

Carvoeira

138

7,4

23

25

geográfica administrativa desta Freguesia, as quais previamente definidas na Área de Reabilitação

São Domingos de Carmões

238

12,8

40

40

Urbana (ARU) do Concelho de Torres Vedras. Não abrangemos, portanto, a totalidade da Freguesia,

Aldeia Nossa Sra da Glória

140

7,5

23

23

Serra de São Julião

151

8,1

25

25

Curvel

154

8,3

26

26

Zibreira

112

6

19

19

Carreiras e Casal Sobrigal

241

13

41

41

Corujeira

105

5,7

18

18

Territoriais relativamente ao ano de 2021, optamos por considerar a variação populacional da Freguesia

Filha Boa

35

1,9

6

7

entre os anos de 2011 e 2021, aplicando-a proporcionalmente ao universo territorial em estudo.

Casal Correia

0

0

0

0

Quinta do Paço

5

0,3

1

0

Quinta da Boa Esperança

4

0,2

1

1

Almagra

39

2,1

7

8

Quinta da Glória

22

1,2

4

4

Quinta da Beira e Casal da Barroela

21

1,1

3

3

A-da-Rainha

153

8,2

26

26

Carrasqueira

85

4,6

14

15

Alfeiria

126

6,8

21

23

Braçal e Quinta dos Barreiros

82

4,4

14

12

Casal Vale de Cavalos e Casal da
Azenha

4

0,2

1

0

Total

1855

100

313

316

Considerando os resultados provisórios do XVI Recenseamento realizado pelo INE, a Freguesia
de Carvoeira e Carmões apresenta em 2021 um total populacional de 2200 habitantes. Este estudo

mas sim as UT’s com as seguintes denominações: Carvoeira, São Domingos de Carmões, Aldeia Nossa
Senhora da Glória, Serra de São Julião, Curvel, Zibreira, Carreiras e Casal Sobrigal, Corujeira, FilhaBoa, Almagra, Quinta da Glória, Quinta da Beira e Casal da Barroela, A-da-Rainha, Carrasqueira, Alfeiria,
Braçal e Quinta dos Barreiros, Casal Vale de Cavalos e Casal da Azenha, Casal Correia, Quinta do Paço,
Quinta da Boa Esperança.
Dado a ausência de dados concretos de âmbito sociodemográfico respeitantes às Unidades

Consideramos que a utilização de dados mais recentes se afigura mais pertinente, embora conscientes
da possível existência de um ligeiro desvio. Esta decisão assenta ainda no facto das Unidades Territoriais
representarem cerca de 77% da população total da Freguesia.
Assim, considerando o decréscimo populacional de 8.86% entre 2011 (2414 habitantes) e 2021
(2200 habitantes) na Freguesia, foi aplicada essa variação ao total populacional das Unidades
Territoriais, chegando assim ao valor de 1691 habitantes, que será considerado o universo em estudo.

9

Dados que constam na ficha de caracterização das Unidades Territoriais da presente ARU.
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Não existindo uma listagem nominal da população, optamos por uma amostragem não

No total foram realizados 316 inquéritos entre os dias 17 de janeiro e 20 de fevereiro de 2022.

probabilística por quotas.10 A utilização do método não probabilístico não obriga à determinação de bases

Como referido anteriormente, a amostragem não probabilística por quotas não exige um método aleatório

de sondagem nem de regras de seleção. No entanto, pretendemos que a amostra seja o mais

de inquirição, pelo que a seleção fica a cargo dos inquiridores. Neste caso, procurou-se assegurar uma

representativa possível, pelo que, em termos meramente indicativos, calculamos uma base amostral a

relativa dispersão temporal e espacial, realizando os inquéritos em diferentes dias da semana (incluindo

partir da fórmula utilizada em amostras aleatórias (Vieira, 2008).

o fim-de-semana), abrangendo todo o território em estudo.

Segundo Vicente et al (1996), para um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo
admissível (margem de erro) de 5%, chegamos a um valor de 313 inquéritos (n=313).

A amostra incide sobre 18,7% da população residente no interior das UT’s, a qual representa
14,4% do universo total da Freguesia. Como podemos verificar na tabela anterior (Quadro 2), na maioria
das UT’s o objetivo a que nos propusemos foi atingido, à exceção da UT do Braçal que ficou sub-

Na impossibilidade de aceder a dados sociodemográficos específicos para cada Unidade
Territorial, assumimos como a principal variável a respeitar na definição das subamostras a residência
numa das Unidades Territoriais. Para isso, consideramos que o peso de cada UT no total da Freguesia
se manteve relativamente homogéneo entre os anos em análise (2011 – 2021). Aplicamos, portanto, o
peso relativo de cada UT no total da Freguesia em 2011, aos dados de 2021, chegando aos valores
indicados na tabela (Quadro 2).
As localidades de Carreiras e Casal Sobrigal e São Domingos de Carmões são as que
apresentam um peso populacional mais significativo, 13% e 12,8%, respetivamente. Entre os 5% e os
10%, apresentando um peso médio de população no total de residentes da Freguesia, temos, por ordem

representada, não tendo sido atingido o número de inquéritos previstos. O mesmo aconteceu com a
Quinta do Paço e o Casal Vale de Cavalos. No entanto, esse número foi compensado com alguns
inquéritos nas localidades de Carvoeira, Filha-Boa, Almagra, Carrasqueira e Alfeiria.
Como já referido, a Quinta do Paço e o Casal Vale de Cavalos são caracterizadas como espaços
particulares. Nestes casos estaria prevista a realização de um inquérito para cada. Porém, verificamos
que nenhum destes locais contava com residentes permanentes e que o desenho do inquérito não se
adequava à realidade destas unidades por se tratarem de territórios mais isolados. Por isso, os inquéritos
inicialmente atribuídos não foram realizados.

decrescente, as localidades de Curvel, A-da-Rainha, Serra de São Julião, Aldeia N. Sra da Glória,
Carvoeira, Alfeiria, Zibreira e Corujeira. Carrasqueira e Braçal, embora apresentem um peso mais baixo,
cerca de 4%, continuam a representar uma percentagem significativa da Freguesia. Almagra, Filha-Boa,

- Análise sociológica -

Quinta da Glória, Quinta da Beira e Casal Barroela são UT’s menos significativas, apresentando um peso
na ordem dos 2,1% a 1,1%. Ainda assim, estas UT´s são igualmente representadas segundo a sua
proporção.

Os dados de seguida apresentados resultam dos inquéritos realizados. A análise das questões
foi dividida em 4 secções: a caracterização sociodemográfica da amostra, as condições de habitabilidade
dos inquiridos e a avaliação da área envolvente à sua habitação. Inclui ainda a análise de alguns aspetos

As Unidades Territoriais com um peso menos relevante são designadas quintas particulares que,

do quotidiano dos inquiridos, nomeadamente no que respeita à sua vivência na Freguesia.

apesar de apresentarem algum dinamismo e relevância comercial/agrícola na região, praticamente não
têm população residente, como é o caso da Quinta do Paço, a Quinta da Boa Esperança e o Casal Vale
de Cavalos e Casal da Azenha. No caso do Casal Correia não foram contabilizados residentes.

Os dados foram sujeitos a análises univariadas para o total da amostra e, sempre que se
considerou pertinente, para as UT’s individualmente. Realizaram-se ainda análises bivariadas, para os
dados considerados relevantes. Ambos os tipos de análise partem das distribuições absolutas e relativas

É de referir que, apesar de ser a Freguesia menos populosa do Concelho de Torres Vedras,

das respostas.

Carvoeira e Carmões apresenta um número considerável de Unidades Territoriais (20), o que se traduz
na dispersão da população por localidades de pequena dimensão.

10 A amostragem não probabilística por quotas é um método que passa pela divisão da população em subgrupos, consoante a

seleção de determinadas características.
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Secção 1 - Caracterização sociodemográfica

Quanto ao estado civil dos inquiridos (Gráfico 1), verificamos que mais de metade se encontra
casado (58%), 18% são solteiros, 7% divorciados e 4% em união de facto. Destaca-se ainda um peso

Neste ponto a população inquirida é caracterizada quanto ao género, idade, estado civil, nível de
escolaridade, composição do agregado familiar, condição perante o trabalho, tempo de residência na

significativo de viúvos (13%) cuja distribuição é bastante diferenciada entre géneros – 34 mulheres e 9
homens.

Freguesia e vínculo jurídico face a habitação.
Relativamente à distribuição por género (Quadro 3), 43% dos inquiridos são do género masculino

Gráfico 1 - Estado civil dos inquiridos

e 57% do género feminino. Neste aspeto, a amostra é representativa do universo total da Freguesia,
dada a proporcionalidade verificada entre os dois valores (48% homens e 53% mulheres).

Quadro 3 - Distribuição e representatividade da variável género

O mesmo não acontece quanto à distribuição etária (Quadro 4)11. As idades dos inquiridos variam
entre os 18 e os 91 anos. A população com mais de 65 anos encontra-se sobrerrepresentada - uma
tendência esperada face ao método utilizado, uma vez que é a população que mais facilmente se

Quanto ao número de elementos do agregado familiar, predominam os agregados domésticos
com 2 pessoas, a grande parte composta por casados (75%). Destaca-se também o número de inquiridos
a morarem sozinhos, dos quais 51% são viúvos. Existe ainda uma quantidade considerável de famílias
com 3 e 4 elementos.

encontra em casa. A subrepresentatividade dos jovens pode ser explicada pelo facto de apenas terem
sido inquiridos indivíduos a partir dos 18 anos. A maioria dos inquiridos encontra-se em idade ativa (51%),
seguindo-se os idosos (42%) e os jovens com um número menos significativo (7%).

É verificado que, entre os grupos etários 46-64 e mais de 64 anos de idade, a maioria insere-se
em agregados compostos por 2 pessoas (Quadro 5). Já nos grupos etários entre os 18-29 e 30-45, os
agregados familiares que predominam são os compostos por 4 elementos.

Quadro 4 - Distribuição e representatividade da variável idade
Quadro 5 - Número de elementos do agregado familiar por grupo etário

11

Para esta análise adotamos a divisão etária da população para o ano de 2021 segundo os dados do XVI Recenseamento
(INE, 2021), de onde retiramos os valores do total da Freguesia.
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Em relação ao nível de escolaridade dos inquiridos verificamos que a maioria realizou apenas o

Quanto à condição perante o trabalho verificamos que grande parte da população inquirida está

1º ciclo (40%). Destaca-se ainda um número significativo de indivíduos que realizaram o ensino

reformada (46%), o que pode ser explicado pelo elevado número de idosos entre os inquiridos. Um

secundário (18%), seguido dos que têm o 2º e 3º ciclos (13% e 12%, respetivamente). O número de

número considerável de indivíduos encontra-se a exercer uma profissão (37%), sendo que grande parte

indivíduos com ensino superior fica pelos 11%. Estamos, portanto, perante uma população inquirida com

está empregado na Freguesia (46%). Dos que exercem uma profissão, é ainda significativo o número de

baixos níveis de instrução.

inquiridos que trabalha fora do Concelho (28%) (Gráfico 4).

Como seria de esperar, este baixo nível de escolaridade predomina entre a população idosa. Há

Gráfico 4 – Condição perante o trabalho / Respetivo local dos que exercem uma profissão

ainda uma quantidade significativa de população, entre os 46 e os 64 anos de idade, apenas com o 1º
ciclo. Os níveis de qualificação mais elevados registam-se entre os mais jovens.

Quadro 6 - Nível de escolaridade por grupo etário

Como podemos observar no Gráfico 5, a maioria dos inquiridos reside na Freguesia desde que
Comparando o nível de escolaridade dos inquiridos da amostra em estudo (Gráfico 2) e o nível

nasceu (45%) ou há mais de 20 anos (29%). O número daqueles que aqui residem entre 11 e 20 anos é

de escolaridade do total da Freguesia (Gráfico 3)12, verificamos uma relativa proporcionalidade entre os

reduzido (8%), já o número dos que residem na Freguesia há menos de 10 anos é ligeiramente superior,

níveis de escolaridade do total de residentes e os níveis de escolaridade entre a população inquirida, o
que assegura a representatividade da amostra neste aspeto.
Gráfico 2 - Nível de escolaridade dos inquiridos

embora não seja muito significativo (17%).

Gráfico 5 - Tempo de residência na Freguesia

Gráfico 3 - Nível de escolaridade dos residentes da
Freguesia em 2021

12

Dados do XVI Recenseamento Geral da População (INE, 2021)
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Quanto ao vínculo jurídico face a habitação, é verificado o predomínio daqueles que são

Relativamente ao estado de conservação da habitação, a maioria dos inquiridos considera-a em

proprietários (79%), dos quais grande parte são idosos (46% dos proprietários). O número de

bom estado (61%). Perto de 40% classifica-a como razoável. O número de inquiridos que considera a

arrendatários é diminuto, na ordem dos 11%. A situação de “outro”, na qual se inserem 9% dos inquiridos,

sua habitação em estado degradado ou sem quaisquer condições de habitabilidade é residual.

engloba situações de familiaridade com os proprietários ou cedências de espaços.

Registamos ainda um indivíduo que realizava obras no momento da inquirição.

Gráfico 6 - Vínculo jurídico face a habitação

Esta perceção maioritariamente positiva confirma, de certa forma, os dados recolhidos no
levantamento do edificado quanto ao seu estado de conservação. No entanto, isto não se reflete na
satisfação dos inquiridos relativamente ao estado de conservação do edificado em geral (como iremos
abordar posteriormente), uma vez que existe um número significativo de casas desocupadas e
degradadas que contribuem para a diminuição da satisfação a esse nível.
No que se refere a condições objetivas de habitabilidade, verificamos que a totalidade dos
inquiridos tem acesso a luz elétrica, água canalizada, casa de banho e saneamento, independentemente
de estarem inseridos na rede pública ou de terem meios próprios de escoamento e fornecimento de água.
Constata-se ainda que 84% dos inquiridos possui algum tipo de sistema de climatização. Significa isto
que, ainda assim, perto de 15% destes não tem qualquer forma de influenciar a temperatura ambiente.
A rede móvel revela-se uma questão pertinente, uma vez que cerca de 17% da população

Secção 2 - Situação habitacional e condições de habitabilidade
Neste ponto são analisadas as perceções acerca das condições habitacionais dos inquiridos,
nomeadamente no que diz respeito ao estado de conservação da habitação (interior e exterior), dimensão
e conforto. Analisa-se ainda a satisfação com a habitação a partir da avaliação da intenção de mudar de
residência.

inquirida refere não ter rede móvel na sua habitação. Apesar de cerca de 80% ter acesso a rede móvel,
a sua qualidade fica aquém das necessidades da população e por vezes não permite o usufruto das suas
funcionalidades. Os restantes 3% não utilizam telemóvel nem internet.
Quanto ao lugar de estacionamento, 59% dos inquiridos diz ter garagem ou lugar de
estacionamento próprio. Os inquiridos foram também questionados se dispunham de área exterior na
sua habitação, quer seja jardim, varanda, terraço ou logradouro. A grande maioria (85%) respondeu que

Gráfico 7 - Estado de conservação da habitação

sim, ainda que exista, embora reduzido, um número de inquiridos que não dispõe de nenhum espaço
exterior (15%).
Relativamente aos aspetos da habitação como o conforto, a área e o estado de conservação
exterior e interior, verifica-se que os residentes se encontram, em geral, satisfeitos.
Quanto ao conforto, os níveis são bastante positivos (57% muito satisfeitos e 30% satisfeitos).
Neste aspeto, os níveis de insatisfação podem ser explicados pela ausência de conforto térmico de
grande parte das habitações. Este foi um dos aspetos mais mencionados nas observações dos
inquiridos, sendo que a necessidade de assegurar esse conforto foi considerada prioritária.
No que se refere à dimensão da sua habitação, 60% dos inquiridos estão muito satisfeitos e 29%
satisfeitos. Dado a localização numa zona predominantemente rural, a relativa dispersão dos edifícios
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permite construções de maiores dimensões, o que pode contribuir para a elevada satisfação quanto a
este aspeto.

Quanto à necessidade de melhoramentos, 52% dos inquiridos considera que são atualmente
necessárias obras na sua habitação. Esses 52% são compostos por 161 indivíduos, dos quais 48%
pensa realizá-las nos próximos tempos, 27% não tem intenções ou possibilidades de as realizar num

A satisfação com o estado de conservação interior e exterior confirma os dados referentes ao
estado de conservação geral da habitação. Estes dois itens apresentam valores semelhantes, ainda que
a satisfação com o estado de conservação exterior seja um pouco mais reduzida.

Gráfico 8 - Grau de satisfação quanto às condições da habitação

futuro próximo e 24% não sabe (grande parte dado não serem proprietários da habitação). O peso
significativo dos que já realizaram obras de valorização ou melhoramentos pode ter contribuído para um
grande número de inquiridos classificar o estado de conservação da sua habitação como bom. Mesmo
assim, metade da população inquirida considera que seriam necessárias obras atualmente, o que sugere
que as obras a realizar não sejam estruturais, mas sim de manutenção/conservação.

Gráfico 10 - Necessidade de obras na habitação / Intenção de as realizar nos próximos tempos

No que se refere à realização de obras de valorização ou melhoramento da habitação, obtivemos
76% das respostas afirmativas e 24% negativas13, o que significa que a maioria dos inquiridos realizou
obras desde o momento em que começou a viver na sua atual residência.

Gráfico 9 - Realização de obras desde que os inquiridos residem na sua habitação

Quando questionados acerca da oportunidade de mudar de habitação, a maioria dos inquiridos
confirma a satisfação já analisada relativamente aos aspetos anteriores (conforto, dimensão, estado de
conservação interior e exterior): 72% manter-se-ia na sua habitação e 25% revela intenção de mudar
caso tivesse oportunidade14.
Aferindo a satisfação com estes aspetos, verificamos que os inquiridos classificam a sua
habitação em termos satisfatórios - numa escala de 1 a 5, a média dos níveis de satisfação15 com os
aspetos referidos ronda os 4. Embora não possamos deduzir as razões da intenção de mudar de

13

Um número significativo de inquiridos não tinha conhecimento relativamente à realização de obras (geralmente eram filhos
que não se recordavam por serem pequenos).

8

Os restantes 3% incluem-se na categoria NS/NR.
Este valor foi calculado a partir da média de satisfação atribuída pelos inquiridos a cada um dos aspetos da habitação
considerados no inquérito.
15
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residência, observa-se que esta não é espelhada por uma insatisfação dos inquiridos quanto às

área envolvente à habitação dos inquiridos. Nele estão presentes os seguintes aspetos: existência de

condições da sua habitação atual.

arruamentos e passeios, limpeza e manutenção do espaço público, pontos de recolha do lixo, iluminação
pública, existência de estacionamento nas proximidades, estado de conservação da via pública, estado

Dos inquiridos que afirmam querer mudar de habitação, 69% continuaria a residir na Freguesia e
25% revela intenção contrária. Uma das hipóteses explicativas é que, no geral, os indivíduos tenham
uma forte ligação à sua área de residência, já que cerca de 74% reside na Freguesia há mais de 20 anos
(dos quais 45% desde que nasceram).

de conservação do edificado e oferta de transportes públicos. No segundo grupo introduzem-se os
indicadores de âmbito mais alargado, cuja influência se estende a toda a Freguesia e que se prendem
com a oferta de bens, serviços e equipamentos. Este grupo inclui quanto a indicadores: a existência de
acessos facilitados a pessoas com mobilidade condicionada, segurança e tranquilidade, oferta de

Gráfico 11 - Posição dos inquiridos face à oportunidade de mudar de habitação / Intenção de
continuar na Freguesia dos que responderam afirmativamente

espaços verdes e de lazer, oferta de serviços de apoio à terceira idade, oferta de serviços de apoio às
crianças, oferta de serviços de saúde, oferta de comércio, existência de atividades e equipamentos
recreativos e desportivos e, por último, existência de atividades e equipamentos culturais.
Para análise dos itens em consideração tivemos em conta a dispersão relativa dos resultados
(percentagem) e o cálculo da média de satisfação (Quadros 8 e 9 dos Anexos). Para este último foi
utilizada uma escala de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a muito insatisfeito e 5 a muito satisfeito. A
classificação de cada item será considerada positiva ou negativa, consoante a média seja maior ou
menor que 3, respetivamente.
Quanto ao primeiro grupo (Gráfico 12), podemos verificar que os níveis de satisfação face aos
indicadores em análise são médios, nem muito elevados nem muito reduzidos. O valor mais alto referese à iluminação pública (80% de satisfeitos17), sendo este seguido pela recolha do lixo que também reúne
valores muito satisfatórios (75%). Entre os indicadores que apresentam os níveis de satisfação mais
baixos contam-se a oferta de transportes públicos e o estado de conservação do edificado.
Debruçamo-nos agora sobre cada indicador em particular. Iniciando com a existência de
arruamentos e passeios, podemos dizer que grande parte dos inquiridos se encontra satisfeita (49%),
ainda que este esteja entre os indicadores que apresenta um maior número de indivíduos muito
insatisfeitos, globalmente. De facto, não obstante não se registarem níveis de insatisfação muito

Secção 3 - Unidade Territorial

significativos, é verificado um défice do conforto pedonal na maioria das UT’s.
Nesta secção analisa-se a satisfação da população inquirida relativamente a diversos aspetos
relacionados com as condições oferecidas em cada Unidade Territorial. A análise foi realizada a dois

No que diz respeito à limpeza e manutenção do espaço público, os inquiridos encontram-se

níveis: primeiro, uma análise no âmbito geral da Freguesia; segundo, nos casos em que se mostrou

maioritariamente satisfeitos (56%). Ainda assim, há um número considerável de indivíduos que não se

relevante, uma análise para cada UT em particular16. Nesse sentido, dividimos os itens avaliados em dois

reveem nesta opinião, apontando como principal motivo a ausência de limpeza que dificulta o

grupos, consoante a sua abrangência.

escoamento das águas pluviais.

16

No primeiro grupo, incluem-se os indicadores circunscritos à

Não foram incluídas na análise particular as UT’s com 4 ou menos inquéritos (Quinta da Beira e Casal Barroela, Quinta da
Glória e Quinta da Boa Esperança). Apesar disso, os valores estão incluídos nas médias de satisfação da Freguesia.

17

Os níveis de satisfação agregam a proporção de inquiridos satisfeitos e muito satisfeitos. Da mesma forma, os níveis de
insatisfação agregam o número de insatisfeitos e de muito insatisfeitos.
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Em relação à recolha do lixo, a opinião dos inquiridos parece variar consoante a proximidade de

Satisfação dos inquiridos face à área de residência por UT

um ponto de recolha. No entanto, este é um dos aspetos que recolhe maior satisfação (75%), com um
número significativo de indivíduos que se classifica muito satisfeito. A par deste item, destaca-se a
iluminação pública, que, como já referido, também recolhe níveis de satisfação elevados (80%).

Dado que os indicadores em análise no Grupo 1 se referem às áreas de residência em específico,
verificamos alguma heterogeneidade das avaliações, pelo que julgamos pertinente analisar cada UT
individualmente.

Relativamente ao estacionamento nas proximidades e ao estado de conservação da via pública,
registam-se níveis tendencialmente positivos (50%). Ainda assim, a satisfação em ambos os aspetos

Na Carvoeira (Gráfico 13) os aspetos que apresentam maior satisfação entre os inquiridos são a

varia consoante a UT em causa. Quanto ao estacionamento, nesta variação tem influência a fisionomia

iluminação pública e a recolha do lixo, reunindo 76% e 64% de satisfação, respetivamente. Inversamente,

do local, isto é, a existência de largos e espaços públicos amplos, os quais oferecem maiores hipóteses

como principal aspeto a melhorar identifica-se o estado de conservação do edificado com 54% de

de estacionamento.

insatisfeitos. Os restantes aspetos reúnem uma avaliação mediana, com um equilíbrio relativo entre o
número de satisfeitos e o número de insatisfeitos.

Quanto ao estado de conservação do edificado os valores são menos satisfatórios. É de notar
que predomina o grupo de inquiridos “nem satisfeitos nem insatisfeitos” (42%) e que o número de

Gráfico 13 - Satisfação com a área de residência - UT Carvoeira

indivíduos insatisfeitos está muito próximo dos que se dizem satisfeitos.
Ainda que esta dispersão de opiniões se replique quanto à oferta de transportes públicos, o
número de insatisfeitos neste aspeto tem um peso mais significativo (46%). Este é, aliás, o item em que
a média de avaliação é negativa18. Notamos ainda que as apreciações mais negativas neste item são
atribuídas principalmente pelas gerações mais velhas.

Gráfico 12 - Satisfação com a área de residência (Grupo 1)

Na UT de São Domingos de Carmões são a recolha do lixo, a iluminação pública e o
estacionamento os itens que reúnem opiniões mais satisfatórias. À exceção da oferta de transportes
públicos, com uma avaliação muito negativa (66% de insatisfação) todos os aspetos revelam uma
avaliação positiva.

18

A questão acerca da satisfação com a oferta de transportes públicos foi colocada independentemente da sua utilização por
parte dos indivíduos.
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Gráfico 14 - Satisfação com a área de residência - UT São Domingos de Carmões

Na Serra de São Julião, os aspetos que agregam maior satisfação são a recolha do lixo e a
limpeza e manutenção do espaço público. Já os aspetos que reúnem menor satisfação são o estado de
conservação da via pública e o estado de conservação do edificado, contando cada item com cerca de
metade dos inquiridos insatisfeitos. Sobressai, neste contexto, a oferta de transportes públicos que em
relação às restantes UT’s, apresenta valores de satisfação ligeiramente mais elevados (67% de
satisfação), à semelhança da Aldeia da Nossa Sra. da Glória.

Gráfico 16 - Satisfação com a área de residência – UT Serra de São Julião

Na UT de Aldeia Nossa Senhora da Glória, os inquiridos mostraram-se muito satisfeitos com a
iluminação pública e com o estado de conservação da via pública (87% e 74% de satisfeitos,
respetivamente). É, aliás, nesta UT, que estes dois últimos aspetos apresentam os valores de satisfação
mais elevados.19 Nota-se uma avaliação menos positiva relativamente à disponibilidade de
estacionamento, à limpeza e manutenção do espaço público e ao estado de conservação do edificado.

Gráfico 15 - Satisfação com a área de residência – UT Aldeia Nossa Senhora da Glória

No Curvel verificamos que, no geral, os valores de satisfação são tendencialmente positivos.
Destaca-se a recolha do lixo que regista o maior número de satisfeitos (89%) e, pelo contrário, o estado
de conservação do edificado, com níveis de satisfação mais baixos.

Gráfico 17 - Satisfação com a área de residência – UT Curvel

19

A comparação com as restantes UT’s é estabelecida a partir dos quadros 8 e 9 dos Anexos que agregam as médias de
satisfação de cada item por Unidade Territorial.
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Na Zibreira, a recolha do lixo é o item com níveis de satisfação mais elevados, apresentando até

Na Corujeira, à exceção da oferta de transportes públicos, registam-se níveis de satisfação

um dos valores mais altos da Freguesia (89% de satisfação). Seguem-se positivamente a iluminação

ligeiramente acima da média. Três dos aspetos considerados apresentam os valores mais elevados da

pública e a limpeza e manutenção do espaço público que também apresentam apreciações satisfatórias.

Freguesia- são eles o estacionamento, o estado de conservação da via pública e a existência de

Nesta UT nenhum dos aspetos tidos em conta registam médias de avaliação negativas.

arruamentos e passeios. Apesar disso, nesta localidade, é a iluminação pública que reúne os níveis de

Gráfico 18 - Satisfação com a área de residência – UT Zibreira

satisfação mais altos (89% de inquiridos satisfeitos). O aspeto que exige maior atenção é a oferta de
transportes públicos, cujos valores de insatisfação são bastante expressivos (69% de inquiridos
insatisfeitos).

Gráfico 20 - Satisfação com a área de residência- UT Corujeira

Nas Carreiras e Casal Sobrigal registam-se níveis de satisfação elevados em três dos aspetos
considerados: iluminação pública, os pontos de recolha do lixo e a limpeza e manutenção do espaço
público, com valores de satisfação acima dos 80%. A limpeza e manutenção do espaço público e a
existência de arruamentos e passeios, apesar de não apresentarem valores tão expressivos, registam
aqui os níveis de satisfação com médias mais elevadas, a par da Corujeira.
A existência de estacionamento nas proximidades e a oferta de transportes públicos são aspetos

Em Filha-Boa, os residentes mostram níveis de satisfação negativos em três itens: limpeza e

com níveis de insatisfação elevados (cerca de 50% em cada item). O estacionamento nas proximidades

manutenção do espaço público, estado de conservação da via pública e oferta de transportes públicos.

é, aliás, o aspeto que regista a média mais reduzida de todas as UT’s.

Estes dois primeiros aspetos, juntamente com os pontos de recolha do lixo, registam aqui os valores
mais negativos da Freguesia. Positivamente destaca-se, uma vez mais, a iluminação pública, que reúne

Gráfico 19 - Satisfação com a área de residência- UT Carreiras e Casal Sobrigal

85% de satisfeitos.

215

ENQUADRAMENTO_CARACTERIZAÇÃO_DIAGNÓSTICO – VOLUME I

Gráfico 21 - Satisfação com a área de residência- UT Filha Boa

Gráfico 23 - Satisfação com a área de residência- UT A-da-Rainha

Em Almagra, embora com um número considerável de insatisfeitos, a iluminação pública, o
estacionamento nas proximidades e a recolha do lixo apresentam níveis de satisfação bastante positivos,
com cerca de 50% de inquiridos muito satisfeitos. O valor mais elevado quanto à existência de
estacionamento nas proximidades encontra-se nesta UT. Já o estado de conservação da via pública é
visto como o principal aspeto a melhorar, contando com 63% de indivíduos insatisfeitos.

Gráfico 22 - Satisfação com a área de residência – UT Almagra

Quanto à Carrasqueira, comparativamente às restantes UT’s, verificamos níveis de satisfação
tendencialmente mais baixos. A existência de arruamentos e passeios é visto como tópico prioritário de
intervenção, dado a ausência de passeios junto a uma das principais vias rodoviárias. De facto, entre
todas as UT’s, é aqui que se regista o valor de satisfação mais reduzido relativamente a este aspeto
(67% de inquiridos insatisfeitos). Os inquiridos mostram-se também pouco satisfeitos em relação à
limpeza e manutenção do espaço público e ao estado de conservação da via pública. Por oposição, a
iluminação pública merece a melhor avaliação entre os aspetos em conta (80% de inquiridos satisfeitos).

Gráfico 24 - Satisfação com a área de residência- UT Carrasqueira

Em A-da-Rainha, o aspeto que apresenta maior nível de satisfação é a iluminação pública (88%).
Seguem-se a limpeza e manutenção do espaço público e a recolha do lixo (72% e 76%, respetivamente).
O fator que apresenta maior insatisfação é a oferta de transportes públicos, com 73% dos inquiridos
insatisfeitos. Os restantes itens são avaliados de forma positiva.
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Em Alfeiria, entre os aspetos que apresentam maiores níveis de satisfação por parte da

Debruçamo-nos agora sobre os indicadores do segundo grupo que são analisados de forma

população, contam-se os pontos de recolha do lixo e a iluminação pública. Os transportes públicos

global. Quanto aos acessos a pessoas com mobilidade condicionada e à segurança e tranquilidade, são

revelam um nível de satisfação muito baixo com 87% dos inquiridos insatisfeitos, registando a média

indicadores presentes de forma homogénea nas várias Unidades Territoriais. Os serviços de apoio à

mais baixa de todas as UT’s. Com valores também negativos registam-se a existência de arruamentos e

terceira idade, os serviços de apoio às crianças e os serviços de saúde, apesar de não apresentarem

passeios, a limpeza e manutenção do espaço público, o estado de conservação da via pública e o estado

equipamentos em todas as UT’s, estão disponíveis ao nível da Freguesia no geral, à semelhança da

de conservação do edificado.

oferta de espaços verdes, da oferta de comércio e das atividades e equipamentos desportivos e culturais.

Gráfico 25 - Satisfação com a área de residência- UT Alfeiria

Quanto à facilidade de acessos a pessoas com mobilidade condicionada, podemos dizer que este
não é um aspeto que seja tido em conta nem nos estabelecimentos nem no espaço público, registando
uma média de satisfação negativa. Por outro lado, a segurança e tranquilidade, regista os valores de
satisfação mais elevados entre todos os aspetos avaliados, contabilizando-se 87% de inquiridos
satisfeitos.
Relativamente à oferta de espaços verdes e de lazer, verificamos uma avaliação menos positiva,
na medida em que apenas 29% dos inquiridos se mostra satisfeito. Apesar de em algumas UT’s se
verificar a existência de jardins, a população inquirida demonstrou outras necessidades quanto a estes
espaços, referindo parques para as crianças ou espaços com relva.
A oferta de serviços de apoio à terceira idade apresenta uma avaliação positiva - cerca de 50%
dos inquiridos dizem estar satisfeitos, embora se registem médias de satisfação negativas nas UT’s da

Por último, no Braçal os níveis de satisfação são médios, à exceção da oferta de transportes
públicos com valores negativos (59% de insatisfação). Inversamente, o aspeto que reúne maior agrado

Carvoeira e Filha-Boa. Dada a tendência de envelhecimento populacional da Freguesia, o apoio social a
esta população afigura-se uma das prioridades.

entre os inquiridos é a iluminação pública (66% dos inquiridos satisfeitos).
Na ponderação da oferta de serviços de apoio às crianças, os inquiridos tiveram em conta não só

Gráfico 26 - Satisfação com a área de residência- UT Braçal

a existência de escolas - atualmente apenas em funcionamento nos dois polos da Freguesia (Carvoeira
e São Domingos) - como também os serviços a ela associados: transporte escolar e tempo de férias. O
grau de satisfação relativo a este aspeto é positivo, agregando 62% dos inquiridos.

A oferta de serviços de saúde foi dos aspetos que revelou opiniões mais heterogéneas entre os
inquiridos. Regista-se um número significativo de insatisfeitos (32%), apesar de predominar o número de
satisfeitos (43%). Na avaliação deste aspeto, é de ter em conta que existem dois centros de saúde na
Freguesia: na Carvoeira e em São Domingos de Carmões. Verificamos que os níveis de satisfação
parecem variar consoante a área de residência dos inquiridos, uma vez que os valores mais negativos
tendem a associar-se às UT’s abrangidas pelo centro de saúde da Carvoeira, o que poderá ser explicado
pela indisponibilidade de um médico permanente e a dificuldade em marcar consultas no referido centro
de saúde.
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Outro dos aspetos menos apreciados é a oferta de comércio, que regista uma média de satisfação

Gráfico 27 - Satisfação com a área de residência (Grupo 2)

negativa. Os valores de satisfação referentes a este item variam consoante o grupo etário, sendo entre
os mais jovens que se observam os valores mais baixos. A satisfação não parece variar consoante a
existência de um minimercado nas proximidades. Embora se registem valores positivos na Zibreira,
Carreiras, Almagra, Beira e Alfeiria - UT’s estas com estabelecimentos comerciais nas proximidades, existem outras com a mesma oferta, e que mesmo assim registam valores pouco satisfatórios, podendo
isto assentar no facto da oferta disponível ser insuficiente face às necessidades dos residentes. Neste
âmbito, o valor menos satisfatório corresponde à Serra de S. Julião, uma das UT’s mais populosas da
Freguesia, onde não existe nenhuma forma de comércio fixo20. A insatisfação face a este aspeto na
Freguesia pode também dever-se ao facto da oferta comercial existente não ser diversificada e assentar,
maioritariamente, em minimercados.
Relativamente a atividades e equipamentos recreativos e desportivos, a avaliação negativa
denuncia uma oferta precária, contabilizam-se cerca de 50% de inquiridos insatisfeitos. Este item é
avaliado de forma particularmente negativa no Braçal. Por outro lado, destaca-se positivamente a
Zibreira, o que pode dever-se à existência de aulas de ginástica sénior e de um parque infantil nesta UT.
Apesar dos valores negativos, verificamos alguma diversidade de iniciativas recreativas e desportivas na
Freguesia- para além da ginástica sénior, realizam-se aulas de karaté, passeios de jipe, aulas de zumba,

Analisando os aspetos relativos à avaliação do espaço público como um todo, concluímos que é
o primeiro grupo de aspetos analisados, respeitante às condições que o espaço público oferece, que
angaria maiores níveis de satisfação. Inversamente, são os indicadores que se inserem na dimensão de
uma ‘qualidade funcional’, e por isso, relacionados com a oferta de bens, serviços e atividades na
Freguesia, os que reúnem maior insatisfação entre os inquiridos.

caminhadas coletivas, competições de motocross, entre outros.
Embora inserido no primeiro grupo de indicadores analisado, a oferta de transportes públicos,
O ponto referente às atividades e equipamentos culturais apresenta valores semelhantes ao
anterior, com a média de satisfação mais baixa entre todos os aspetos – 53% dos inquiridos mostram-se
insatisfeitos. À exceção das Carreiras, todas as UT’s apresentam médias de satisfação negativas. O que
se verifica é que, apesar da maioria das UT’s apresentar uma associação coletiva, recreativa ou cultural,

regista, em termos de satisfação a tendência inversa ao restante grupo. Estes níveis de insatisfação não
surpreendem, contudo, se tivermos em conta que este item se inclui no grupo da oferta de serviços,
seguindo a linha de tendência registada entre estes indicadores.21

grande parte destas encontra-se inativa e já não promove atividades. Nas Carreiras, o nível de satisfação

Numa avaliação global, é a oferta de atividades e equipamentos culturais - que integra a dimensão

elevado pode ser explicado pela existência da Associação Dramática e Recreativa, de onde partiu

de qualidade funcional - o indicador que se destaca negativamente. Por oposição, é a segurança e

recentemente a iniciativa de criação do Centro Interpretativo do Teatro das Carreiras. Todavia, neste

tranquilidade o indicador que se destaca positivamente, agregando os níveis de satisfação mais elevados

contexto, importa referir a recente iniciativa de criação e desenvolvimento da Residência Artística –

entre todos os indicadores considerados.

RAMA, na localidade de Alfeiria, ainda que não se reflitam níveis de satisfação consideráveis quanto a
este aspeto nesta UT.

20

Grande parte da Freguesia é fornecida por formas de comércio ambulante, destacando-se os produtos de padaria e
peixaria, colmatando em parte as necessidades de abastecimento, nomeadamente da população mais idosa.

21

A inclusão da oferta de transportes públicos no primeiro grupo de aspetos analisados deveu-se à necessidade de aferir a
satisfação dos inquiridos por UT.
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Prioridades de intervenção

➔ Na Corujeira, a limpeza e manutenção do espaço público assume-se como o aspeto mais
premente de intervenção;

A respeito dos aspetos referidos anteriormente, aferimos aqueles que são considerados
prioridades de intervenção. Foram destacados 3 aspetos: a oferta de serviços de saúde, a oferta de
transportes públicos e o estado de conservação da via pública. Como expectável, estes indicadores
estão entre os que apresentam maiores níveis de insatisfação. É de referir, no entanto, que nem todos
os itens que apresentam níveis de insatisfação elevados são tidos como prioritários, como é o caso das
atividades e equipamentos culturais, das atividades e equipamentos recreativos e desportivos, a oferta
de comércio e os acessos a pessoas com mobilidade condicionada (Gráfico 28).
Os aspetos tidos como menos urgentes são a segurança e tranquilidade, a oferta de serviços de

➔ Em Filha Boa, a existência de arruamentos e passeios foi vista como o indicador que exige maior
atenção;
➔ O estado de conservação do edificado e o estado de conservação da via pública são, para os
inquiridos de A-da-Rainha, a maior preocupação;
➔ A Carrasqueira tem como uma das principais prioridades a oferta de espaços verdes e de lazer.
Foram também referidos a oferta de comércio e de serviços de apoio à terceira idade;
➔ Alfeiria e Braçal tomam como prioridade a oferta de serviços de saúde.

Gráfico 28 - Prioridades de intervenção mencionadas pelos inquiridos

apoio às crianças e a iluminação pública, em linha, aliás, com os níveis de satisfação acima explicitados.
Os serviços de apoio à terceira idade e as atividades e equipamentos recreativos, desportivos e culturais,
ainda que não sejam dos aspetos mais vezes mencionados (Quadro 10 dos Anexos), contam-se entre
as preocupações com uma relevância significativa.
Os aspetos considerados prioritários diferem consoante a Unidade Territorial em questão, pelo que
de seguida, damos conta dos itens destacados em cada UT:
➔ Na Carvoeira foram consideradas prioridades o estado de conservação da via pública e a oferta
de serviços de saúde;
➔ A oferta de transportes públicos e a oferta de serviços de saúde foram fatores prioritários em São
Domingos de Carmões;
➔ Na Aldeia Nossa Senhora da Glória os inquiridos tomaram como prioridade a oferta de serviços
de saúde;
➔ Para os inquiridos da Serra de São Julião a oferta de transportes públicos e o estado de
conservação da via pública foram os aspetos mais tidos em conta;22
➔ Estes dois últimos são também os aspetos prioritários para os inquiridos do Curvel;
➔ Na Zibreira os inquiridos deram primazia ao estacionamento nas proximidades e ao estado de
conservação do edificado;
➔ Nas Carreiras e Casal Sobrigal destacam-se a oferta de transportes públicos, o estado de
conservação da via pública e a oferta de comércio;

22

Desde o momento da inquirição, as vias rodoviárias da Serra de São Julião foram alvo de melhoramentos, com renovação do
tapete de alcatrão, pelo que o aspeto de melhoramento da via pública tido como prioritário já foi atendido.
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Secção 4 - Universo Territorial da Freguesia

Gráfico 30 – Integração em atividade cultural, associativa ou desportiva na Freguesia

Considerando a Freguesia no seu todo, nesta secção aferimos as práticas dos inquiridos,
particularmente no que diz respeito à frequência com que usufruem de determinados espaços ou
equipamentos.23
Verificamos que o grau de utilização de espaços, equipamentos ou serviços é, no geral, reduzido.
À exceção das festas e eventos culturais, a maioria dos inquiridos afirma nunca ou raramente frequentar
os itens apresentados. Os transportes públicos são os que revelam menores níveis de utilização (76%),
o que pode estar relacionado com a elevada insatisfação quanto à oferta deste serviço.

Gráfico 29 - Práticas do quotidiano e frequência de utilização de equipamentos e serviços na
Freguesia

A respeito das práticas de comércio, observamos que 47% dos inquiridos afirma nunca/raramente
fazer compras de bens de primeira necessidade na Freguesia. Este valor eleva-se a 66% no respeitante
à compra de outros bens.24 Quer no primeiro caso, quer no segundo, para estes valores contribui,
sobretudo, a oferta precária deste tipo de estabelecimentos na maioria das UT’s, como confirmado, aliás,
pelos baixos níveis de satisfação.
No Quadro 11 dos Anexos podemos confirmar que as UT’s com um minimercado nas
proximidades são as que registam uma maioria de inquiridos a realizar frequentemente compras de bens
de primeira necessidade na Freguesia, como é o caso da Zibreira (63%), Almagra (50%), Carreiras (49%)
e Alfeiria (39%). Ainda assim, não parece existir uma relação linear, já que nem todas as UT’s com
comércio são as que registam um peso significativo de inquiridos que compram bens na Freguesia.
Foi também analisada a relação entre a condição perante o trabalho (e respetivo local de trabalho)
e as práticas de comércio na Freguesia. Constata-se que, entre os inquiridos que exercem uma profissão

À semelhança do verificado quanto ao usufruto de serviços e equipamentos da Freguesia, nota-

na Freguesia, um número significativo (40%) realiza as suas compras de primeira necessidade também

se também a reduzida frequência das associações e coletividades existentes. Como já referimos,

na Freguesia (Quadro 7). Pelo contrário, a maioria dos que exercem uma profissão fora da Freguesia,

verifica-se um número expressivo de associações e coletividades na Freguesia, ainda que, atualmente

nunca/raramente compra bens na Freguesia (53%). Além disso, ao contrário do esperado, a maior parte

muitas delas se encontrem inativas. Apesar de muitos dos inquiridos referirem já ter feito parte de alguma

dos reformados realiza as suas compras fora da Freguesia (49%), o que pode ser explicado pelo facto

associação, a grande maioria (79%) não integra atualmente nenhuma atividade cultural, associativa ou

de muitos não realizarem as compras por si próprios, contando com o apoio de familiares.

desportiva na Freguesia.

23

É importante mencionar que houve uma tentativa de afastar a influência do contexto pandémico, no que se refere à frequência
dos espaços, para tentar aferir os hábitos usuais dos inquiridos e não os hábitos que o referido contexto condiciona.

24

Nestes incluem-se outros tipos de produtos, como os agrícolas e outros serviços como bancos, cabeleireiros, entre outros.
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Gráfico 31 - Frequência de compras na Freguesia

Gráfico 32 - Grau de satisfação geral

Quadro 7 - Frequência de compras de bens de primeira necessidade na Freguesia/ Condição
perante o trabalho

Esta satisfação é mais significativa entre as mulheres (Quadro 13 dos Anexos), contabilizandose, entre os que se dizem muito satisfeitos, 68% do género feminino. No que toca à distribuição desta
variável por grupo etário, a satisfação é também mais significativa entre os mais velhos (Quadro 14 dos
Anexos).

A última questão do inquérito deixou em aberto as sugestões que os inquiridos quisessem
No que diz respeito ao local onde recorrem a serviços públicos centrais, verifica-se que a grande
maioria dos inquiridos acede a estes serviços dentro do Concelho (Quadro 12 dos Anexos). Nota-se,
ainda, uma tendência dos residentes das UT’s mais próximas dos Concelhos limítrofes recorrerem com

acrescentar. Desta forma, reuniu-se um conjunto de informações relevantes que contribuíram para uma
melhor compreensão das necessidades específicas dos residentes. Os comentários foram agrupados de
acordo com os indicadores respeitantes à área de residência (anteriormente referidos).

maior frequência a serviços públicos fora do Concelho (particularmente a Alenquer e a Sobral de Monte
Agraço).

É curioso notar que os fatores com níveis mais elevados de satisfação, como a limpeza e
manutenção do espaço público, os pontos de recolha do lixo ou a iluminação pública são os que registam

Por último, na questão que afere o grau de satisfação geral, englobando a habitação, a área de

maior número de comentários por parte dos inquiridos.

residência e a Freguesia, registam-se valores muito positivos. A grande maioria dos inquiridos revela
estar satisfeito (51%) ou muito satisfeito (29%). Estes valores confirmam a satisfação com as condições

Relativamente ao primeiro fator abordado - a existência de arruamentos e passeios - as sugestões

da sua habitação, com os serviços e equipamentos da área envolvente e a oferta existente na Freguesia

incidem particularmente na necessidade de maior número de passeios e na mudança de arruamentos

em geral.

de calçada para alcatrão, principalmente porque algumas pedras soltas ou desniveladas da calçada se
tornam perigosas, em particular para os que têm mais dificuldades em se deslocar, nomeadamente os
mais idosos.
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A limpeza e manutenção do espaço público contou com referências à limpeza de terrenos, à

A oferta de espaços verdes foi outro dos aspetos mencionados mais vezes nos comentários. Foi

limpeza dos rios e à conservação de espaços públicos, nomeadamente de jardins. Foram também

referida a necessidade de haver mais espaços com relva, mais equipamentos para fazer ginástica e mais

mencionados casos em que algumas árvores degradam estradas ou passeios, sendo necessária uma

bancos de jardim (preferencialmente com encosto para os idosos conseguirem estar).

intervenção.
Os serviços de apoio à terceira idade não contaram com sugestões específicas, no entanto, foi
A recolha do lixo, não obstante os níveis de satisfação, foi o aspeto que reuniu mais comentários.
Os inquiridos apresentaram o seu desagrado relativamente à limpeza dos caixotes do lixo e à importância

notada alguma preocupação pelos inquiridos relativamente a este aspeto já que falamos de uma
Freguesia envelhecida e com um grande número de idosos que vivem sozinhos.

de reforçar o número de pontos de recolha, não tanto de caixotes para lixo doméstico, mas de ecopontos.
Foi também referido que, em alguns locais, seria benéfico aumentar a frequência da recolha, evitando
situações de acumulação do lixo nos caixotes.
A iluminação pública também foi um aspeto muito referenciado, sobretudo por falhas pontuais de
alguns postes de iluminação e a demora na sua reparação. Foi também demonstrado algum desagrado
relativamente às lâmpadas led (instaladas recentemente) por não terem intensidade suficiente. Outro
aspeto frequentemente mencionado é a ausência de manutenção de alguns postes de iluminação, cujo
risco de queda possa ser iminente, particularmente pela proximidade de edifícios habitacionais. Em São
Domingos de Carmões um inquirido notou a ausência de iluminação do novo parque de estacionamento,
apontando-a como a principal razão para a reduzida utilização durante a noite.
Quanto à existência de estacionamento nas proximidades, voltou a ser reforçada a necessidade

Relativamente aos serviços de apoio às crianças foi referida a necessidade de uma creche (para
menores de 3 anos), assim como do alargamento dos horários das carrinhas escolares.
A oferta de serviços de saúde foi também um aspeto bastante mencionado, sendo principalmente
referidas as necessidades de maior disponibilidade nos horários de atendimento, de um médico
permanente nos centros de saúde e de uma farmácia. Um dos inquiridos assinalou a importância de
instalar um desfibrilhador no centro de saúde e de criar um posto de primeiros socorros em S. Domingos
de Carmões. Quanto ao acesso aos serviços de saúde mencionou-se a falta de transportes para
consultas nos centros de saúde, dado que, por vezes, os mais idosos não têm forma de se deslocarem.
Quanto à oferta de transportes públicos e de comércio apenas foi referida a necessidade de maior
disponibilidade destes serviços.

de mais espaços com essa finalidade. Esta reúne maior número de comentários na Zibreira. Em A-da-

Por sua vez, a oferta de atividades e equipamentos recreativos e desportivos mereceu várias

Rainha a preocupação com o estacionamento esteve também implícita, no sentido em que, por vezes,

opiniões. Os inquiridos demonstraram, essencialmente, necessidade de parques para as crianças com

os autocarros não conseguem chegar à localidade pelas estradas serem estreitas e os carros

baloiços e diversões. Foi comentada a falta de aproveitamento dos pavilhões e equipamentos já

estacionados condicionarem ainda mais a sua passagem.

existentes, assim como das piscinas da Freguesia. Nota-se também a necessidade de maior oferta de

A facilidade de acessos a pessoas com mobilidade condicionada, apesar de não ter sido visto

atividades, essencialmente desportivas.

como um dos pontos prioritários, reuniu algumas sugestões, nomeadamente a criação de lugares de

Quanto às atividades e equipamentos culturais, foi referido que as atividades existentes poderiam

estacionamento para deficientes e a substituição de escadas por rampas, até porque, como há um

ser alvo de maior divulgação. Para além disso, os inquiridos transmitiram necessidade de dinamizar as

elevado número de idosos, as rampas facilitariam a sua mobilidade.

associações e coletividades, uma vez que “davam vida à Freguesia”.

A necessidade de reparação de estradas foi também várias vezes mencionada, nomeadamente

As opiniões estenderam-se além dos aspetos acima mencionados. A necessidade de aumentar

em casos específicos. Quanto ao estado de conservação do edificado, foi vista como necessária a

a atratividade da região e de fixar a população foi um dos aspetos mais referidos. Os residentes sentem

intervenção nas habitações degradadas e abandonadas, não só pelo perigo de ruína, mas porque

a sua Freguesia a perder dinamismo e a ficar cada vez mais estagnada.

provocam infiltrações e problemas aos edifícios próximos.
Outro dos comentários mais frequentes foi a necessidade de controlar a velocidade dentro das
localidades com lombas ou semáforos, uma vez que os sinais de trânsito se mostram insuficientes. Em
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alguns locais é demonstrada a necessidade de colocar mais passadeiras e espelhos, em certos
cruzamentos com menor visibilidade.
A falta de rede móvel e de internet em determinadas zonas foi também um dos aspetos mais
sentidos, uma vez que se tornou indispensável nos dias de hoje.

- Síntese Este estudo incidiu sobre as perceções dos residentes das 20 Unidades Territoriais
comtempladas para a Freguesia de Carvoeira e Carmões na ARU do Concelho de Torres Vedras. Estas
perceções foram avaliadas no que diz respeito a três áreas: a habitação em que residem, a área a esta

Foram também referidos alguns problemas relacionados com o escoamento das águas pluviais,
como a falta de grelhas em algumas valetas, uma vez que o lixo acumulado impossibilita o escoamento.

envolvente e a Freguesia como um todo. Procurou-se ainda aceder às práticas dos inquiridos e, em
sentido lato, o seu sentimento de pertença ao lugar onde vivem.

A limpeza de rios e ribeiras e a necessidade do seu alargamento foram também sugestões para melhorar
o escoamento, assim como a canalização de fontanários e o aproveitamento das águas de poços
públicos e de minas de água para rega ou, por exemplo, para serviço dos bombeiros.

O método aplicado foi o inquérito por questionário, realizado a 316 residentes. Esta amostra
apresenta uma distribuição equilibrada entre o número de homens e mulheres. Quanto à distribuição
etária conta-se 50% de inquiridos em idade ativa, porém um desequilíbrio significativo entre o número de

Os inquiridos transmitiram ainda outras necessidades como:
●

Sacos para dejetos de cães junto aos parques;

●

Diminuição da poluição sonora causada pelas atividades realizadas no Ecoparque;

●

Combate ao mau cheiro que se faz sentir na Serra de S. Julião e que impossibilita o uso da bica
e do parque verde próximo de uma pecuária;

●

Melhoramento da comodidade das habitações, nomeadamente no que toca ao conforto térmico;

●

Maior disponibilidade de serviços sociais, principalmente no que se refere a apoios a vítimas de
violência doméstica e ao combate ao racismo e xenofobia;

●

Existência de uma caixa de multibanco perto de Carmões;

●

Criação de mais oportunidades de emprego na Freguesia.

jovens e idosos. Estamos, por isso, perante uma população envelhecida que apresenta um baixo nível
de escolaridade, um número significativo de viúvos (13%) e de reformados (46%).
Nesta amostra predominam os agregados domésticos compostos por duas pessoas (40%).
Atualmente, 37% dos inquiridos exerce uma profissão e, destes, uma parte significativa está
empregado na Freguesia (46%).
A maioria dos inquiridos reside na Freguesia desde que nasceu ou há mais de 20 anos (74%).
Quanto ao vínculo jurídico, 79% são proprietários da sua habitação.
Quando questionados acerca da satisfação face à sua habitação sobressai uma avaliação muito
positiva, com 61% dos inquiridos a considerarem as suas habitações em bom estado de conservação e
38% em estado razoável. É de referir que ambos os níveis são positivos e, juntos, contabilizam 99% do
universo inquirido.
A satisfação com a habitação é transversal aos vários indicadores mensurados, registando-se
valores substancialmente positivos em termos de conforto, dimensão e estado de conservação interior e
exterior. Esta avaliação é confirmada pela intenção da maioria dos inquiridos se manterem na mesma
habitação face a oportunidade de mudar de residência.
No respeitante à área envolvente à habitação, os indicadores analisados aferem as perceções
dos inquiridos tanto relativamente às condições do espaço público como a aspetos de âmbito mais
alargado (serviços e equipamentos cuja rede de oferta serve a Freguesia enquanto unidade).
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De entre todos os aspetos tidos em conta, aquele em que se observou níveis de satisfação mais

segmentos populacionais, particularmente os dependentes da oferta de emprego; e por lógicas de

elevados refere-se às condições de segurança e tranquilidade. Esta tendência não surpreende, face ao

atração, que acompanham uma dinâmica de descentralização e de procura de qualidade de vida não

enquadramento rural desta região. Segue-se, com níveis de satisfação também elevados, os serviços

encontrada em meios urbanos. Nesse sentido, a satisfação com a habitação e o local de residência, onde

básicos do espaço público, nomeadamente a iluminação pública e a recolha do lixo.

estão agregados o ambiente natural, o ambiente construído e o conjunto de infraestruturas e serviços
são de grande importância para a construção de um quadro de qualidade de vida que seja atrativo e

Os inquiridos apresentam-se mais insatisfeitos quanto a dois aspetos em particular: a oferta de

duradouro.

atividades e equipamentos desportivos e recreativos e a oferta de atividades e equipamentos culturais.
Estes valores apontam para um fraco dinamismo da Freguesia, mas podem ser também reflexo de uma
divulgação precária das atividades existentes. A oferta de serviços de saúde é o terceiro aspeto em que
a satisfação se destaca pela negativa.
Entre os indicadores aferidos evidenciam-se três fatores enquanto prioridades de intervenção: a
oferta de transportes públicos, o estado de conservação da via pública e a oferta de serviços de saúde.
Quanto às práticas dos inquiridos verifica-se que, apesar de menos frequentes, as festas e
eventos culturais são as que registam maior adesão. Já os transportes públicos é o item cuja utilização
é menos frequente para a maioria dos inquiridos.
No que respeita à aquisição de bens de primeira necessidade, observamos que a maior parte dos
inquiridos realiza o abastecimento destes bens fora da Freguesia, sendo que grande parte destes exerce
uma profissão também fora da Freguesia. Inversamente, são os empregados na Freguesia os que aí
realizam as suas compras com maior frequência. Neste âmbito, sugere-se uma relação entre os
movimentos pendulares casa-trabalho e o local onde se realizam compras.
Em suma, aferindo a satisfação nos três âmbitos em análise - habitação, área envolvente à
habitação e Freguesia - a grande maioria dos inquiridos apresenta elevados níveis de satisfação (80%
satisfeitos). Apesar de revelarem uma satisfação média face aos aspetos específicos respeitantes ao
espaço público e ao acesso a serviços, esta não se reflete na avaliação global da Freguesia, revelandose esta última muito mais positiva.
Podemos então dizer que os inquiridos se encontram significativamente satisfeitos com a
Freguesia em que vivem. É clara a valorização da área de residência por parte dos inquiridos, mas
considera-se que os níveis de insatisfação atribuídos a vários fatores não podem deixar de ser tidos em
conta. Estes têm influência na qualidade de vida dos atuais residentes neste território, mas também no
potencial de atratividade e capacidade de manutenção da população.
De facto, a necessidade de dar conta deste potencial assume particular relevância em áreas
semiurbanas deste tipo, por serem atravessadas por lógicas de saída e incapacidade de fixação de certos
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Indicadores para Propostas – Volume II
Realizado o enquadramento, caracterização e diagnóstico respeitante aos âmbitos territorial,
urbano e social são agora formulados indicadores base a considerar nas propostas a enquadrar no
volume II.

O âmbito territorial tende fornecer, portando, um quadro global que sustente a atuação sobre as
estratégias concretas a desenvolver no domínio Urbano e no domínio Social.
Estas propostas são estruturadas tendo em conta a sua interligação e enquadramento aos

As propostas a apresentar visam proporcionar condições funcionais tendentes à crescente
melhoria da condição de habitabilidade, fixação e atratividade para a Freguesia, vocacionadas para o
desenvolvimento integrado deste território. Estas, embora se debrucem concretamente no domínio

instrumentos de planeamento de âmbito municipal em vigor, por forma a assegurar e consolidar uma
articulação de operacionalização.
Apresenta-se seguidamente os indicadores para as propostas respeitantes aos três domínios:

Urbano _ Plano de Reabilitação do Espaço Público (PREP) e - Social _ Plano de Revitalização Social
(PRS), não são alheias à sua interligação com domínios transversais de carácter territorial.

Âmbito Territorial:
•

Reforço das relações institucionais com a tutela Municipal;

•

Promoção de imagem do potencial endógeno da Freguesia (Concelho e supraconcelhio);

•

Aprofundamento das relações com o tecido empresarial e comercial da Freguesia;

•

Continuidade da componente de sustentabilidade ambiental;

•

Valorização das relações de intercâmbio ao nível empresarial e cultural com a vila Geminada de Saint-Caprais-de-Bordeaux;

Âmbito Urbano:
•

Potencializar o domínio das centralidades cívicas ativas nas Unidades Territoriais;

•

Revigorar o enquadramento urbano das linhas de água;

•

Valorizar o carácter histórico do edificado;

•

Criação estruturada da componente de mobilidade pedonal, em dimensão, segurança e conforto no interior das Unidades Territoriais;

•

Reforço dos espaços verdes e de lazer;

•

Promoção de bolsas estratégicas de estacionamento automóvel.

Âmbito Social:
•

Criação do programa cultural para a Freguesia;

•

Valorização do potencial turístico;

•

Estratégia de revitalização do tecido associativo;

•

Reforço ao apoio social;

•

Investimento na estratégia de mobilidade em transportes coletivos.
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Garagem/armazém agrícola

Edifício na localidade de S. de São Julião

Níveis do estado de conservação do edificado

Bom - Quando regista uma manutenção recente e/ou contínua da
estrutura e materiais, não se verificando anomalias tais como
fissuração dos rebocos, degradação e envelhecimento dos
materiais e presença de humidades, contribuindo para um bom
Edifício na localidade de Filha-Boa

ambiente visual.
Razoáveis - Quando não se verificam deficiências estruturais graves,
mas

apresenta

em

percentagem

considerável

anomalias não estruturais, tais como fissuração dos
Edifício na localidade de Carmões

rebocos e envelhecimento dos materiais.

Degradado - Quando o edifício apresenta graves deficiências a
nível estrutural aliadas a grandes anomalias não
estruturais (patologias, desgaste, etc.).
Edifício na localidade de A-da-Rainha

Ruína - Quando apenas restam alguns elementos estruturais,
tendo o restante abatido.
Edifício na localidade de Carmões

Obra - Quando o edificado se apresenta em total ou parcial
construção ou reconstrução.

Edifício na localidade de Carreiras

Ficha de campo – Caracterização do edificado.

Completo da ficha de campo – níveis de caracterização do estado de conservação do edificado.
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ANEXOS _ Caracterização Sociológica
Formulário do inquérito por questionário
Data: ___/___/___
Inquérito nº _____________

Unidade Territorial: _______

Este inquérito é da iniciativa do Gabinete Local de Reabilitação e Requalificação Urbana da União de Freguesias de
Carvoeira e Carmões. Estamos a inquirir residentes das várias Unidades Territoriais, com idade igual ou superior a
18 anos.
As questões que apresentamos avaliam a satisfação com a habitação, a área envolvente e a Freguesia.
A sua opinião é de extrema importância para o processo de reabilitação desta área e para melhorar a qualidade
de vida de quem aqui habita.
Lembramos que não há respostas certas ou erradas, o que importa é a sua opinião.
As suas respostas são confidenciais.
Podemos contar com a sua colaboração?
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Quadro 8 - Médias de satisfação com a área de residência por Unidade Territorial (Grupo 1)

Quadro 9 - Médias de satisfação com a área de residência por Unidade Territorial (Grupo 2)
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Quadro 10 - Número de vezes que cada indicador foi tido como prioridade de intervenção

Quadro 12 - Local de recorrência a serviços públicos centrais

Quadro 11 - Frequência de compra de bens na Freguesia
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Quadro 13 - Satisfação geral por género

Quadro 14 - Satisfação geral por grupo etário
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