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a) Identificação e justificação da(s) prioridade(s) de investimento em que se 

enquadra 

A operação “Roteiro Natural da Serra de Montejunto (projeto interconcelhio Alenquer/Cadaval)” 

enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 6.3 “Conservação, proteção, promoção e 

desenvolvimento do património natural e cultural”, prevista na candidatura CENTRO-14-2016-

05. Esta PI tem como objetivo “promover a conservação e valorização do património cultural e 

natural, enquanto instrumentos de sustentabilidade dos territórios designadamente através da 

sua valorização turística” (RESEUR – Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade 

e Eficiência no Uso de Recursos, Secção 17, Artigo 113º). 

A PI 6.3 onde se insere a operação encontra-se enquadrada no Eixo 7 “Afirmar a 

Sustentabilidade dos Territórios” (CONSERVAR), do Programa Operacional Regional do 

Centro que pretende a valorização do património, afirmando a região como um destino de 

excelência e a promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território 

enquanto fator distintivo. 

A Região Centro dispõe de um património natural de enorme relevância, que apresenta, 

nalguns casos, sérios riscos de degradação devido à fragilidade/ausência de intervenções de 

recuperação e valorização destes espaços naturais. Neste contexto, o Programa Operacional 

Regional do Centro 2014-2020 (Centro 2020) integra uma clara aposta no património natural, 

apoiando projetos que valorizem e dinamizem os espaços naturais como as áreas 

classificadas, a flora e fauna, as paisagens naturais típicas, pretendendo tornar a região num 

destino turístico de excelência, aumentar a sua atratividade e dinamização económica, 

diminuir as assimetrias regionais e reforçar a coesão territorial. 

Alinhada com as estratégias nacionais, regionais e locais, a presente operação prevê a 

criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação da Serra de 

Montejunto permitindo, deste modo, aumentar o conhecimento acerca desta paisagem 

protegida e a sua promoção, divulgação e valorização turística. 
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b) Enquadramento na(s) tipologia(s) de investimento prevista(s) no Aviso de 

Concurso 

De acordo com o aviso de concurso CENTRO-14-2016-05 e com o artigo 114º do 

Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos - 

Portaria n.º57-B/2015, de 27 de fevereiro (alterada pela Portaria n.º404-A/2015, de 18 de 

novembro e alterada e republicada pela Portaria n.º238/2016, de 31 de agosto), a operação 

referente ao “Roteiro Natural da Serra de Montejunto” corresponde a um investimento no 

domínio do Património Natural, com enquadramento na seguinte tipologia de investimento: 

 Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação de Áreas 

Classificadas, bem como outras áreas associadas à conservação de recursos 

naturais, incluindo sinalética, trilhos, estruturas de observação e de relação com a 

natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, estruturas de 

informação, suportes de comunicação e divulgação (subalínea i), alínea b), do artigo 

114º do Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos). 
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c) Descritivo detalhado da candidatura e dos seus objetivos 

c1) Análise, caracterização e diagnóstico do território de intervenção 

O território de intervenção da presente operação corresponde à Paisagem Protegida da Serra 

de Montejunto (PPSM), cumprindo com o exposto no ponto 4 do aviso de concurso CENTRO-

14-2016-05 que determina que as intervenções têm de incidir em áreas públicas integradas na 

Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), definida nos termos do art.º 5.º do 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

242/2015, de 15 de outubro. A PPSM localiza-se nos concelhos de Alenquer e do Cadaval que 

integram a NUTS III Oeste e que apresentam uma população de 39.180 e 14.228 habitantes, 

respetivamente (Censos 2011).  

 

 

Figura 1. Enquadramento local da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto 

Com uma área total de 304,22km
2

, o concelho de Alenquer apresenta uma densidade 

populacional inferior à média sub-regional (141,4 habitantes/km
2

) e superior à média regional e 

nacional. Em termos económicos, caracteriza-se pelo predomínio de empresas do setor 

terciário, apesar do setor secundário empregar uma considerável proporção da população 

(31,3%). Por sua vez, o concelho do Cadaval apresenta a densidade populacional mais baixa 
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de toda a região Oeste (79,3 habitantes/km
2

) e, em termos económicos, caracteriza-se pela 

predominância da atividade agrícola, na qual se insere a maioria das empresas existentes 

(39,3%) correspondendo ao maior setor empregador (26,5%) a seguir ao comércio (27,6%). 

 

 

Figura 2. Enquadramento da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto nas freguesias dos concelhos 

de Alenquer e Cadaval  

As freguesias a sul do concelho do Cadaval (União das freguesias do Cadaval e Pero Moniz, 

Vilar e União das freguesias de Lamas e Cercal) estabelecem fronteira com o concelho de 

Alenquer, estando os territórios das freguesias de Vilar, Lamas e Cercal parcialmente dentro 

dos limites da Serra de Montejunto. No concelho do Cadaval, o principal ponto de acesso à 

Serra de Montejunto é a N115/ N115-1, que efetua nos limites da Serra a ligação a Pragança e, 

posteriormente, à zona do Arieiro/ Quinta da Serra.  
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Por outro lado, a União de freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres e a freguesia de Vila 

Verde dos Francos, situadas na zona norte do concelho de Alenquer, estabelecem a fronteira 

administrativa com o concelho do Cadaval e parte dos seus territórios encontra-se dentro dos 

limites da Serra de Montejunto. No concelho de Alenquer, o principal ponto de acesso à Serra 

de Montejunto é a N115/ N115-2, que efetua em Vila Verde dos Francos a ligação à Rua do 

Montejunto e, posteriormente, à zona do Arieiro/ Quinta da Serra. 

 

  
 

  

Figura 3. Imagens da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto 

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer e Câmara Municipal do Cadaval 

A Serra de Montejunto ergue-se na NUTS III Oeste entre o litoral e o vale do Tejo com uma 

altura máxima de 666 m, 15 kms de comprimento e 7 kms de largura. Esta estrutura constitui o 

extremo sudeste do Maciço Calcário Estremenho e possui formações cársicas características 

(designadamente escarpas e lajes calcárias) que têm sido moldadas através da erosão e são 

marcantes na paisagem. 

Do ponto de vista da ocupação humana, a serra possui vestígios arqueológicos e povoados 

fortificados, demonstrando uma ocupação humana desde o Neolítico, e recebeu o primeiro 

convento dominicano em Portugal, no século XII. Em meados de século XVIII foi construída a 

Real Fábrica do Gelo na zona da Quinta da Serra, classificada como Monumento Nacional em 

1997, que foi responsável pelo fornecimento de gelo para a capital, fazendo descer o gelo 

pelo sul da serra até à Vala do Carregado que daí seguia para Lisboa, tendo cessado 

atividade em finais do século XIX. Atualmente, no alto da Serra existe uma instalação militar de 

emissores radiofónicos. 
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Em termos físicos representa uma barreira biogeográfica entre as regiões atlântica e 

mediterrânia, sendo rica em algares, grutas, lagoas residuais, necrópoles e fósseis pré-

históricos. Constitui um importante refúgio para muitas espécies animais e vegetais pelo facto 

de esta região ser consideravelmente humanizada e com uma intensa atividade agrícola. A 

Serra de Montejunto apresenta assim ainda um contraste paisagístico e climatérico, sendo 

possível observar a Norte as Berlengas e o sítio da Nazaré, a Sul as cristas da Serra de Sintra 

e a Este os verdes das Lezírias do Tejo e dos "Olivais de Santarém".  

A PPSM corresponde a uma área protegida de âmbito regional que está integrada na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e que se localiza nos extremos norte do concelho de 

Alenquer e sul do concelho do Cadaval.  

 

Figura 4. Mapa de localização das Áreas Protegidas de âmbito regional/local: Paisagem Protegida da 

Serra de Montejunto 

Fonte: ICNF (disponível em www.icnf.pt/portal/ap/amb-reg-loc) 

 

Com uma área de 4.897,39 ha, a PPSM foi criada pelo Decreto Regulamentar n.º11/99, de 22 

de julho que define como objetivos específicos a “conservação da Natureza e a valorização do 

património natural da Serra de Montejunto como pressuposto de um desenvolvimento 

sustentável” e a “promoção do repouso e do recreio ao ar livre em equilíbrio com os valores 

naturais salvaguardados” (artigo 3º). A sua gestão é responsabilidade dos Municípios de 

Alenquer e do Cadaval (artigo 4º), estando o Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas integrado na comissão diretiva enquanto coordenador técnico e científico (artigo 6º).  
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Figura 5. Carta dos limites da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto 

Fonte: Decreto Regulamentar n.º11/99, de 22 de julho 

Uma parte significativa da Serra de Montejunto encontra-se classificada como Sítio de 

Importância Comunitária (SIC) da Rede Natura 2000, totalizando 3.830 ha que representam 

78,2% da área da PPSM. Esta área foi classificada pela Resolução do Conselho de Ministros 

nº 76/00 de 5 de julho e localiza-se nos concelhos de Alenquer (27%), Azambuja (0,1%) e 

Cadaval (73%).  

 

Tabela 1. Distribuição da área do SIC Serra de Montejunto 

Concelho Área (ha) 
Proporção do Concelho 

classificado 

Proporção do Sítio no 

Concelho 

Alenquer 1015 3% 27% 

Azambuja 6 0,02% 0,1% 

Cadaval 2810 16% 73% 

Fonte: ICNF – Ficha de caracterização ecológica e de gestão dos valores naturais do SIC Serra de 

Montejunto 

O território integrado na Rede Natura 2000 é maioritariamente florestal (76%) e agrícola (22%). 

Os principais usos e tipos de ocupação do território que se encontram cartografados
1

 são os 

seguintes:  

 Matos e pastagens naturais – 28,1%; 

                                                        

1

 Cerca de 18% da área total do Sítio não se encontra cartografada.  
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 Floresta – 23%; 

 Outros (áreas urbanas e industriais, áreas sem coberto vegetal) - 15,6%; 

 Áreas agrícolas arbóreo-arbustivas – 8%;  

 Áreas agrícolas arvenses – 7,2%. 

Apesar dos incêndios que afetaram esta área e das crescentes plantações de eucaliptos, 

ainda se encontram pequenos bosques de castanheiros, cedros, ciprestes, pinheiros e uma 

extensa manta de espécies arbustivas.  

A flora existente é composta por aproximadamente 400 espécies de plantas. O substrato 

arbustivo presente na Serra de Montejunto é atualmente composto por carrascais (Quercus 

coccifera) que têm vindo progressivamente a substituir os carvalhais de carvalho-cerquinho 

(Quercus faginea subsp. broteri), mantendo os vestígios de um carvalhal em bom estado de 

conservação. Nas zonas com arrelvados vivazes, que integram orquídeas e arrelvados 

xerófilos dominados por gramíneas, prados com comunidades de plantas suculentas e 

louriçais (Laurus nobilis), encontram-se habitualmente medronheiros (Arbutus unedo) e 

ocasionalmente folhado (Viburnum tinus). Existem igualmente endemismos lusitanos 

calcícolas, como Arabis sadina e Silene longicilia, e outras espécies raras com distribuição 

geográfica limitada e com populações que se encontram bem representadas.  

A comunidade animal existente no Sítio é também rica e diversificada. Pela sua morfologia, a 

Serra de Montejunto é uma zona de hibernação importante para o morcego-de-peluche 

(Miniopterus sheibersi). É também zona de nidificação de cerca de 75 espécies de aves, 

estando algumas classificadas como ameaçadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (como a águia de Bonelli, o bufo-real e o andorinhão-real).  

 

Figura 6. Águia de Bonelli (Aquila fasciata), bufo-real (Bubo bubo) e andorinhão-real (Apus melba) 

Fonte: Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

Tratando-se o “Roteiro Natural da Serra de Montejunto (projeto interconcelhio 

Alenquer/Cadaval)” de um projeto que concorre para o desenvolvimento do património natural 

enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios através da sua 
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qualificação e valorização turística, considera-se premente continuar a assegurar que as 

atividades humanas que se pretende incentivar são compatíveis com a preservação dos 

valores naturais existentes, assegurando a sua gestão sustentável do ponto de vista 

ecológico, económico e social.  

No âmbito da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), transposta para a legislação nacional pelo 

Decreto-Lei nº140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de fevereiro, 

no Sítio da Serra de Montejunto registam-se os seguintes habitas naturais e seminaturais 

constantes no anexo B-I do Decreto-Lei 49/2005. 

Código 

Natura 2000 
Designação 

5230* Matagais arborescentes de Laurus nobilis 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6110* Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi 

6210 
Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 

(* importantes habitas de orquídeas) 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caerulae) 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

8130 Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

8240* Lajes calcárias 

8310 Grutas não exploradas pelo turismo 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

9330 Florestas de Quercus suber 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

* tipos de habitat prioritários. 

 

Assim, tendo em consideração os habitats naturais e seminaturais que, constantes no anexo 

B-I do Decreto-Lei 49/2005, se encontram no SIC Serra de Montejunto, apresenta-se a relação 

entre os trilhos e os miradouros a valorizar na Paisagem Protegida e localizados nos 

concelhos de Alenquer e do Cadaval (que correspondem às intervenções previstas no âmbito 

da Ação 2 “Criação e valorização da Rede de trilhos da Serra de Montejunto”) e as manchas 

de habitats da Rede Natura 2000 existentes. 
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Figura 7. Sobreposição entre os trilhos e miradouros que se pretende valorizar na PPSM localizados no concelho de Alenquer e os habitats da Rede Natura 2000 existentes 

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer 
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Os trilhos localizados no concelho de Alenquer que se pretende valorizar na Serra de 

Montejunto sobrepõem-se maioritariamente a manchas de habitats de matos 

termomediterrânicos pré-desérticos e complexos (5330) e mosaicos de matos 

termomediterrânicos pré-desérticos e prados secos seminaturais e fácies arbustivas em 

substrato calcário (Festuco-Brometalia) (5330+6210). Estes trilhos constituem caminhos 

pedonais já existentes e muito antigos, não havendo assim lugar à abertura de novos troços, 

mas sim à valorização e qualificação de pré-existências. 

 O trilho de Vila Verde dos Francos, que se estende desde os limites norte do concelho 

de Alenquer até Vila Verde dos Francos, com aproximadamente 18 km de extensão, 

encontra-se maioritariamente em matos termomediterrânicos pré-desérticos e 

complexos (5330). Atravessa parcialmente manchas de depósitos mediterrânicos 

ocidentais e termófilos (8130) e mosaicos de matos termomediterrânicos pré-

desérticos e prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário 

(Festuco-Brometalia) (5330+6210). Na zona de Casais de Foroana, perto dos limites 

entre os dois concelhos, atravessa o mosaico de Matos termomediterrânicos pré-

desérticos e subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (5330 + 

6220*), passando posteriormente para os limites sudeste desta mancha.  

 O trilho de Cabanas de Torres, que se encontra na encosta sudeste da Serra de 

Montejunto, estende-se igualmente desde os limites norte do concelho de Alenquer, 

com uma extensão aproximada de 16 km. Encontra-se maioritariamente traçado em 

matos termomediterrânicos pré-desérticos e complexos (5330), atravessando apenas 

um mosaico de vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica e 

subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (8210+6220*). Embora 

não atravesse outros habitats, importa referir que o percurso proposto para este trilho 

circunda habitats como mosaicos de vertentes rochosas calcárias com vegetação 

casmofítica, subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea e lajes 

calcárias (8210+6220*+8240*), depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos 

(8130) e mosaicos matos termomediterrânicos pré-desérticos, subestepes de 

gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea e lajes calcárias (5330+6220*+8240*). 
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Figura 8. Sobreposição entre os trilhos e miradouros que se pretende valorizar na PPSM localizados no concelho do Cadaval e os habitats da Rede Natura 2000 existentes 

Fonte: Câmara Municipal do Cadaval 
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Os trilhos localizados no concelho do Cadaval que se pretende valorizar na Serra de 

Montejunto sobrepõem-se maioritariamente a manchas de habitats de matos 

termomediterrânicos pré-desérticos e complexos (5330), mosaico de matos 

termomediterrânicos pré-desérticos, subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea e lajes calcárias (5330+6220*+8240*) e depósitos mediterrânicos ocidentais 

e termófilos (8130). Estes trilhos, à semelhança dos anteriores, constituem caminhos pedonais 

já existentes e muito antigos, não havendo assim lugar à abertura de novos troços, mas sim à 

valorização e qualificação de pré-existências. 

 O trilho Quinta da Serra, que se estende no concelho do Cadaval ao longo de 5 km, 

atravessa maioritariamente matos termomediterrânicos pré-desérticos e complexos 

(5330). No seu limite noroeste, o trilho atravessa ainda um mosaico de vertentes 

rochosas calcárias com vegetação casmofítica, subestepes de gramíneas e anuais da 

Thero-Brachypodietea e lajes calcárias (8210+6220*+8240*).  

 O trilho do Carreiro dos SS tem o início e fim na Quinta da Serra e uma extensão total 

de cerca de 8 km. Encontra-se maioritariamente localizado em matos 

termomediterrânicos pré-desérticos e complexos (5330), atravessando mosaicos de 

matos termomediterrânicos pré-desérticos e prados secos seminaturais e fácies 

arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (5330+6210), mosaicos de 

matos termomediterrânicos pré-desérticos e subestepes de gramíneas e anuais da 

Thero-Brachypodietea (5330 + 6220*) e depósitos mediterrânicos ocidentais e 

termófilos (8130).  

 O trilho dos Currais e Calçada estende-se por 5,4 km, com início e fim na Quinta da 

Serra, constituindo o trilho mais a norte da PPSM. Em termos de habitats da Rede 

Natura 2000, atravessa apenas os limites sul de um mosaico de vertentes rochosas 

calcárias com vegetação casmofítica, subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea e lajes calcárias (8210+6220*+8240*).  

De um modo geral, esta operação está orientada para o ordenamento da prática de turismo 

de natureza que, paralelamente às atividades de comunicação e divulgação e às atividades já 

desenvolvidas pelo Centro de Interpretação Ambiental da PPSM, irá contribuir para uma 

correta gestão dos valores naturais aqui existentes. Os trilhos que se propõe valorizar nos 

concelhos de Alenquer e do Cadaval não constituem uma ameaça aos habitats prioritários da 

Rede Natura 2000 existentes no SIC da Serra de Montejunto, uma vez que se tratam de trilhos 

exclusivamente destinados a passeios pedestres, sendo proibida a circulação de velocípedes 

e viaturas motorizadas, conforme exposto nas Declarações de Conformidade que se anexam 

à presente candidatura (“Cumprimento_legislacao_ambiental.rar”). A regulação do acesso e 

do uso dos espaços será igualmente assegurada para os miradouros que se pretendem 

valorizar.  
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c2) Estratégia e objetivos da operação 

O “Roteiro Natural da Serra de Montejunto” é um projeto interconcelhio dos municípios de 

Alenquer e Cadaval que assumiram o desafio de valorizar a Paisagem Protegida da Serra de 

Montejunto, situada nestes dois municípios, pretendendo executar um conjunto diversificado 

de ações que visam apoiar a valorização e visitação desta área classificada e contribuir para a 

consecução de objetivos no âmbito da conservação, promoção e desenvolvimento do 

património natural. 

As ações a desenvolver no âmbito da PI 6.3 “Conservação, proteção, promoção e 

desenvolvimento do património natural e cultural” enquadram-se no Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região Oeste
2

 e visam: 

 Afirmar Montejunto, enquanto produto turístico complementar ao sol e praia; 

 Conservar e salvaguardar o património natural de Montejunto, através do estatuto de 

proteção enquanto área de Paisagem Protegida e Sítio da Rede Natura 2000; 

 Valorizar os ativos territoriais de Montejunto, com interesse turístico, nomeadamente 

quanto às estruturas e equipamentos existentes, às aldeias e tradições serranas e ao 

património rural envolvente, por forma a atrair e fixar população na área envolvente, 

mas também fomentar a oferta turística na envolvente à Serra; 

 Promover e divulgar Montejunto, através de estratégia concertada com o Turismo do 

Centro, através do Roteiro Natural e Cultural; 

 Tornar a Serra de Montejunto num produto turístico sustentável. 

Face a este enquadramento, são definidos os seguintes objetivos estratégicos do “Roteiro 

Natural da Serra de Montejunto”: 

 OE1. Preservar e valorizar os recursos e os valores intrínsecos associados ao 

património natural e paisagístico da Serra de Montejunto; 

 OE2. Contribuir para a consolidação e divulgação da rede de trilhos através da 

criação de novos percursos complementares aos já existentes; 

 OE3. Promover a atividade turística enquanto catalisador do desenvolvimento 

económico e da valorização do património natural da Serra de Montejunto; 

 OE4. Promover os recursos endógenos e identitários da Serra de Montejunto 

contribuindo para aumentar a atratividade da região e a sua dinamização económica; 

 OE5. Potenciar o aumento do número de visitantes à Paisagem Protegida da Serra de 

Montejunto e adequar a oferta turística a diferentes públicos (comunidade escolar, 

desportistas, investigadores, famílias, etc.); 

                                                        

2

 Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região Oeste: 

 www.centro.portugal2020.pt/index.php/component/edocman/pacto-para-o-desenvolvimento-e-coesao-territorial-da-

comunidade-intermunicipal-do-oeste/download  

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/component/edocman/pacto-para-o-desenvolvimento-e-coesao-territorial-da-comunidade-intermunicipal-do-oeste/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/component/edocman/pacto-para-o-desenvolvimento-e-coesao-territorial-da-comunidade-intermunicipal-do-oeste/download
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 OE6. Apostar em ações de informação, comunicação e sensibilização ambiental 

associadas à proteção e conservação da natureza; 

 OE7. Promover fortes parcerias estratégicas e potenciar sinergias no âmbito da 

salvaguarda e valorização do património natural da Serra de Montejunto. 

Para sustentar os objetivos descritos, a estratégia assenta numa visão clara do que se 

pretende alcançar em termos de conservação e valorização do património natural da Serra de 

Montejunto e em três ações que se complementam entre si. 

 

Figura 9. Estratégia do “Roteiro Natural da Serra de Montejunto” (projeto interconcelhio 

Alenquer/Cadaval) 

 

Tendo em consideração que o “Roteiro Natural da Serra de Montejunto” corresponde a um 

projeto interconcelhio dos municípios de Alenquer e Cadaval, a estratégia definida é 

transversal aos dois municípios. 

 

Ação 1: Requalificação do espaço de apoio à valorização e visitação da Serra de Montejunto 

A ação 1 deste projeto prevê a qualificação de diversos espaços de receção da Serra de 

Montejunto localizados na Quinta da Serra (Espaço de Receção – Casa da Eira, Centro de 

Interpretação Ambiental, Parque de Campismo e Espaço de Apoio), por forma a melhorar as 

condições de receção, assegurar a sua adequação a um maior fluxo de visitantes e valorizar 

as condições oferecidas a diferentes tipologias de públicos que, cada vez mais, se pretende 

captar. 

Para tal, prevêem-se as seguintes intervenções: 

Nos espaços de lazer e recreio e espaços de suporte – zona de chegada/receção e parque de 

merendas: 

VISÃO: 

Aumentar a capacidade de atração turística da Paisagem Protegida da Serra de 

Montejunto, dotando o espaço das condições necessárias à visitação e fruição e 

promovendo a conservação e divulgação dos seus valores e recursos naturais. 

Ação 1 

Requalificação do espaço de 

apoio à valorização e visitação 

da Serra de Montejunto 

Ação 2 

Criação e valorização da rede 

de trilhos da Serra de 

Montejunto 

Ação 3 

Comunicação, divulgação e 

promoção turística da Serra 

de Montejunto 
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(valorização da zona de chegada/receção) Aquisição e instalação de elementos de 

qualificação física e funcional do espaço envolvente à receção - Quinta da Serra: esta 

intervenção prevê a aquisição de um painel informativo com mapa do espaço (com a 

localização dos pontos mais relevantes para o visitante), de um painel multidirecional 

para orientação dos visitantes, de suportes para estacionamento para bicicletas e um 

outdoor de boas-vindas (representativo da serra para facilitar a identificação do Espaço 

de Receção – Casa da Eira). 

(valorização da zona de chegada/receção) Criação de estrutura de apoio aos visitantes 

em modos cicláveis: esta intervenção contempla a instalação de uma estrutura de apoio 

aos visitantes da Serra de Montejunto que o façam em modos cicláveis, objetivando a 

melhoria das condições oferecidas para este público específico. 

(valorização do parque de merendas) Aquisição e instalação de mesas para Parque de 

Merendas: esta intervenção prevê a aquisição de duas mesas grandes (1900mm de 

comprimento) e quatro mesas normais (1500mm de comprimento) de modo a dotar o 

Parque de Merendas dos Castanheiros das condições necessárias para receber grandes 

grupos de visitantes. 

(valorização do parque de merendas) Aquisição e instalação de mobiliário infantil: esta 

intervenção prevê o apetrechamento do espaço de entrada e receção que se localiza na 

Quinta da Serra com estruturas destinadas ao público-infantil, integrando a instalação de 

um escorrega, um baloiço e equipamentos mola. 

Nos elementos edificados da Quinta da Serra que funcionam como pontos de receção e 

interpretação da Paisagem Protegida: 

Requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação da Área Classificada: 

esta intervenção prevê a reestruturação e requalificação em quatro espaços diferentes 

(Espaço de Receção – Casa da Eira, Centro de Interpretação Ambiental, Parque de 

Campismo e Espaço de Apoio). 

 O Espaço de Receção – Casa da Eira, que atualmente se destina a arrumações, 

assumirá as funções de receção dos turistas/visitantes e de disponibilização de 

todas as informações necessárias à visitação e fruição da Paisagem Protegida, 

incluindo a disponibilização de informação sobre os percursos/trilhos existentes e 

a promoção e divulgação dos produtos locais diretamente relacionados com a 

identidade e património da Serra de Montejunto. O interior do edifício deve 

integrar as seguintes áreas: 

o Área de receção: espaço onde será prestado o primeiro apoio ao visitante; 
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o Área de informação: na qual serão colocados suportes para os folhetos 

sobre os percursos, painéis com informação sobre a Paisagem Protegida 

e um espaço para o visionamento de vídeo/imagens da Serra; 

o Área de Mostra de Produtos: para exposição de produtos locais 

produzidos pelos artesãos e outros agentes económicos de Montejunto. 

 No edifício do Centro de Interpretação Ambiental a intervenção física passará 

pela substituição das janelas e portas existentes, pela uniformização do 

pavimento da entrada face ao piso do restante edifício e pela colocação de uma 

rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, contribuindo assim para a 

melhoria da eficiência energética do edifício e das condições de visitação 

oferecidas.  

 No Parque de Campismo pretende-se igualmente melhorar as condições 

oferecidas face ao aumento esperado do número de visitantes, designadamente 

através da substituição da caldeira de gás (para aumentar o volume de água 

quente disponível), da colocação de painéis solares para autoconsumo e da 

instalação de uma bancada de apoio à cozinha. 

 O Espaço de Apoio irá, no âmbito deste projeto, passar a assumir funções 

diferentes das suas atuais (como receção), prevendo-se dotar este espaço de 

condições básicas de apoio aos visitantes, nomeadamente com a instalação de 

casas-de-banho e de zonas de estar e de refeições, e aos funcionários afetos a 

este espaço, com uma zona de arrumos e vestuário.  

Aquisição de mobiliário diverso: esta intervenção prevê a aquisição de vários elementos 

de mobiliário para integrar o Espaço de Receção – Casa da Eira, adequados às suas 

novas funções e funcionalidades.  

 

Ação 2: Criação e valorização da rede de trilhos da Serra de Montejunto 

A ação 2 contempla a criação e valorização da rede de trilhos da Serra de Montejunto, 

objetivando a sua consolidação e uniformização em ambos os concelhos. Integra a colocação 

de sinalética homologada, materiais e estruturas informativas nos trilhos e em pontos de 

paragem estratégicos (como miradouros), bem como a produção de materiais bilingues de 

apoio ao usufruto da paisagem protegida, nomeadamente dos trilhos.  

Prevêem-se as seguintes intervenções: 

Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação: esta 

intervenção prevê a colocação de estruturas informativas de suporte aos visitantes e 

de apoio à interpretação da paisagem em ambos os concelhos:  
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 Em Alenquer, em dois miradouros - Alto da Lagoínha e outro na vertente 

nascente à cota 500 - e no miradouro que se localiza junto aos limites 

administrativos dos dois concelhos - Alto de Montejunto, sendo, no território 

de Alenquer, colocada sinalética de leitura da paisagem e de informação na 

vertente sul e nascente do mesmo. 

 No Cadaval, em dois miradouros - Moinho do Céu e da Cruz Salvé Rainha - e 

no miradouro que se localiza junto aos limites administrativos dos dois 

concelhos - Alto de Montejunto, sendo, no território de Cadaval, colocada 

sinalética de leitura da paisagem e de informação na vertente norte do 

mesmo. 

Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros: esta intervenção prevê a melhoria 

das condições de visitação e segurança existentes miradouros que receberão 

também a sinalética de leitura de paisagem e que se localizam em ambos os 

concelhos da Paisagem Protegida 

Aquisição de serviços de tradução de conteúdos de folhetos informativos: esta 

intervenção contempla a tradução dos folhetos que serão editados sobre os trilhos.  

Aquisição de serviços de produção de material de informação e divulgação: esta 

atividade integra a produção de materiais de divulgação e informação bilingues sobre 

os 5 trilhos existentes (Trilho Quinta da Serra (Cadaval); Trilho do Carreiro dos SS 

(Cadaval); Trilho dos Currais e Calçada (Cadaval); Trilho Abrigada Cabanas 

(Alenquer); Trilho Vila Verde dos Francos (Alenquer)), com referência ao grau de 

dificuldade do trilho para os diferentes públicos que se pretende atrair, à diversidade 

existente ao longo do trilho e a pontos de interesse, bem como um folheto com 

informação sobre todos os trilhos.  

 

Ação 3: Comunicação, divulgação e promoção turística da Serra de Montejunto 

A ação 3 corresponde à comunicação e divulgação do projeto integrando o desenvolvimento 

de materiais de suporte à divulgação e promoção da paisagem protegida com vista à atração 

de visitantes, bem como o melhoramento e renovação dos suportes de interpretação da Serra 

de Montejunto existentes no espaço de receção e interpretação, nomeadamente os materiais 

audiovisuais e multimédia, optando por soluções tecnológicas inovadoras. 

Prevêem-se as seguintes intervenções: 

Aquisição de serviços para o desenvolvimento de website e aplicação móvel: esta 

intervenção prevê o desenvolvimento de imagem e a criação de website e de uma 

aplicação para dispositivos móveis (“smartphones” e “tablets”), bem como o 
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desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis nos sistemas operativos 

Android e iOS, com funcionalidades não dependentes do acesso a WIFI ou utilização 

de dados e com outras funcionalidades que dependem do acesso a WIFI ou utilização 

de dados. 

Aquisição de serviços para a produção audiovisual sobre a Serra de Montejunto: esta 

intervenção prevê a conceção de um filme promocional da Serra de Montejunto, os 

espaços naturais, as atividades económicas, a oferta existente para diferentes 

públicos e testemunhos, entre outros, adaptado a diferentes públicos: público em 

geral (bilingue: português e inglês) e público infantil (1º e 2º ciclo) (idioma: português). 

Aquisição de serviços de animação multimédia de maquete física da Serra de 

Montejunto: esta intervenção prevê o melhoramento das funcionalidades da maquete 

física do parque, existente no Centro de Interpretação Ambiental da Serra e 

Montejunto, permitindo um maior nível de interatividade aos visitantes e a 

disponibilização de mais informação sobre os recursos naturais da Paisagem 

Protegida.  

Aquisição e instalação de pórticos informativos: esta intervenção prevê a colocação 

de estruturas informativas nas principais estradas nacionais de acesso à Serra de 

Montejunto do concelho de Alenquer e do concelho do Cadaval. 

Aquisição de placas de informação turístico-cultural/ património para autoestrada: 

esta intervenção prevê a colocação de estruturas informativas em ambos os sentidos 

da A1 e da A8, por forma a promover a Serra de Montejunto em ambos os concelhos. 
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c3) Plano de ação e investimentos 

Os Municípios de Alenquer e do Cadaval são responsáveis pela execução das ações mencionadas anteriormente de acordo com o seguinte quadro de 

investimentos: 

Tabela 2. Quadro global de investimentos 

Ações do projeto “Roteiro Natural da Serra de Montejunto” 
CM 

Alenquer 

CM 

Cadaval 

Investimento 

elegível 

Investimento 

elegível não 

comparticipado 

Custo total 

Atividades preparatórias e assessoria de apoio à definição do projeto intermunicipal - Roteiro Natural da Serra de 

Montejunto 
X 

 
18.450,00€ 0,00€ 18.450,00€ 

1 - Requalificação 

do espaço de 

apoio à 

valorização e 

visitação da Serra 

de Montejunto 

Aquisição e instalação de elementos de qualificação física e funcional do espaço 

envolvente à receção - Quinta da Serra 
 X 6.027,00€ 0,00€ 6.027,00€ 

Criação de estrutura de apoio aos visitantes em modos cicláveis  X 7.995,00€ 0,00€ 7.995,00€ 

Aquisição e instalação de mesas para Parque de Merendas  X 3.567,00€ 0,00€ 3.567,00€ 

Aquisição e instalação de mobiliário infantil  X 5.535,00€ 0,00€ 5.535,00€ 

Requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação da Área Classificada 

(Centro de Interpretação Ambiental, Espaço de Receção/Casa da Eira, Parque de 

Campismo e Espaço de Apoio) 

 X 65.000,00€ 0,00€ 65.000,00€ 

Aquisição e instalação de mobiliário diverso para o espaço de receção  X 6.150,00€ 0,00€ 6.150,00€ 

2 - Criação e 

valorização da 

Rede de trilhos da 

Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação (Alenquer) X  3.813,00€ 0,00€ 3.813,00€ 

Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação (Cadaval)  X 3.813,00€ 0,00€ 3.813,00€ 

Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros (Alenquer) X  20.573,00€ 9.623,42€ 30.196,42€ 

Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros (Cadaval)  X 3.420,00€ 0,00€ 3.420,00€ 

Aquisição de serviços de produção de material de informação e divulgação X  615,00€ 0,00€ 615,00€ 

Aquisição de serviços de tradução de conteúdos de folhetos informativos X  1.230,00€ 0,00€ 1.230,00€ 

3 - Comunicação, 

divulgação e 

promoção turística 

da Serra de 

Montejunto 

Aquisição de serviços para o desenvolvimento de website e aplicação móvel X  25.092,00€ 0,00€ 25.092,00€ 

Aquisição de serviços para a produção audiovisual sobre a Serra de Montejunto X  12.546,00€ 0,00€ 12.546,00€ 

Aquisição de serviços de animação multimédia de maquete física da Serra de Montejunto X  19.188,00€ 0,00€ 19.188,00€ 

Aquisição e instalação de pórticos informativos (Alenquer) X  4.920,00€ 0,00€ 4.920,00€ 

Aquisição e instalação de pórticos informativos (Cadaval)  X 4.920,00€ 0,00€ 4.920,00€ 

Aquisição de placas de informação turístico-cultural/ património para autoestrada 

(Alenquer) 
X  18.573,00€ 0,00€ 18.573,00€ 

Aquisição de placas de informação turístico-cultural/ património para autoestrada 

(Cadaval) 
 X 18.573,00€ 0,00€ 18.573,00€ 

TOTAL 125.000,00€ 125.000,00€ 250.000,00€ 9.623,42€ 259.623,42€ 
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c3.1) Investimentos da responsabilidade da Câmara Municipal de Alenquer 

No âmbito da presente operação, a Câmara Municipal de Alenquer, com um investimento total 

de 125.000,00€ (106.250,00€ de FEDER), será responsável pela concretização das seguintes 

intervenções: 

Tabela 3. Investimentos da responsabilidade da Câmara Municipal de Alenquer 

Correspondência 

com a estratégia 
Designação do Investimento 

Investimento 

elegível 

Investimento 

elegível 

comparticipado 

(FEDER) 

Investimento 

não elegível 

Ação 2 - Criação 

e valorização da 

rede de trilhos 

da Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 

3.813,00€ 3.241,05€ 0,00€ 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos 

miradouros 

20.573,00€
3
 17.487,05€ 0,00€ 

Aquisição de serviços de 

produção de material de 

informação e divulgação 

615,00€ 522,75€ 0,00€ 

Aquisição de serviços de 

tradução de conteúdos de 

folhetos informativos 

1.230,00€ 1.045,50€ 0,00€ 

Ação 3 - 

Comunicação, 

divulgação e 

promoção 

turística da Serra 

de Montejunto 

Aquisição de serviços para o 

desenvolvimento de website 

e aplicação móvel 

25.092,00€ 21.328,20€ 0,00€ 

Aquisição de serviços para a 

produção audiovisual sobre 

a Serra de Montejunto 

12.546,00€ 10.664,10€ 0,00€ 

Aquisição de serviços de 

animação multimédia de 

maquete física da Serra de 

Montejunto 

19.188,00€ 16.309,80€ 0,00€ 

Aquisição e instalação de 

pórticos informativos 
4.920,00€ 4.182,00€ 0,00€ 

Aquisição de placas de 

informação turístico-cultural/ 

património para autoestrada 

18.573,00€ 15.787,05€ 0,00€ 

Transversal 

Atividades preparatórias e 

assessoria de apoio à 

definição do projeto 

intermunicipal - Roteiro 

Natural da Serra de 

Montejunto 

18.450,00€ 15.682,50€ 0,00€ 

 

As intervenções “Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação” 

e “Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros”, integradas na Ação 2 - Criação e 

valorização da rede de trilhos da Serra de Montejunto, localizam-se em vários pontos da área 

                                                        

3

 Ao valor de investimento elegível associado a esta intervenção acresce um valor de 9.623,42€, considerado, para os 

efeitos da presente candidatura, como investimento elegível não comparticipado.  
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da Serra de Montejunto pertencente ao concelho de Alenquer, conforme se apresenta na 

Figura 10 e em anexo a esta Memória Descritiva
4

.  

As restantes intervenções presentes nesta Ação não são territorializáveis, correspondendo a 

material de divulgação a adquirir e a serviços.  

As intervenções físicas a realizar pelo Município de Alenquer no âmbito da Ação 3 - 

Comunicação, divulgação e promoção turística da Serra de Montejunto correspondem à 

instalação de pórticos informativos a efetuar junto às estradas nacionais de acesso à Serra de 

Montejunto no concelho de Alenquer e à instalação de placas de informação turístico-cultural/ 

património na A1. As restantes intervenções previstas na Ação 3 dizem respeito à aquisição de 

serviços audiovisuais e multimédia, a utilizar para comunicação e divulgação da Serra de 

Montejunto. 

                                                        

4

 Anexo “2_Planta_localizacao_investimentos_A3_ORTO_CMAlenquer.pdf”da pasta zipada 

“2_Plantas_localizacao_investimentos.rar” 
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Figura 10. Localização dos investimentos da Câmara Municipal de Alenquer previstos na Ação 2 - Criação e valorização da Rede de trilhos da Serra de Montejunto 
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c3.2) Investimentos da responsabilidade da Câmara Municipal do Cadaval 

No âmbito da presente operação, a Câmara Municipal do Cadaval, com um investimento total 

de 125.000,00€ (106.250,00€ de FEDER), será responsável pela concretização das seguintes 

intervenções: 

Tabela 4. Investimentos da responsabilidade da Câmara Municipal do Cadaval 

Correspondência 

com a estratégia 
Designação do Investimento 

Investimento 

elegível 

Investimento 

elegível 

comparticipado 

(FEDER) 

Investimento 

não elegível 

Ação 1 - 

Requalificação 

do espaço de 

apoio à 

valorização e 

visitação da 

Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de 

mesas para Parque de 

Merendas 

3.567,00 € 3.031,95 € 0,00 € 

Requalificação de 

infraestruturas de apoio à 

valorização e visitação da 

Área Classificada 

65.000,00 € 55.250,00 € 0,00 € 

Aquisição de mobiliário 

diverso 
6.150,00 € 5.227,50 € 0,00 € 

Aquisição e instalação de 

elementos de qualificação 

física e funcional do espaço 

envolvente à receção - 

Quinta da Serra 

6.027,00 € 5.122,95 € 0,00 € 

Criação de estrutura de 

apoio aos visitantes em 

modos cicláveis 

7.995,00 € 6.795,75 € 0,00 € 

Aquisição e instalação de 

mobiliário infantil 
5.535,00 € 4.704,75 € 0,00 € 

Ação 2 - Criação 

e valorização da 

Rede de trilhos 

da Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 

3.813,00 € 3.241,05 € 0,00 € 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos 

miradouros  

3.420,00 € 2.907,00 € 0,00 € 

Ação 3 - 

Comunicação, 

divulgação e 

promoção 

turística da Serra 

de Montejunto 

Aquisição e instalação de 

pórticos informativos 
4.920,00 € 4.182,00 € 0,00 € 

Aquisição de placas de 

informação turístico-cultural/ 

património para autoestrada 

18.573,00 € 15.787,05 € 0,00 € 

 

A localização das intervenções previstas na Ação 1 - Requalificação do espaço de apoio à 

valorização e visitação da Serra de Montejunto encontra-se exemplificada na Figura 11 e 

apresenta-se em anexo a esta Memória Descritiva
5

. 

                                                        

5

 Anexo “2_Planta_investimentos_QuintaDaSerra_A3_ORTO_CMCadaval.pdf” da pasta zipada 

“2_Plantas_localizacao_investimentos.rar” 



Concurso para apresentação de candidaturas: Património natural – Aviso n.º CENTRO-14-2016-05 

Memória descritiva e justificativa do projeto 

 25 

Relativamente às intervenções integradas na Ação 2 - Criação e valorização da rede de trilhos 

da Serra de Montejunto localizam-se em vários pontos da área da Serra de Montejunto 

pertencente ao concelho do Cadaval, conforme se apresenta na Figura 12 e apresenta-se em 

anexo a esta Memória Descritiva
6

. 

As intervenções físicas a realizar pelo Município de Cadaval no âmbito da Ação 3 - 

Comunicação, divulgação e promoção turística da Serra de Montejunto correspondem à 

instalação de pórticos informativos a efetuar junto às estradas nacionais de acesso à Serra de 

Montejunto no concelho do Cadaval e à instalação de placas de informação turístico-cultural/ 

património na A8. 

                                                        

6

 Anexo “2_Planta_localizacao_investimentos_A3_ORTO_CMCadaval.pdf” da pasta zipada 

“2_Plantas_localizacao_investimentos.rar” 
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Figura 11. Localização dos investimentos da Câmara Municipal do Cadaval referentes à Ação 1 - Requalificação do espaço de apoio à valorização e visitação da Serra de 

Montejunto 
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Figura 12. Localização dos investimentos previstos da Câmara Municipal do Cadaval referentes à Ação 2 - Criação e valorização da Rede de trilhos da Serra de Montejunto 
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d) Identificação e justificação dos indicadores de realização e de resultado 

que permitam avaliar o contributo da candidatura para os respetivos 

objetivos 

Alinhada com as estratégias nacionais, regionais e locais, a operação “Roteiro Natural da 

Serra de Montejunto (projeto interconcelhio Alenquer/ Cadaval)” prevê a criação e 

requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação da Serra de Montejunto 

permitindo, deste modo, aumentar o conhecimento acerca desta paisagem protegida e a sua 

promoção, divulgação e valorização turística.  

No âmbito da presente operação, a Câmara Municipal de Alenquer e a Câmara Municipal do 

Cadaval prosseguem a orientação para os resultados previstos no PO Centro, prevendo-se o 

impacto nos seguintes indicadores de realização e de resultado:  

1. Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património natural e atrações 

apoiadas: Em 2023, a operação irá contribuir com 4.545 visitantes para a meta de 

400.000 visitas anuais do PO Centro, estimando-se em 2018 atingir 10% da meta 

correspondendo a um aumento de 455 visitas/ano.  

2. Dormidas em unidades turísticas: Em 2023, a operação irá contribuir com 682 

dormidas para a meta de 4.100.000-4.300.000 dormidas do PO Centro, estimando-se 

em 2018 atingir 10% da meta correspondendo a 68 dormidas. 

 

Tabela 5. Resultados esperados da operação 

Indicador de Realização  Indicador de Resultado 

Designação  

(unidade de medida) 

Meta 

2018 

Meta 

2023 

 
Designação  

(unidade de medida) 

Meta 

2018 

Meta 

2023 

Aumento do número esperado 

de visitantes a sítios de 

património natural e atrações 

apoiadas (visitantes/ano) 

455 4.545 

 

Dormidas em unidades 

turísticas (milhares) 

68 682 

 

A meta definida para a presente operação, no que respeita ao indicador de realização 

“Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património natural e atrações 

apoiadas”, foi calculada tendo por base um custo médio de 55 euros
7

 por acréscimo de 

visitante/ano para intervenções em espaços naturais. Assumindo o valor de investimento 

                                                        

7

 Valor definido como meta pela CCDRC no âmbito dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, tendo 

por base os projetos apoiados no PO 2007-2013. 
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elegível previsto para a presente operação de 250.000€ euros estima-se que, em 2023, será 

verificado um aumento de cerca de 4.545 visitantes/ano contribuindo assim para as metas 

definidas no PO Centro (400.000 visitantes/ano em 2023). Para o ano de 2018, considerando a 

execução física prevista para a operação (apresentada no ponto seguinte), prevê-se que o 

aumento do número de visitantes represente 10% da meta de 2023, ou seja, 455 visitantes 

anuais.  

Para o cálculo da meta a contratualizar no indicador “dormidas em unidades turísticas 

(milhares)”, considerou-se que 15% dos visitantes da Serra de Montejunto irão ficar alojados 

nos estabelecimentos hoteleiros da Região Oeste. Assim, prevê-se que em 2023 o número de 

dormidas seja de 682 e em 2018, 68 dormidas, contribuindo deste modo para a meta 

contratualizada no PDCT do Oeste. 

A monitorização destes indicadores será realizada pela Câmara Municipal de Alenquer e pela 

Câmara Municipal do Cadaval, nomeadamente pelas equipas afetas à gestão da Paisagem 

Protegida da Serra de Montejunto, em conjunto com a Associação de Municípios de Alenquer 

e Cadaval – AMAC, constituída para a prossecução dos seguintes fins públicos:  

 Conservação da natureza e valorização do património natural da Serra de Montejunto; 

 Promoção do repouso e recreio ao ar livre em equilíbrio com valores naturais 

salvaguardados na Serra de Montejunto; 

 Participar na articulação, coordenação e execução do planeamento e de ações que 

tenham âmbito intermunicipal; 

 Gerir equipamentos de utilização partilhada pelos municípios associados. 
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e) Caracterização técnica e fundamentação de cada componente de 

investimento, incluindo cálculos justificativos do apuramento do 

investimento elegível e não elegível propostos e a respetiva calendarização 

de realização física e financeira 

No âmbito da presente operação, a Câmara Municipal de Alenquer, com um investimento de 

125.000,00€ (106.250,00€ de FEDER), será responsável pela concretização das seguintes 

intervenções: 

 Criação e valorização da Rede de trilhos da Serra de Montejunto: 

o Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação; 

o Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros; 

o Aquisição de serviços de produção de material de informação e divulgação; 

o Aquisição de serviços de tradução de conteúdos de folhetos informativos; 

 Comunicação, divulgação e promoção turística da Serra de Montejunto 

o Aquisição de serviços para o desenvolvimento de website e aplicação móvel; 

o Aquisição de serviços para a produção audiovisual sobre a Serra de 

Montejunto; 

o Aquisição de serviços de animação multimédia de maquete física da Serra de 

Montejunto; 

o Aquisição e instalação de pórticos informativos; 

o Aquisição de placas de informação turístico-cultural/ património para 

autoestrada; 

 Atividades preparatórias e assessoria de apoio à definição do projeto intermunicipal - 

Roteiro Natural da Serra de Montejunto. 

 

A Câmara Municipal do Cadaval, com um investimento de 125.000,00€ (106.250,00€ de 

FEDER), será responsável pela concretização das seguintes intervenções: 

 Requalificação do espaço de apoio à valorização e visitação da Serra de Montejunto 

o Aquisição e instalação de mesas para Parque de Merendas; 

o Requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação da Área 

Classificada; 

o Aquisição de mobiliário diverso; 

o Aquisição e instalação de elementos de qualificação física e funcional do 

espaço envolvente à receção - Quinta da Serra; 

o Criação de estrutura de apoio aos visitantes em modos cicláveis; 

o Aquisição e instalação de mobiliário infantil. 
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 Criação e valorização da Rede de trilhos da Serra de Montejunto: 

o Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação; 

o Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros. 

 Comunicação, divulgação e promoção turística da Serra de Montejunto 

o Aquisição e instalação de pórticos informativos; 

o Aquisição de placas de informação turístico-cultural/ património para 

autoestrada. 

 

A caracterização técnica e a fundamentação de cada componente de investimento prevista 

para a operação, que se apresenta de seguida, são suportadas pelo documento em anexo 

denominado “3_Orcamento_Global.xlsx” (formato excel editável), conforme exigido em sede 

de candidatura.  

Para esta operação as componentes de investimento propostas respeitam a organização 

utilizada no formulário do Balcão 2020. Representam a totalidade das despesas necessárias à 

concretização da operação por parte da Câmara Municipal de Alenquer e da Câmara 

Municipal do Cadaval e encontram-se devidamente enquadradas com a estratégia proposta, 

de acordo com as tabelas seguintes: 

Tabela 6. Componentes de investimento da responsabilidade da Câmara Municipal de Alenquer 

Correspondência 

com a estratégia 
Designação do Investimento Componente de Investimento 

Ação 2 - Criação e 

valorização da Rede 

de trilhos da Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de sinalética de leitura 

de paisagem e de informação 
2. Aquisição de bens 

Arranjos nos espaços circundantes aos 

miradouros 
16. Construções diversas 

Aquisição de serviços de produção de 

material de informação e divulgação 
10. Publicidade e Divulgação 

Aquisição de serviços de tradução de 

conteúdos de folhetos informativos 
12. Outros serviços 

Ação 3 - 

Comunicação, 

divulgação e 

promoção turística da 

Serra de Montejunto 

Aquisição de serviços para o desenvolvimento 

de website e aplicação móvel 
12. Outros serviços 

Aquisição de serviços para a produção 

audiovisual sobre a Serra de Montejunto 
12. Outros serviços 

Aquisição de serviços de animação 

multimédia de maquete física da Serra de 

Montejunto 

12. Outros serviços 

Aquisição e instalação de pórticos 

informativos 
2. Aquisição de bens 

Aquisição de placas de informação turístico-

cultural/ património para autoestrada 
2. Aquisição de bens 

Transversal 

Atividades preparatórias e assessoria de 

apoio à definição do projeto intermunicipal - 

Roteiro Natural da Serra de Montejunto 

7. Estudos, Pareceres, 

Projetos e Consultoria 
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Tabela 7. Componentes de investimento da responsabilidade da Câmara Municipal do Cadaval 

Correspondência 

com a estratégia 
Designação do Investimento 

Componente de 

Investimento 

Ação 1 - 

Requalificação do 

espaço de apoio à 

valorização e 

visitação da Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de mesas para Parque de 

Merendas 
2. Aquisição de bens 

Requalificação de infraestruturas de apoio à 

valorização e visitação da Área Classificada 
16. Construções diversas 

Aquisição de mobiliário diverso 2. Aquisição de bens 

Aquisição e instalação de elementos de 

qualificação física e funcional do espaço 

envolvente à receção - Quinta da Serra 

2. Aquisição de bens 

Criação de estrutura de apoio aos visitantes em 

modos cicláveis 
2. Aquisição de bens 

Aquisição e instalação de mobiliário infantil 2. Aquisição de bens 

Ação 2 - Criação e 

valorização da rede 

de trilhos da Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 
2. Aquisição de bens 

Arranjos nos espaços circundantes aos 

miradouros  
16. Construções diversas 

Ação 3 - 

Comunicação, 

divulgação e 

promoção turística 

da Serra de 

Montejunto 

Aquisição e instalação de pórticos informativos 2. Aquisição de bens 

Aquisição de placas de informação turístico-

cultural/ património para autoestrada 
2. Aquisição de bens 

 

A dotação orçamental encontra-se prevista no Orçamento do Município de Alenquer e no 

Orçamento do Município do Cadaval, conforme se anexa à presenta candidatura 

(“14_Comprovativo_inscricao_plano_orcamento.rar”).  

 

Componente de investimento - 2. Aquisição de bens 

Esta componente de investimento integra um total de onze intervenções (três referentes ao 

Município de Alenquer e oito referentes ao Município do Cadaval), previstas para as Ações 1, 2 

e 3 da estratégia delineada considerando-se essenciais para o cumprimento dos objetivos 

estratégicos propostos. Conforme exposto no ponto g) do presente documento, prevê-se a 

aquisição de diversos equipamentos de qualificação do espaço de receção (Quinta da Serra) 

e das infraestruturas existentes, de valorização dos trilhos e dos miradouros existentes e de 

suporte à comunicação e divulgação da PPSM, enquadrados na alínea d) do número 1 do 

artigo nº 7 e no artigo nº 117 do RESEUR. 

O apuramento do investimento foi realizado com base em estimativas individuais para cada 

bem que se pretende adquirir, conforme se expõe no documento anexo 

“3_Orcamento_Global.xlsx” (formato excel editável), não tendo sido considerados valores de 
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investimento não elegível. Apresenta-se na tabela seguinte a síntese dos investimentos 

previstos para esta componente:  

Componente de 

investimento 
Responsabilidade 

Investimento Total c/ IVA (€) 

Custo Total 
Elegível 

Não 

Elegível 

Elegível Não 

Comparticipado 

2. Aquisição de 

bens 

CM Alenquer 27.306,00€ 0,00€ 0,00€ 27.306,00€ 

CM Cadaval 56.580,00 € 0,00 € 0,00€ 56.580,00 € 

 

A calendarização de realização física e financeira desta componente de investimento 

apresenta-se na Tabela 8 e Tabela 9.  

 

Componente de investimento - 7. Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria 

Esta componente de investimento diz respeito às atividades preparatórias e assessoria de 

apoio à definição do projeto intermunicipal - Roteiro Natural da Serra de Montejunto e justifica-

se com a realização de atividades de preparação da presente candidatura e assessoria de 

apoio à submissão da mesma enquadradas na alínea a) do número 1 do artigo nº 7 e no 

artigo nº 117 do RESEUR.  

O apuramento do investimento foi realizado com base no preço base conforme se expõe no 

documento anexo “3_Orcamento_Global.xlsx” (formato excel editável), não tendo sido 

considerados valores de investimento não elegível. Apresenta-se na tabela seguinte a síntese 

de investimento prevista para esta componente: 

Componente de 

investimento 
Responsabilidade 

Investimento Total c/ IVA (€) 

Custo Total 
Elegível 

Não 

Elegível 

Elegível Não 

Comparticipado 

7. Estudos, 

pareceres, projetos 

e consultoria 

CM Alenquer 18.450,00€ 0,00€ 0,00€ 18.450,00€ 

 

A calendarização de realização física e financeira desta componente de investimento 

apresenta-se na Tabela 8 e Tabela 9, respetivamente. 

 

Componente de investimento - 10. Publicidade e Divulgação 

Esta componente de investimento diz respeito à intervenção “Aquisição de serviços de 

produção de material de informação e divulgação” e justifica-se com a necessidade de 

aquisição de serviços de produção de material de informação e divulgação, nomeadamente a 

impressão dos folhetos informativos relativos aos trilhos da PPSM, enquadrando-se na alínea 
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h) do número 1 do artigo nº 7 e no artigo nº 117 do RESEUR. Prevê-se que sejam impressos 

os folhetos informativos relativos aos 5 trilhos existentes e um folheto geral sobre todos os 

trilhos.  

O apuramento do investimento foi realizado com base em estimativas de valor unitário para a 

impressão dos referidos materiais conforme se expõe no documento anexo 

“3_Orcamento_Global.xlsx” (formato excel editável), não tendo sido considerados valores de 

investimento não elegível. Apresenta-se na tabela seguinte a síntese de investimento prevista 

para esta componente: 

Componente de 

investimento 
Responsabilidade 

Investimento Total c/ IVA (€) 

Custo Total 
Elegível 

Não 

Elegível 

Elegível Não 

Comparticipado 

10. Publicidade e 

Divulgação 
CM Alenquer 615,00€ 0,00€ 0,00€ 615,00€ 

 

A calendarização de realização física e financeira desta componente de investimento 

apresenta-se na Tabela 8 e Tabela 9, respetivamente. 

 

Componente de investimento - 12. Outros serviços 

Esta componente de investimento diz respeito a três intervenções previstas na Ação 3 e 

justifica-se com a aquisição de serviços para o desenvolvimento de materiais de suporte ao 

cumprimento dos objetivos da operação, enquadrados na alínea d) do número 1 do artigo nº 7 

e no artigo nº 117 do RESEUR. Prevê-se que os elementos e materiais de suporte e atração de 

visitantes que se pretende adquirir (website, aplicação móvel e os elementos audiovisuais e 

multimédia) permitam o melhoramento e renovação dos suportes de apoio da Serra de 

Montejunto e contribuam para a divulgação e promoção turística desta Paisagem Protegida.  

Nesta componente de investimento inclui-se ainda a intervenção “Aquisição de serviços de 

tradução de conteúdos de folhetos informativos”, justificada com a aquisição de serviços de 

tradução dos folhetos informativos sobre os trilhos da PPSM (de português para inglês) 

enquadrando-se na alínea h) do número 1 do artigo nº 7 e no artigo nº 117 do RESEUR. 

Prevê-se que sejam traduzidos os folhetos informativos relativos aos 5 trilhos existentes e um 

folheto geral sobre todos os trilhos. 

O apuramento do investimento foi realizado com base em estimativas dos serviços a adquirir 

conforme se expõe no documento anexo “3_Orcamento_Global.xlsx” (formato excel editável), 

não tendo sido considerados valores de investimento não elegível. Apresenta-se na tabela 

seguinte a síntese de investimento prevista para esta componente: 
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Componente de 

investimento 
Responsabilidade 

Investimento Total c/ IVA (€) 

Custo Total 
Elegível 

Não 

Elegível 

Elegível Não 

Comparticipado 

12. Outros serviços CM Alenquer 58.056,00€ 0,00€ 0,00€ 58.056,00€ 

 

A calendarização de realização física e financeira desta componente de investimento 

apresenta-se na Tabela 8 e Tabela 9, respetivamente. 

 

Componente de investimento - 16. Construções diversas 

Esta componente de investimento diz respeito à intervenção do Município de Alenquer 

“Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros” (prevista na Ação 2) e às intervenções 

do Município do Cadaval “Requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação 

da Área Classificada” e “Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros” e justifica-se 

com os trabalhos de construção civil enquadrados na alínea c) do número 1 do artigo nº 7 e 

no artigo nº 117 do RESEUR. 

No âmbito da intervenção do Município de Alenquer “Arranjos nos espaços circundantes aos 

miradouros”, prevê-se que os trabalhos de construção civil a realizar nos miradouros 

existentes na Serra de Montejunto permitam a melhoria do ambiente urbano e das condições 

de visitação e segurança existentes nestes espaços. Para esta intervenção, consideram-se os 

seguintes trabalhos, conforme se apresenta em documento integrado no dossier do projeto de 

execução “4_CMAlenquer_projeto_execucao_miradouro.rar”:  

 Demolições; 

 Limpeza e regularização final das áreas de demolição; 

 Equipamento de apoio. 

 

Relativamente à intervenção do Município do Cadaval “Requalificação de infraestruturas de 

apoio à valorização e visitação da Área Classificada” (prevista na Ação 1), prevê-se que os 

trabalhos de construção civil sejam referentes a quatro infraestruturas, conforme se apresenta 

em documento integrado no dossier do projeto de execução 

“4_CMCadaval_projeto_execucao_infraestruturas.rar”:  

O Espaço de Receção – Casa da Eira, que atualmente se destina a arrumações, 

assumirá as funções de receção dos turistas/visitantes e de disponibilização de todas 

as informações necessárias à visitação e fruição da Paisagem Protegida, incluindo a 

disponibilização de informação sobre os percursos/trilhos existentes e a promoção e 
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divulgação dos produtos locais diretamente relacionados com a identidade e património 

da Serra de Montejunto.  

O interior do edifício deve integrar três áreas distintas: receção de turistas/visitantes da 

Serra de Montejunto, disponibilização de informação sobre os percursos/trilhos 

existentes através da distribuição de folhetos (português e inglês) e projeção de vídeo; e 

promoção e divulgação dos produtos locais diretamente relacionados com a identidade 

e património da Serra de Montejunto.  

Este edifício irá sofrer algumas intervenções ao nível da cobertura, pavimento e abertura 

de vãos, designadamente:  

 A cobertura irá ser retirada para se poder aumentar ligeiramente o pé-direito do 

edifício e por sua vez será recolocado sob uma nova estrutura de madeira 

apoiada sobre 2 asnas de madeira. Irá ser revestido com um forro também de 

madeira e isolado termicamente com lã de rocha, oferecendo assim um maior 

conforto térmico a quem irá usufruir do espaço. 

 O pavimento será devidamente limpo e revestido com madeira de forma a 

uniformizar e oferecer conforto aos utilizadores. Na zona central (onde se 

localizará o balcão), porém, o piso de madeira irá ser substituído por uma placa 

de vidro, devidamente apropriada para chão, mostrando assim o pavimento 

original. 

 A abertura de vãos será realizada por forma a permitir a entrada de luz natural 

para o interior do espaço (pois a única abertura que existe atualmente 

corresponde à porta de entrada) e os vãos a colocar terão a sua caixilharia em 

madeira. 

No edifício do Centro de Interpretação Ambiental a intervenção física passará pela 

substituição das janelas e portas existentes, pela uniformização do pavimento da 

entrada face ao piso dos restantes espaços do edifício e pela colocação de uma rampa 

de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.  

No Parque de Campismo pretende-se igualmente melhorar as condições oferecidas 

face ao aumento esperado do número de visitantes, designadamente através da 

substituição da caldeira de gás (para aumentar o volume de água quente disponível), 

da colocação de painéis solares para autoconsumo e da instalação de uma bancada 

de apoio à cozinha. 

O Espaço de Apoio irá, no âmbito deste projeto, passar a assumir funções diferentes 

das suas atuais (como receção), prevendo-se dotar este espaço de instalações 

sanitárias para os visitantes (2 cabines para as senhoras + 1 cabine e área com 3 

urinóis para os senhores + zona de lavatório comum), instalação sanitária e área de 
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arrumos de objetos pessoais e vestuário para os funcionários; zona de estar, de 

refeições e copa também destinada aos funcionários.  

Associada à intervenção de “Requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e 

visitação da Área Classificada” será também intervencionada uma pequena área destinada à 

lavagem e limpeza de bicicletas no espaço exterior do Espaço de Apoio, em estreita 

articulação com a intervenção “Criação de estrutura de apoio aos visitantes em modos 

cicláveis” prevista nesta mesma Ação 1. 

De acordo com o Mapa de Medições e Orçamentos, para esta intervenção consideram-se os 

seguintes trabalhos: 

 Demolições/Remoções; 

 Alvenarias; 

 Revestimentos e acabamentos de paredes exteriores e interiores; 

 Revestimentos e acabamentos de pavimentos interiores; 

 Revestimentos de tectos; 

 Sinalética; 

 Pavimentos exteriores; 

 Rede de águas; 

 Rede de drenagem residual; 

 Rede elétrica; 

 Rede de telecomunicações; 

 Equipamento sanitário; 

 Vãos; 

 Armários/bancadas; 

 Estruturas em elevação; 

 Arranjos exteriores; 

 Equipamentos exteriores; 

 Diversos. 

 

Por último, a outra intervenção do Município do Cadaval “Arranjos nos espaços circundantes 

aos miradouros” (prevista na Ação 2), prevê que os trabalhos de construção civil a realizar nos 

miradouros integrados na Serra de Montejunto permitam a melhoria do ambiente urbano e das 

condições de visitação e segurança existentes nestes espaços, conforme se apresenta em 

documento integrado no dossier do projeto de execução 

“4_CMCadaval_projeto_execucao_miradouro.rar”: 
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O apuramento do investimento foi realizado com base em mapas de medições conforme se 

expõe no documento anexo “3_Orcamento_Global.xlsx” (formato excel editável). Apresenta-se 

na tabela seguinte a síntese de investimento prevista para esta componente: 

Componente de 

investimento 
Responsabilidade 

Investimento Total c/ IVA (€) 

Custo Total 
Elegível 

Não 

Elegível 

Elegível Não 

Comparticipado 

16. Construções 

diversas 

CM Alenquer 20.573,00€ 0,00€ 9.623,42€ 30.196,42€ 

CM Cadaval 68.420,00 € 0,00 € 0,00€ 68.420,00 € 

 

Ao valor de investimento elegível associado à intervenção do Município de Alenquer, acresce 

um valor de 9.623,42€, considerado, para os efeitos da presente candidatura, como 

investimento elegível não comparticipado.  

A calendarização de realização física e financeira desta componente de investimento 

apresenta-se na Tabela 8 e Tabela 9.  
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A execução do projeto terá uma duração prevista de 27 meses com início a 1 de outubro de 2016 e término a 31 de dezembro de 2018, de acordo com a 

calendarização de realização física e financeira por componente de investimento apresentada na tabela seguinte. 

Tabela 8. Calendarização de realização física dos investimentos previstos 

Componentes de 

investimento 
Responsabilidade Designação do Investimento 

Execução física por ano 

2016 2017 2018 

2. Aquisição de 

bens 

CM Cadaval 
Aquisição e instalação de elementos de qualificação física e funcional do espaço envolvente à 

receção - Quinta da Serra 

 
  

CM Cadaval Criação de estrutura de apoio aos visitantes em modos cicláveis 
 

  

CM Cadaval Aquisição e instalação de mesas para Parque de Merendas 
 

  

CM Cadaval Aquisição e instalação de mobiliário infantil 
 

  

CM Cadaval Aquisição de mobiliário diverso 
 

  

CM Alenquer Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação 
 

  

CM Cadaval Aquisição e instalação de sinalética de leitura de paisagem e de informação 
 

  

CM Alenquer Aquisição e instalação de pórticos informativos 
 

  

CM Cadaval Aquisição e instalação de pórticos informativos 
 

  

CM Alenquer Aquisição de placas de informação turístico-cultural/ património para autoestrada 
 

  

CM Cadaval Aquisição de placas de informação turístico-cultural/ património para autoestrada 
 

  

7. Estudos, 

Pareceres, Projetos 

e Consultoria 

CM Alenquer Atividades preparatórias e assessoria de apoio à definição do projeto 

 

  

10. Publicidade e 

Divulgação 
CM Alenquer Aquisição de serviços de produção de material de informação e divulgação 

 
  

12. Outros serviços 

CM Alenquer Aquisição de serviços de tradução de conteúdos de folhetos informativos 
 

  

CM Alenquer Aquisição de serviços para o desenvolvimento de website e aplicação móvel 
 

  

CM Alenquer Aquisição de serviços para a produção audiovisual sobre a Serra de Montejunto 
 

  

CM Alenquer Aquisição de serviços de animação multimédia de maquete física da Serra de Montejunto 
 

  

16. Construções 

diversas 

CM Cadaval Requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação da Área Classificada 
 

  

CM Alenquer Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros  
 

  

CM Cadaval Arranjos nos espaços circundantes aos miradouros  
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Tabela 9. Calendarização de realização financeira dos investimentos previstos 

Componentes 

de 

investimento 

Responsabili-

dade 

Designação do 

Investimento 

Investimento Total 

Valor Investimento total por ano c/ IVA 

2016 2017 2018 

s/ IVA c/ IVA (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

2. Aquisição 

de bens 

CM Cadaval 

Aquisição e instalação de 

elementos de qualificação 

física e funcional do 

espaço envolvente à 

receção - Quinta da Serra 

4.900,00€ 6.027,00€ - - - 6.027,00€ 5.122,95€ 0,00€ - - - 

CM Cadaval 

Criação de estrutura de 

apoio aos visitantes em 

modos cicláveis 

6.500,00€ 7.995,00€ - - - 7.995,00€ 6.795,75€ 0,00€ - - - 

CM Cadaval 

Aquisição e instalação de 

mesas para Parque de 

Merendas 

2.900,00€ 3.567,00€ - - - 3.567,00€ 3.031,95€ 0,00€ - - - 

CM Cadaval 
Aquisição e instalação de 

mobiliário infantil 
4.500,00€ 5.535,00€ - - - 5.535,00€ 4.704,75€ 0,00€ - - - 

CM Cadaval 
Aquisição de mobiliário 

diverso 
5.000,00€ 6.150,00€ - - - - - - 6.150,00€ 5.227,50€ 0,00€ 

CM Alenquer 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 

3.100,00€  3.813,00€ - - - 3.813,00€ 3.241,05€ 0,00€ - - - 

CM Cadaval 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 

3.100,00€ 3.813,00€ - - - 3.813,00€ 3.241,05€ 0,00€ - - - 

CM Alenquer 
Aquisição e instalação de 

pórticos informativos 
4.000,00€  4.920,00€  - - - - - - 4.920,00€ 4.182,00€ 0,00€ 

CM Cadaval 
Aquisição e instalação de 

pórticos informativos 
4.000,00€ 4.920,00€ - - - - - - 4.920,00€ 4.182,00€ 0,00€ 

CM Alenquer 

Aquisição de placas de 

informação turístico-

cultural/ património para 

autoestrada 

15.100,00€  18.573,00€  - - - - - - 18.573,00€ 15.787,05€ 0,00€ 

CM Cadaval 

Aquisição de placas de 

informação turístico-

cultural/ património para 

autoestrada 

15.100,00€ 18.573,00€ - - - - - - 18.573,00€ 15.787,05€ 0,00€ 

7. Estudos, 

Pareceres, 

Projetos e 

Consultoria 

CM Alenquer 

Atividades preparatórias e 

assessoria de apoio à 

definição do projeto 

15.000,00€  18.450,00€  18.450,00€ 15.682,50€ 0,00€ - - - - - - 

10. CM Alenquer Aquisição de serviços de 500,00€  615,00€  - - - 615,00€ 522,75€ 0,00€ - - - 
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Publicidade e 

Divulgação 

produção de material de 

informação e divulgação 

12. Outros 

serviços 

CM Alenquer 

Aquisição de serviços de 

tradução de conteúdos de 

folhetos informativos 

1.000,00€  1.230,00€  - - - 1.230,00€ 1.045,50€ 0,00€ - - - 

CM Alenquer 

Aquisição de serviços para 

o desenvolvimento de 

website e aplicação móvel 

20.400,00€  25.092,00€  - - - - - - 25.092,00€ 21.328,20€ 0,00€ 

CM Alenquer 

Aquisição de serviços para 

a produção audiovisual 

sobre a Serra de 

Montejunto 

10.200,00€  12.546,00€  - - - - - - 12.546,00€ 10.664,10€ 0,00€ 

CM Alenquer 

Aquisição de serviços de 

animação multimédia de 

maquete física da Serra de 

Montejunto 

15.600,00€  19.188,00€  - - - 19.188,00€ 16.309,80€ 0,00€ - - - 

16. 

Construções 

diversas 

CM Cadaval 

Requalificação de 

infraestruturas de apoio à 

valorização e visitação da 

Área Classificada 

61.320,75€ 65.000,00€ - - - 65.000,00€ 55.250,00€ 0,00€ - - - 

CM Alenquer 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos 

miradouros  

28.487,19€ 30.196,42€ - - - 20.573,00€ 17.487,05€ 9.623,42€ - - - 

CM Cadaval 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos 

miradouros 

3.226,42€ 3.420,00€ - - - 3.420,00€ 2.907,00€ 0,00€ - - - 

Legenda: (1) – Investimento elegível; (2) – Investimento elegível comparticipado (FEDER); (3) – Investimento elegível não comparticipado. 
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f) Justificação discriminada da correspondência entre os valores propostos 

para as componentes e as ações, e respetivos procedimentos contratuais 

A justificação dos valores propostos para as componentes de investimento da presente 

operação tem correspondência aos procedimentos contratuais conforme se indica na tabela 

abaixo. Conforme solicitado no Aviso n.º CENTRO-14-2016-05, anexa-se à presente 

candidatura o ficheiro excel editável (“3_Orcamento_Global.xlsx”) e os respetivos documentos 

de suporte. 

Tabela 10. Procedimentos contratuais referentes aos investimentos da Câmara Municipal de Alenquer 

Componentes 

de investimento 
Designação do Investimento 

Procedimento de 

contratação pública 
Documento suporte 

2. Aquisição de 

bens 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo2_aquisicao_sina

letica - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

Aquisição e instalação de 

pórticos informativos 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo9_porticos_infor

mativos - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

Aquisição de placas de 

informação turístico-cultural/ 

património para autoestrada 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo10_placas_autoe

strada - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

7. Estudos, 

Pareceres, 

Projetos e 

Consultoria 

Atividades preparatórias e 

assessoria de apoio à 

definição do projeto 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

/Abertura de Procedimento 

– Proc.50/2016_CMA  

Anexo1 

_estudo_Roteiro 

Natural - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

10. Publicidade 

e Divulgação 

Aquisição de serviços de 

produção de material de 

informação e divulgação 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo4_material_divul

gacao - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

12. Outros 

serviços 

Aquisição de serviços de 

tradução de conteúdos de 

folhetos informativos 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo5_servicos_tradu

cao - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

Aquisição de serviços para o 

desenvolvimento de website 

e aplicação móvel 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo6_website_aplica

cao - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

Aquisição de serviços para a 

produção audiovisual sobre 

a Serra de Montejunto 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo7_producao_aud

iovisual - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

Aquisição de serviços de 

animação multimédia de 

maquete física da Serra de 

Montejunto 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo8_animacao_mul

timedia - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 

16. Construções 

diversas 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos 

miradouros 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados. 

Projeto de execução 

aprovado. 

Anexo3 

_proj_execucao_mirad

ouro - pasta zipada 

CMAlenquer_Cadernos

Encargos.rar 
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Tabela 11. Procedimentos contratuais referentes aos investimentos da Câmara Municipal do Cadaval 

Componentes 

de 

investimento 

Designação do Investimento 
Procedimento de contratação 

pública 
Documento suporte 

2. Aquisição 

de bens 

Aquisição e instalação de 

mesas para Parque de 

Merendas 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo1 

_aquisicao_mesas- 

pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao1.rar" 

Aquisição de mobiliário diverso 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo3_aquisicao_mo

biliario - pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de 

elementos de qualificação física 

e funcional do espaço 

envolvente à receção - Quinta 

da Serra 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo4_elementos_qu

alificacao - pasta 

zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao1.rar" 

Criação de estrutura de apoio 

aos visitantes em modos 

cicláveis 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo5_estrutura_apoi

o - pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de 

mobiliário infantil 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo6_mobiliario_infa

ntil - pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo7_aquisicao_sina

letica - pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao2.rar" 

Aquisição e instalação de 

pórticos informativos 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo9_porticos_infor

mativos - pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao3.rar" 

Aquisição de placas de 

informação turístico-cultural/ 

património para autoestrada 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados 

Anexo10_placas_autoe

strada - pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao3.rar" 

16. 

Construções 

diversas 

Requalificação de 

infraestruturas de apoio à 

valorização e visitação da Área 

Classificada 

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados. 

Projeto de execução 

aprovado. 

Anexo2_requalificacao

_infraestruturas - pasta 

zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao1.rar" 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos miradouros  

Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados aprovados. 

Projeto de execução 

aprovado. 

Anexo8_miradouro - 

pasta zipada 

"CMCadaval_Cadernos

Encargos_Acao2.rar" 

 

No que diz respeito aos procedimentos contratuais, a presente operação cumpre o disposto 

na alínea 2. do ponto 5. do Aviso Nº-CENTRO-14-2016-05, apresentando-se nesta candidatura 

o grau de maturidade mínimo exigido para cada uma das intervenções a realizar (ver ponto h) 

da presente memória descritiva). 
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g) No caso de aquisições de equipamento, deve ser apresentada uma listagem com a identificação/ localização/ instalação do 

bem adquirido/a adquirir por local/ espaço ocupado 

Tendo em consideração a componente de investimento 2. Aquisição de bens descrita no ponto e), apresenta-se na tabela seguinte a listagem de 

equipamentos que se prevê adquirir na presente operação, em conformidade com a alínea d) do número 1 do artigo 7º e com o artigo 117º do RESEUR.  

Tabela 12. Listagem de equipamentos a adquirir da responsabilidade da Câmara Municipal de Alenquer 

Designação do Investimento Equipamentos a adquirir e instalar Localização de instalação Documento de suporte 

Aquisição e instalação de sinalética de 

leitura de paisagem e de informação 

 3 Painéis de informação 

 3 Painéis leitura de paisagem 

Localizado em 3 miradouros 

existentes na Serra de Montejunto 

(concelho de Alenquer) 

Anexo2_aquisicao_sinaletica 

- pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEncar

gos.rar 

Aquisição e instalação de pórticos 

informativos 
 3 Pórticos informativos 

A instalar em 3 locais do concelho 

de Alenquer de entrada na Serra 

de Montejunto 

Anexo9_porticos_informativos 

- pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEncar

gos.rar 

Aquisição de placas de informação 

turístico-cultural/ património para 

autoestrada 

 2 Placas de informação para autoestrada 

A instalar em ambos os sentidos 

da A1 no concelho de Alenquer, 

em local a acordar com a 

Infraestruturas de Portugal, S.A.. 

Anexo10_placas_autoestrada 

- pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEncar

gos.rar 

 

Tabela 13. Listagem de equipamentos a adquirir da responsabilidade da Câmara Municipal do Cadaval 

Designação do Investimento Equipamentos a adquirir e instalar Localização de instalação Documento de suporte 

Aquisição e instalação de mesas para 

Parque de Merendas 

 2 mesas grandes (1900mm de comprimento)  

 4 mesas normais (1500mm de comprimento) 

Parque de Merendas, junto ao 

Parque de Campismo da Serra de 

Montejunto 

Anexo1 _aquisicao_mesas- 

pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao1.rar" 
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Aquisição de mobiliário diverso 

 Secretária 

 Cadeira 

 Armário 

 Suportes para folhetos 

 Prateleiras para a mostra de produtos 

 Painéis amovíveis com informação e imagens da Serra 

de Montejunto 

 Telefone 

 Computador 

 Datashow/ Projetor 

Edifício de Receção e Mostra de 

Produtos Locais, localizado na 

Quinta da Serra 

Anexo3_aquisicao_mobiliario 

- pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de elementos de 

qualificação física e funcional do espaço 

envolvente à receção - Quinta da Serra 

 1 Painel informativo com mapa do espaço 

 1 Painel multidirecional 

 Passadiço amovível com total de 20m de extensão 

 2 Suportes para bicicletas 

 1 Outdoor de boas vindas 

Espaço envolvente à receção, 

localizado na Quinta da Serra 

Anexo4_elementos_qualifica

cao - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao1.rar" 

Criação de estrutura de apoio aos 

visitantes em modos cicláveis 

 Ponto de água para lavagem 

 Ponto de ar 

 Mini oficina 

 Gancho para suporte de bicicleta 

Espaço envolvente à receção, 

localizado na Quinta da Serra 

Anexo5_estrutura_apoio - 

pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de mobiliário 

infantil 

 Escorrega 

 Baloiço duplo 

 2 Equipamentos mola 

Parque Infantil, junto ao Parque de 

Campismo e ao Parque de 

Merendas da Serra de Montejunto 

Anexo6_mobiliario_infantil - 

pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de sinalética de 

leitura de paisagem e de informação 

 3 Painéis de informação 

 3 Painéis leitura de paisagem 

Localizado em 3 miradouros 

existentes na Serra de Montejunto 

(concelho do Cadaval) 

Anexo7_aquisicao_sinaletica 

- pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao2.rar" 

Aquisição e instalação de pórticos 

informativos 
 3 Pórticos informativos 

A instalar em 3 locais do concelho 

do Cadaval de entrada na Serra de 

Montejunto 

Anexo9_porticos_informativo

s - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao3.rar" 

Aquisição de placas de informação 

turístico-cultural/ património para 

autoestrada 

 2 Placas de informação para autoestrada 

A instalar em ambos os sentidos 

da A8 em local a acordar com a 

Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Anexo10_placas_autoestrad

a - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEncar

gos_Acao3.rar" 
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h) Grau de maturidade das componentes de investimento 

Para todas as componentes de investimento que integram esta operação, e de acordo com o 

exigido no Aviso Nº-CENTRO-14-2016-05, designadamente nas alíneas 2.1) a 2.2) do ponto 5. 

“Condições específicas de acesso deste Aviso”, refere-se que os cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos discriminados de todas as intervenções previstas encontram-se 

aprovados
8

. 

No caso da componente de investimento 16. Construções diversas, apresenta-se igualmente 

o “projeto de execução (arquitetura e especialidades quando aplicável)” para a totalidade das 

intervenções. A aprovação destes documentos constitui um anexo à presente candidatura 

(“4_CMAlenquer_projeto_execucao_miradouro.rar”,4_CMCadaval_projeto_execucao_infraestru

turas.rar” e “4_projeto_execucao_miradouro.rar”) 

No âmbito da componente 7. Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria, refere-se que o 

Investimento “Atividades preparatórias e assessoria de apoio à definição do projeto 

intermunicipal - Roteiro Natural da Serra de Montejunto” encontra-se com o procedimento 

aberto (conforme exposto no “3_Orcamento_Global.xlsx” e consta no documento anexo a esta 

candidatura “Anexo1_estudo_RoteiroNatural.rar” da pasta zipada 

“CMAlenquer_CadernosEncargos.rar”). 

Para cada uma das intervenções previstas no plano de investimento da presente operação, 

apresenta-se na tabela abaixo a lista de documentação correspondente. Conforme solicitado, 

anexa-se igualmente à presente candidatura o ficheiro excel editável 

“3_Orcamento_Global.xlsx”, no qual se indicam os documentos exigidos no referido ponto 5 

para cada intervenção. 

Tabela 14. Documentos de suporte anexos à candidatura referentes aos investimentos da Câmara 

Municipal de Alenquer 

Componentes 

de investimento 
Designação do Investimento Grau de maturidade exigido 

Documento de suporte 

anexo 

2. Aquisição de 

bens 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de paisagem e 

de informação 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo2_aquisicao_sinaleti

ca - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

Aquisição e instalação de pórticos 

informativos 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo9_porticos_informat

ivos - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

Aquisição de placas de 

informação turístico-cultural/ 

património para autoestrada 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo10_placas_autoestr

ada - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

                                                        

8

 Anexos: “CMAlenquer_CadernosEncargos.rar”, “CMCadaval_CadernosEncargos_Acao1.rar”, 

“CMCadaval_CadernosEncargos_Acao2.rar”, “CMCadaval_CadernosEncargos_Acao3.rar”. 
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cargos.rar 

7. Estudos, 

Pareceres, 

Projetos e 

Consultoria 

Atividades preparatórias e 

assessoria de apoio à definição 

do projeto 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados/ Abertura de 

Procedimento Proc. 

50/2016_CMA 

Anexo1 _estudo_Roteiro 

Natural - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

10. Publicidade 

e Divulgação 

Aquisição de serviços de 

produção de material de 

informação e divulgação 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo4_material_divulgac

ao - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

12. Outros 

serviços 

Aquisição de serviços de tradução 

de conteúdos de folhetos 

informativos 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo5_servicos_traduca

o - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

Aquisição de serviços para o 

desenvolvimento de website e 

aplicação móvel 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo6_website_aplicaca

o - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

Aquisição de serviços para a 

produção audiovisual sobre a 

Serra de Montejunto 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo7_producao_audiov

isual - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

Aquisição de serviços de 

animação multimédia de maquete 

física da Serra de Montejunto 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo8_animacao_multim

edia - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

16. 

Construções 

diversas 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos miradouros 

 Cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados; 

 Projeto de execução 

(arquitetura e especialidades 

quando aplicável) 

Anexo3 

_proj_execucao_miradour

o - pasta zipada 

CMAlenquer_CadernosEn

cargos.rar 

 

Tabela 15. Documentos de suporte anexos à candidatura referentes aos investimentos da Câmara 

Municipal do Cadaval 

Componentes 

de investimento 
Designação do Investimento Grau de maturidade exigido 

Documento de suporte 

anexo 

2. Aquisição de 

bens 

Aquisição e instalação de 

mesas para Parque de 

Merendas 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo1 

_aquisicao_mesas- pasta 

zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao1.rar" 

Aquisição de mobiliário 

diverso 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo3_aquisicao_mobili

ario - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de 

elementos de qualificação 

física e funcional do espaço 

envolvente à receção - Quinta 

da Serra 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo4_elementos_qualifi

cacao - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao1.rar" 

Criação de estrutura de apoio 

aos visitantes em modos 

cicláveis 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo5_estrutura_apoio - 

pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de 

mobiliário infantil 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo6_mobiliario_infantil 

- pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao1.rar" 

Aquisição e instalação de 

sinalética de leitura de 

paisagem e de informação 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo7_aquisicao_sinaleti

ca - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao2.rar" 
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Aquisição e instalação de 

pórticos informativos 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo9_porticos_informati

vos - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao3.rar" 

Aquisição de placas de 

informação turístico-cultural/ 

património para autoestrada 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo10_placas_autoestr

ada - pasta zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao3.rar" 

16. 

Construções 

diversas 

Requalificação de 

infraestruturas de apoio à 

valorização e visitação da 

Área Classificada 

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados 

Anexo2_requalificacao_inf

raestruturas - pasta 

zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao1.rar" 

Arranjos nos espaços 

circundantes aos miradouros  

 cadernos de encargos e 

respetivos orçamentos 

discriminados; 

 projeto de execução (arquitetura 

e especialidades quando 

aplicável) 

Anexo8_miradouro - pasta 

zipada 

"CMCadaval_CadernosEn

cargos_Acao2.rar" 
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i) Sustentabilidade da candidatura para e após realização do investimento 

Dado o facto de a presente operação visar o apoio à valorização e à visitação da PPSM, 

considera-se que no âmbito social a candidatura possui uma forte componente identitária, de 

apreciação e valorização da identidade da população residente na Serra de Montejunto e nos 

concelhos de Alenquer e do Cadaval e da forte componente cultural que por esta lhe é 

reconhecida e atribuída (como é o caso da Romaria de Nossa Senhora das Neves, por 

exemplo). A qualificação de vários espaços públicos existentes na PPSM irá permitir a criação 

das condições necessárias ao usufruto pleno por parte dos visitantes e da população 

residente, favorecendo assim a sua apropriação, numa perspetiva de corresponsabilização da 

comunidade para a sua salvaguarda e preservação. Considera-se, pois, que neste âmbito os 

custos associados a estas tarefas por parte do erário público serão substancialmente 

reduzidos. 

A presente operação e o investimento que se pretende realizar foram estruturados prestando 

especial atenção à componente de sustentabilidade ambiental decorrente da localização da 

operação, assegurando-se como objetivo a preservação e valorização dos recursos e valor 

ambiental intrínsecos ao património natural e paisagístico da Serra de Montejunto. O 

investimento a realizar teve em consideração as soluções que melhor se adequam aos 

espaços a intervir e à paisagem envolvente, no sentido de permitir a sua integração 

equilibrada na PPSM, bem como a adoção de medidas de eficiência energética e o uso de 

fontes de energia renováveis. Nos diversos elementos de qualificação dos espaços públicos 

que se pretendem valorizar, a autarquia optou também pela utilização de materiais 

sustentáveis e com baixos níveis de manutenção, que se reflete, igualmente, num menor custo 

associado. Refere-se ainda a componente informativa desta operação que, por exemplo, 

através da colocação de mais estruturas informativas sobre a PPSM e da produção de 

materiais de divulgação e comunicação dos seus valores naturais, contribuirá para uma 

sensibilização ambiental dos visitantes para a proteção e conservação da natureza. 

O reconhecimento da importância desta operação pela Câmara Municipal de Alenquer e pela 

Câmara Municipal do Cadaval traduz-se igualmente do ponto de vista financeiro e económico. 

As autarquias possuem orçamento próprio para os custos operacionais necessários à 

sustentabilidade do investimento, tendo, desde a constituição da PPSM, assumido a gestão 

física de alguns espaços (como por exemplo do espaço público da Quinta da Serra, do 

Parque de Merendas e do Centro de Interpretação Ambiental da PPSM), dos trilhos que se 

pretendem valorizar e das despesas e consumos inerentes aos referidos espaços. Refere-se 

igualmente que as opções tomadas pela autarquia na estruturação do investimento a realizar 

corresponderam a um trabalho reflexivo quanto à sua sustentabilidade e adequabilidade 
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financeiras, procurando-se, sempre que possível, a adoção de materiais e soluções menos 

onerosas e mais duradouras.  

Salienta-se ainda que a componente catalisadora do desenvolvimento económico local 

associada a esta operação. A valorização da PPSM traduz-se numa grande oportunidade de 

promoção da atividade turística e dos seus recursos endógenos e identitários, em particular os 

associados à marca Natural.PT, considerando-se que contribuirá para aumentar a atratividade 

da região e a sua dinamização económica. 

 

Por fim, em termos de sustentabilidade futura e garantia da continuidade de implementação 

de uma estratégia integrada de valorização da Serra de Montejunto, destacamos o 

compromisso assumido pelas duas autarquias e formalizado com a criação, em novembro de 

2015, da AMAC – Associação de Municípios de Alenquer e Cadaval, que se destina à 

prossecução dos seguintes fins públicos:  

 Conservação da natureza e valorização do património natural da serra de Montejunto; 

 Promoção do repouso e recreio ao ar livre em equilíbrio com valores naturais 

salvaguardados na serra de Montejunto; 

 Participar na articulação, coordenação e execução do planeamento e de ações que 

tenham âmbito intermunicipal; 

 Gerir equipamentos de utilização partilhada pelos municípios associados. 

 

Face ao exposto, e atendendo ao valor do investimento e à perspetiva de aumento da 

visitação da PPSM com impacto significativo na economia local, considera-se garantida a 

sustentabilidade futura da operação. 
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j)  Plano de comunicação e/ou outras medidas de divulgação e publicitação 

dos apoios concedidos 

Reconhecendo o reforço da regulamentação comunitária e nacional nos domínios da 

comunicação e informação, a Câmara Municipal de Alenquer e a Câmara Municipal do 

Cadaval estabelecem o Plano de Comunicação da operação “Roteiro Natural da Serra de 

Montejunto (projeto interconcelhio Alenquer/ Cadaval)”, com o objetivo principal de aumentar a 

perceção do público relativamente à aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) no território nacional.  

O Plano de Comunicação desenvolvido para a presente operação de forma conjunta entre as 

duas autarquias tem como objetivos específicos: 

 Informar o público-alvo da realização desta operação e, particularmente, das 

intervenções específicas a executar;  

 Divulgar os indicadores de realização e de resultado da operação junto dos seus 

potenciais beneficiários ou utilizadores e do público em geral;  

 Garantir a referência ao apoio dos FEEI em todas as ações de informação e de 

comunicação, desenvolvidas quer pelo beneficiário quer pelos seus parceiros, 

independentemente do meio de comunicação ou divulgação utilizado. 

As ações previstas neste Plano de Comunicação dirigem-se, essencialmente, aos seguintes 

públicos: 

 Empresas, investidores e empreendedores do território do setor do turismo/atividades 

de natureza, pelo facto de os resultados a atingir com esta operação serem igual e 

potencialmente benéficos para as suas atividades, devendo-se, portanto, assegurar a 

partilha de informações acerca da execução desta operação; 

 Visitantes da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, enquanto principais 

beneficiários das intervenções de valorização e qualificação previstas nesta operação; 

 Entidades locais de carácter associativo (culturais, recreativas, científicos, entre 

outros) cujas atividades poderão beneficiar das intervenções previstas nesta 

operação, pela oferta de melhores condições à realização de atividades; 

 Público em geral, garantindo que a divulgação da aplicação dos fundos comunitários 

no território resulta numa melhor perceção pública relativamente ao seu impacte bem 

como na sua valorização. 

De acordo com as obrigações fixadas no n.º 3 do artigo 115.º do Regulamento (UE) n.º 

1303/2013, de 17 de dezembro, designadamente as previstas no ponto 2.2 do seu Anexo XII, 

o Plano de Comunicação prevê a realização das seguintes ações:  
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a) Durante o período de conceção e execução da operação (correspondente ao período de 

cofinanciamento da presente candidatura):  

 Disponibilizar nos websites da Câmara Municipal de Alenquer e da Câmara Municipal 

do Cadaval informação sobre a operação e suas intervenções; 

 Realizar sessões de apresentação do projeto e de sensibilização da comunidade; 

 Desenvolver materiais de divulgação adequados às características do projeto: 

o cartazes de divulgação do apoio financeiro, para disponibilizar em cada um 

dos locais com intervenções físicas;  

o cartazes informativos sobre o projeto, em formato A3, referindo o 

cofinanciamento das intervenções, conforme modelo disponibilizado pela 

Autoridade de Gestão (AG); 

 Utilizar em todos os materiais, eventos, notícias ou outros, informação sobre o 

cofinanciamento, identificando claramente o apoio dos FEEI na execução da 

operação e a entidade apoiante. 

b) Após conclusão do período de financiamento: 

 Realizar sessões de apresentação dos resultados do projeto orientada para diferentes 

públicos: entidades que operam no setor turístico (operadores, guias, etc.), 

comunidade local, turistas/visitantes, entre outros. 

 Realizar atividades de Marketing digital, como banners de divulgação do projeto em 

vários websites (como por exemplo de turismo local e regional, administração local, 

entre outros); 

 Divulgar os resultados nos meios de comunicação social, nomeadamente em meios 

especializados em turismo de natureza. 

As ações de comunicação e divulgação previstas neste Plano de Comunicação serão 

realizadas de forma articulada entre a Associação de Municípios de Alenquer e Cadaval – 

AMAC e as equipas técnicas estabelecidas pelos dois Municípios, por forma a garantir a sua 

correta integração nos objetivos definidos para a operação.  
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