ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

Centro Histórico de Palmela

Investimento Público

Dando corpo à política global de reabilitação urbana e à estratégia pensada para a
ARU delimitada pelo Município, indissociável da dinamização da reabilitação do
edificado privado que se visa com os restantes eixos de ação descritos, estão
previstas algumas intervenções estruturantes de qualificação de espaços,
infraestruturas e edifícios públicos. Estas intervenções estão enquadradas em sede
do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e do Plano de Ação para a
Regeneração Urbana (PARU), desenvolvidos e aprovados pelo Município no
contexto do quadro de apoio e acesso aos fundos comunitários do Portugal 2020.
 Alameda 25 de Abril – Requalificação do eixo rodoviário e zona envolvente,
beneficiação paisagística, melhoria da mobilidade e eficiência energética;
 Capela de S. João Baptista – Requalificação física do edifício, promovendo um
espaço de exposição de arte sacra e de acolhimento de outros eventos
culturais;
 Antigo edifício da sede Rádio Pal – Requalificação do edifício, eficiência
energética e instalação de serviços com vista ao desenvolvimento do turismo,
inovação e empreendedorismo;
 Traseiras do Fontanário do S. João – Requalificação de espaço público, melhoria
do ambiente e paisagem urbana;
 Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho – Requalificação, incluindo
obras de restauro do espaço e galeria de retratos dos Reis de Portugal,
beneficiando a utilização enquanto salão nobre da edilidade e a fruição pública
de um espaço de elevado valor histórico e artístico;


Antigo quartel da GNR – Reabilitação de um antigo edifício destinado ao
acolhimento e estudo de reservas arqueológicas e espaço de acesso público
para observação e estudo de acervos;

 Rua Serpa Pinto – Requalificação deste eixo urbano, renovando infraestruturas,
melhorando as condições de mobilidade, estacionamento e iluminação pública,
em continuidade de obras que foram levadas a cabo no âmbito do anterior
quadro comunitário de apoio e que incidiram sobre outros eixos urbanos do
centro histórico;
 Jardins e espaços públicos – intervenção integrada de valorização de espaços
públicos do centro histórico, promovendo a eliminação de barreiras
arquitetónicas e valorizando a imagem e ambiente urbano.”

