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Assunto: Requerimento para audição de entidades no âmbito da necessidade de salvaguarda 

da Quinta do Ingleses em Carcavelos, concelho de Cascais 

 

O Projeto de Urbanização da zona da Quinta dos Ingleses em Carcavelos, no concelho de 

Cascais, é uma questão que se mantém na ordem do dia desde há muito, tendo o PCP 

acompanhado activamente o processo desde a própria fase de desenvolvimento e aprovação 

do Plano de Pormenor para esta zona, passo que permitiu o desenvolvimento da pretensão de 

urbanização desta zona em larga escala. 

 

O PCP em diversos momentos questionou o Governo sobre este assunto (Req 249/VII-4.ª – 

dezembro de 1998; Req 628/VIII-2 – janeiro de 2001) e tomou posição em sede de autarquia 

no sentido de defender as pretensões e vontade das populações que sempre se opuseram de 

forma vincada à urbanização massiva pretendida para esta zona do concelho. 

 

Durante o desenvolvimento do Plano de Pormenor e sua avaliação ambiental, a população 

participou ativamente no sentido da reversão desta pretensão, com o Movimento Fórum por 

Carcavelos a tomar a dianteira desta oposição, dando expressão à vontade da população.  

 

E foi logo precisamente na fase de Avaliação Ambiental do Plano de Pormenor que se 

estranhou que este tivesse a aprovação da CCDR-LVT, quando a pretensão contraria 

fortemente as orientações de planeamento e ordenamento vertidas no Plano Regional de 

Ordenamento do Território  para a região de Lisboa e Vale do Tejo, para o arco Algés-Cascais.  



 

Para este território o PROT-AML estabelece que “estas áreas ainda não edificadas “podem e 

devem representar o espaço de concretização de espaços públicos, zonas de lazer e recreio, 

em espaço não edificado, fundamentais para o funcionamento e qualidade do sistema urbano 

no seu conjunto” – Opção que é contrariada quer pelo PPERUCS, quer pelo Projeto de 

Urbanização subsequente. 

 

No âmbito da defesa deste território e da salvaguarda dos direitos e interesses das populações 

entende o PCP que devem ser ouvidas e fornecer esclarecimentos sobre todo este processo o 

Movimento Fórum por Carcavelos, que desde o momento inicial tem tomado posição e se 

tem debatido pelo cumprimento da vontade objetiva das populações, quer a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que sendo autoridade de 

avaliação de impacte neste processo, permitiu a aprovação do projeto, mesmo contrariando, 

de forma grosseira, as opções de gestão do território e a salvaguarda do ambiente. 

 

Neste sentido o Grupo Parlamentar do PCP vem por este meio requer a audição, na Comissão 

a que V. Exa. Preside, dos representantes do Movimento Fórum por Carcavelos e a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

 

 

Os Deputados, 
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