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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento e objetivos 

No quadro de uma estratégia de desenvolvimento do concelho e dos seus aglomerados 

principais, o Município da Murtosa tem vindo a promover, ao longo dos últimos anos, um 

conjunto de iniciativas focadas na melhoria da qualidade de vida da população, na 

valorização do seu contexto ambiental e na captação e retenção de investimento.  

Consciente da importância do território, encarado como um recurso essencial para o 

desenvolvimento sustentável, o Município tem sido um agente ativo na valorização dos 

recursos ambientais e no equilíbrio necessário à correta apropriação dos espaços mais 

sensíveis, nomeadamente as áreas de interseção da ocupação humana com a ria de 

Aveiro. No alcance deste desígnio de desenvolvimento sustentável, o Município tem 

apostado numa rede de mobilidade suave acessível a toda a população e visitantes, 

numa rede de equipamentos e infraestruturas de qualidade e num apoio de proximidade 

a toda a população e tecido económico. 

A aposta da valorização da qualidade de vida é uma prioridade concelhia, tendo o 

Município delineado como desafio atual o domínio da regeneração e reabilitação urbana, 

complementar às iniciativas e domínios de desenvolvimento já no terreno. Neste 

contexto a autarquia encontra-se a desenvolver um projeto que inclui os seguintes 

trabalhos:  

• Elaboração do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU);  

• Elaboração dos Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU) das 

Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da Murtosa e Torreira. 
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1.2 Metodologia 

O projeto em desenvolvimento tem uma natureza estratégica e operacional, cuja 

conceção adota uma abordagem integrada e integradora, facilitadora da sua correta 

implementação. Desta forma, pretende-se assegurar a complementaridade dos três 

estudos a desenvolver com uma resposta efetiva nos domínios prioritários de 

intervenção, considerando as interações, dependências e efeitos potenciadores de cada 

um dos estudos face a um todo, que se pretende coerente e sustentável. 

O trabalho em desenvolvimento compreende 3 etapas (Figura 1): 

• A etapa 1 consiste na preparação dos trabalhos, na definição mais fina da 

metodologia e dos mecanismos de articulação com o Município e os principais 

atores locais; 

• A etapa 2 compreende a elaboração do Plano de Ação de Reabilitação 

Urbana; 

• A etapa 3 consiste na elaboração dos Programas Estratégicos de Reabilitação 

Urbana das ARU da Murtosa e da Torreira. 

 

Figura 1. Metodologia  

Fonte: SPI, 2016 

Etapa 3. Definição de duas Operações de Reabilitação Urbana e elaboração dos respetivos 

Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana

Relatório 3 (R03): Definição da ORU da Murtosa Relatório 4 (R04): Definição da ORU da Torreira

Etapa 2. Desenvolvimento do Plano de Ação de Regeneração Urbana

Relatório 2 (R02): Plano de Ação de Regeneração Urbana da Murtosa

Etapa 1. Planeamento Detalhado do Projeto

Relatório 1 (R01): Planeamento Detalhado do Projeto
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O presente documento concretiza uma das componentes da etapa 3, correspondendo à 

Definição da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da Murtosa formalizada no 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Murtosa. 

 

1.3 Estrutura do relatório 

A estrutura deste documento respeita e desenvolve os conteúdos legais estabelecidos 

no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) para a definição da Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática: 

• Definição do âmbito da ORU: Breve enquadramento/delimitação territorial da 

ARU da Murtosa e identificação do tipo e o prazo de execução da ORU; 

• Caracterização e diagnóstico do território da ARU da Murtosa: Enquadramento 

territorial, caraterização socioeconómica e urbanística, apoiada por trabalho de 

campo, e com síntese em análise SWOT; 

• Estratégia territorial e operacional: Apresentação da visão de futuro para a ARU 

da Murtosa e dos eixos estratégicos que contribuem para a sua concretização; 

• Programa da Operação de Reabilitação Urbana: descrição dos projetos 

estruturantes e ações prioritárias; cronograma da operação, identificação de 

complementaridades e dependências; programa de investimento e 

financiamento; apresentação do modelo de gestão e execução; 

• Quadro de apoios e incentivos: identificação dos benefícios fiscais associados 

à ARU e apresentação dos critérios de acesso aos mesmos para as ações de 

reabilitação urbana bem como outros estímulos à reabilitação. 
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2. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DA ORU 

 

2.1 A ARU da Murtosa 

Sob proposta da Câmara Municipal na reunião de 19 de fevereiro de 2015, a Assembleia 

Municipal, na sua sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2015, aprovou a delimitação de 

três Áreas de Reabilitação Urbana no concelho da Murtosa, com as seguintes 

designações: ARU da Murtosa, ARU de Pardelhas e ARU da Torreira. 

A ARU da Murtosa foi publicada no Diário da República (DR) nº59, de 25 de março de 

2015, e abrange uma área de 93 hectares inserida no perímetro urbano definido pelo 

Plano Diretor Municipal (PDM). Contudo, conforme estabelecido no nº 6 do artigo 13º do 

RJRU, que refere que após a delimitação de ARU é possível proceder a alterações nessa 

delimitação, seguindo os procedimentos aplicáveis para a sua aprovação, foi proposta a 

alteração de delimitação das ARU da Murtosa e Pardelhas, com o intuito de as unificar.  

 

Figura 2. Limite da ARU da Murtosa publicado no Aviso n.º 3276/2016 - Diário da República n.º 49/2016, Série II de 

2016-03-10  

Fonte: SPI, 2016 

https://dre.pt/application/file/66848855
https://dre.pt/application/file/66848855
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Essa redelimitação teve em conta as características similares de toda esta área com 

265,2 hectares, a sua complementaridade e interligação, que impuseram um 

reajustamento dos limites inicialmente fixados para cada uma das áreas delimitadas 

individualmente, resultando apenas numa ARU, com um único conjunto de benefícios e 

incentivos fiscais e financeiros. 

As centralidades da Murtosa, Pardelhas e Monte apresentam fortes relações de 

complementaridade, interligação e constituem os elementos polarizadores da vila da 

Murtosa. Segundo o exposto no Relatório de Delimitação da ARU da Murtosa, “todas se 

caracterizam por uma imagem marcadamente urbana, com grande densidade de 

edificado e estrutura viária, que provocam na imagem urbana uma fluidez e interligação 

funcional (…).” 

Assim, a delimitação, na qual se uniu a ARU da Murtosa e ARU de Pardelhas, com 

pequenos ajustes nos limites das mesmas, a inclusão da centralidade do Monte e da 

área urbana do “Outeiro da Maceda”, assentou em critérios: 

a) “Da esfera social; 

b) Da esfera urbanística; 

c) Da esfera económica; 

d) Da esfera cultural; 

e) Da esfera associativa e desportiva. 

No que diz respeito à esfera social, apesar da mesma estar presente em toda a área 

proposta, ela é marcadamente mais expressiva na área agora adicionada, denominada 

como “Outeiro da Maceda”; 

Relativamente à esfera Urbanística, as áreas agora integradas são um desenvolvimento 

natural do aspeto anterior, na medida em que são de grosso modo, áreas urbanas onde o 

espaço público se encontra expectante de requalificação, o que também se aplica ao 

eixo viário da Av. de Santo António do Monte, cujo tratamento e requalificação, seja na sua 

área central, seja no seu término, importa definir e concretizar. 

Os aspetos que envolvem as esferas económica, cultural, desportiva e associativa são 

reforçadas com a inclusão da área central do Monte – Salão Paroquial e Igreja de Santo 

António, Escola Primária, Casa de Repouso – Solar Nossa Terra, Associação Cultural e 

Desportiva do Monte, a Pastelaria “Âncora” e Capela de Santa Luzia, bem como a área 

onde se localizam o Cineteatro da Murtosa e o Pavilhão Desportivo da Murtosa.” 
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As considerações expostas relacionam-se ainda com a vontade e oportunidade de 

intervir num tecido urbano que evidencia necessidades de reabilitação, quer nos 

espaços públicos quer nos edifícios, sendo “fundamental que esta ação de intervenção 

sobre o que é público dinamize e motive ações de reabilitação por parte dos privados, 

das quais resulte a tão necessária fixação de gente no parque edificado existente.” 

Como principais critérios gerais que fundamentaram a atual delimitação da ARU da 

Murtosa consideraram-se os seguintes: 

a) Integrar os elementos de referência e que marcam a imagem urbana e definem o 

seu carácter, sejam espaços públicos, sejam edifícios ou sejam funções urbanas, 

por forma a constituírem uma alavanca de incentivo ao particular para também ele 

intervir; 

b) Promover a implementação de uma rede de ligação e de articulação entre estes 

diversos espaços e as diversas funções. 

Na sequência do exaustivo trabalho de levantamento realizado para o desenvolvimento 

do presente PERU, verificou-se a necessidade de proceder a alterações de pormenor 

nos limites sul da ARU, sendo este novo limite apresentado na Figura 2. 
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Figura 3. Limite da ARU da Murtosa sobre o qual incide a ORU  

Fonte: SPI, 2016 
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2.2 Tipo de ORU 

A intervenção a desenvolver no aglomerado urbano da Murtosa será uma Operação de 

Reabilitação Urbana sistemática, tendo em conta a complexidade das questões 

abrangidas e a perspetiva integrada de intervenção no tecido urbano e na vida da vila da 

Murtosa que será necessário garantir.  

O RJRU define a ORU sistemática como uma “intervenção integrada de reabilitação 

urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, 

visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de 

investimento público”
1

, que articule e alavanque o investimento privado associado. 

A delimitação de uma ARU acarreta responsabilidades para o Município, tendo 

associados apoios e benefícios fiscais, designadamente ao nível dos impostos 

municipais sobre o património, incentivos decorrentes dos estatutos dos benefícios 

fiscais (IVA, IRS e IRC), entre outros, a conceder aos proprietários e detentores de 

direitos sobre o património edificado, objeto das ações de reabilitação urbana. 

Através da definição da ORU sistemática, e em complementaridade com o estabelecido 

na delimitação da ARU, serão conferidos poderes acrescidos ao Município (a aprovação 

da ORU sistemática constitui causa de utilidade pública para efeitos de imposição da 

obrigação de reabilitar e obras coercivas, empreitada única, demolição de edifícios, 

direito de preferência, arrendamento forçado, constituição de servidão, expropriação, 

venda forçada, reestruturação da propriedade), podendo ser criados programas, 

complementares aos programas atualmente definidos pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU), que promovam a reabilitação e reabitação do edificado. 

 

2.3 Prazo de execução 

A ORU da Murtosa deverá ser executada no prazo de 10 (dez) anos, estimando-se que 

as intervenções propostas se desenvolvam entre 2016 e 2025. Este prazo poderá ser 

prorrogado por 5 anos, caso se entenda necessário, atingindo o âmbito temporal 

máximo fixado para a vigência de uma ARU (de acordo com o fixado no artigo 20º do 

RJRU). 

                                                   

1
 RJRU, Artigo 8º. 
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Tendo em vista a concretização integral da ORU, deverá ser regularmente promovida a 

avaliação da execução da operação, designadamente do grau de desenvolvimento do 

programa de ação definido e da prossecução dos Objetivos específicos, nos termos 

previstos no RJRU. 
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3. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Enquadramento territorial 

3.1.1 Enquadramento regional e sub-regional 

O concelho da Murtosa localiza-se na região Centro (NUTS II) e pertence à sub-região de 

Aveiro (NUTS III) juntamente com os concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, 

Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. No seu 

conjunto, a sub-região de Aveiro, à qual corresponde em termos administrativos a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), ocupa uma área de 1.690 km
2

, 

na qual residem cerca de 370 mil habitantes, que representam aproximadamente 16% 

do total da população da região Centro.  

Esta sub-região é fortemente marcada pela presença da Ria de Aveiro que constitui o 

principal elemento caracterizador deste território e com grande influência no seu 

desenvolvimento.  

Com uma área de 73,1km
2

, o concelho da Murtosa é constituído por quatro freguesias 

(Bunheiro, Monte, Murtosa e Torreira) e é delimitado a Norte pelo concelho de Ovar, a 

Este por Estarreja e Albergaria-a-Velha, a Sul por Aveiro e a Oeste pelo Oceano Atlântico 

(Figura 4).  
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Figura 4. Enquadramento regional do concelho da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

A sua posição geoestratégica na faixa litoral, próximo de dois dos principais eixos de 

distribuição rodoviária, conjugada com o seu perfil rural é um fator de diferenciação do 

concelho uma vez que permite o usufruto pleno da qualidade de vida de um território de 

baixa densidade (142,2 habitantes/km²) a pouco mais de 30 minutos (58 km) do Porto. 

Inserido no litoral norte, o concelho da Murtosa integra, de acordo com o Programa 

Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o território do Arco 

Metropolitano do Porto, localizando-se no seu limite sul, num território de charneira com 

o Sistema Metropolitano do Centro Litoral (Figura 5). 
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Figura 5. Sistema urbano e acessibilidades em Portugal Continental 

Fonte: Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, 2006 

 

No modelo territorial definido no Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

(PROT-C)
2

, o concelho da Murtosa integra o sistema do Centro Litoral (Figura 6), mais 

concretamente o subsistema urbano Aveiro/Baixo Vouga, assumindo-se como um centro 

urbano complementar com uma função dominantemente municipal, garantindo uma 

                                                   

2
 Disponível online na página da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro em: 

http://tinyurl.com/gsobqfr 
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oferta urbana essencial para a coesão territorial. Em termos biofísicos, o concelho 

integra a unidade Beira Litoral, subunidade Ria de Aveiro, numa área classificada como 

de mais-valia ambiental com o estatuto de Zona de Proteção Especial (ZPE). Esta área 

constitui uma paisagem única no país e um recurso que se subdivide em diversas 

potencialidades: plataforma portuária, pesca, salinas, aquacultura, agricultura, desporto, 

turismo e proteção da natureza. 

 

Figura 6. Síntese do sistema urbano da região Centro 

Fonte: CCDR Centro, PROT–C, 2011 

 

Em matéria de turismo, o Centro Litoral é caracterizado por uma elevada diversidade de 

recursos naturais, ambientais e culturais sendo a atividade turística fortemente ancorada 

em estruturas urbanas. Neste contexto, o PROT-C ressalva também a importância de 

prever a requalificação dos centros urbanos. 
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3.1.2 Breve retrato do concelho da Murtosa 

Contexto sociodemográfico 

De acordo com os Censos de 2011, o concelho da Murtosa tinha cerca de 10600 

habitantes. Este quantitativo populacional revela que, no último período intercensitário 

(2001-2011), o concelho registou um acréscimo populacional na ordem dos 12%. 

Conforme apresentado na Tabela 1, todas as freguesias do concelho da Murtosa 

registaram um aumento da população residente, com a exceção da freguesia de 

Bunheiro que apresenta um ligeiro decréscimo do seu quantitativo populacional (0,9%). 

 

Tabela 1. População residente no concelho da Murtosa em 2001 e 2011 

Unidade territorial 

População Residente (Nº) Taxa de variação da população (%) 

2001 2011 2001-2011  

Portugal 10.355.278 10.562.178 2,0  

Região Centro (NUTS II) 2.348.397 2.327.755 -0,9  

Região de Aveiro (NUTS III) 364.973 370.394 1,5  

Murtosa (concelho) 9.458 10.585 11,9  

Bunheiro 2.707 2.682 -0,9  

Monte 1.116 1.459 30,7  

Murtosa 3.140 3.699 17,8  

Torreira 2.495 2.745 10,0  
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 e 2011 

 

Destaca-se ainda que, no contexto da sub-região de Aveiro (NUTS III), o concelho da 

Murtosa foi o que registou o maior aumento populacional, seguindo-se os concelhos de 

Oliveira do Bairro (8,8%) e de Aveiro (7%). Pelo contrário, os municípios de Águeda, 

Anadia, Estarreja e Sever do Vouga registaram uma diminuição da população residente. 

Em termos da estrutura etária da população residente nas freguesias do concelho, 

estamos perante uma população maioritariamente em idade ativa, com o grupo etário 

dos 25 aos 64 anos a representar, em 2011, cerca de 50% da população no concelho. 

De notar que os grupos etários mais novos possuem uma maior representatividade que 

os mais idosos, nomeadamente nas freguesias da Torreira e do Monte, o que demonstra 
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uma forte capacidade de regeneração natural acompanhada pela capacidade de 

atração registada no último decénio intercensitário (Figura 7). 

 

Figura 7. População por grupos etários e freguesias de residência 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

No que diz respeito ao nível de escolarização da população residente no concelho 

(Tabela 2. ), em 2011, existe ainda uma elevada proporção de população sem qualquer 

nível de escolaridade (22,2%), embora se verifique uma redução em relação a 2001 (data 

em que se regista um valor de 32,5%). Simultaneamente importa ter presente a evolução 

positiva no grau de escolarização referente ao 3º Ciclo do Ensino Básico (CEB) que, em 

2001, correspondia a 9,2%, passando para 13,3%, em 2011. Também no ensino 

secundário existe um acréscimo da proporção da população com este grau de 

escolaridade, sendo que, em 2001, englobava apenas 5,6% da população, enquanto, 

em 2011, corresponde a 8,3%. No entanto, em 2011, apenas 6,8% da população 
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residente detém o ensino superior completo, valor significativamente abaixo da média da 

sub-região do Baixo Vouga (11,2%). Quando se analisa este indicador à escala das 

freguesias do concelho, as dinâmicas são semelhantes, havendo a preponderância do 

1º CEB como o nível de escolaridade mais elevado completo pela população residente. 

 

Tabela 2. População residente (Nº), por nível de escolaridade mais elevado completo, em 2011 

Unidade Territorial Total Nenhum 1º CEB 2º CEB 3º CEB Secund. 
Pós-

secund. 
Superior 

Portugal 10562178 1999754 2688308 1412580 1716970 1411801 88023 1244742 

Região Centro (NUTS II) 2327755 466146 640510 297911 370419 290871 18427 243471 

Baixo Vouga (NUTS III) 390822 70888 103563 58209 64307 46849 3139 43867 

Murtosa (concelho) 10585 2349 3456 1717 1412 880 51 720 

Bunheiro 2682 623 874 461 363 216 8 137 

Monte 1459 352 437 223 187 127 6 127 

Murtosa 3699 789 1463 516 434 292 19 186 

Torreira 2745 585 682 517 428 245 18 270 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 2011 

 

Por último, ainda no que se refere à escolaridade, destaca-se também uma evolução 

positiva da taxa de abandono escolar ocorrida nas últimas duas décadas. Em 1991, este 

indicador alcançava os 22,6% e, em 2001, já apresentava um decréscimo acentuado, 

situando-se nos 6,6%, tendência que continuou a progredir na década seguinte. Assim, 

em 2011, a taxa de abandono escolar no concelho da Murtosa registava um valor de 

0,4%, significativamente abaixo da média da sub-região Baixo Vouga (1,4%) e nacional 

(1,7%). 

 

Dinâmicas económicas e emprego 

Quanto a dinâmicas económicas, em 2011, no concelho da Murtosa estavam 

empregados 3996 indivíduos, o que corresponde a 87,9% da população ativa e a um 

decréscimo em relação ao que se verificava em 2001, data na qual 93,3% da população 

ativa do concelho se encontrava empregada (4065 indivíduos). Estas alterações são 

semelhantes às ocorridas, no mesmo período, à escala sub-regional e regional, 
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influenciadas pela crise económica do país que provocou alterações no mercado de 

trabalho.  

O setor terciário é o principal empregador da Murtosa (52,4%), o que também se verifica 

na sub-região na qual o concelho se integra (59,7%) e na região Centro (66,2%). No 

entanto, o concelho apresenta uma proporção de população empregada no setor 

primário significativamente superior ao que se verifica em escalas territoriais superiores, 

sendo que a população afeta a atividades do setor primário na Murtosa corresponde a 

16,2% da população empregada enquanto na sub-região do Baixo Vouga
3

 essa valor 

atinge apenas 3% do total da população empregada. Importa ainda destacar o peso 

considerável do setor secundário para a economia do concelho (31,4%). 

 

Tabela 3. População empregada, por setor de atividade económica no concelho em 2011 

Unidade Territorial Total 

Setor primário Setor secundário Setor terciário 

Nº % Nº % Nº % 

Região Centro (NUTS II) 940211 35018 3,7 282800 30,1 622393 66,2 

Baixo Vouga (NUTS III) 168834 4398 2,6 63596 37,7 100840 59,7 

Murtosa (concelho) 3996 648 16,2 1256 31,4 2092 52,4 

Bunheiro 1078 135 12,5 387 35,9 556 51,6 

Monte 548 21 3,8 208 38,0 319 58,2 

Murtosa 1204 188 15,6 393 32,6 623 51,7 

Torreira 1166 304 26,1 268 23,0 594 50,9 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

A análise do número de empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios por secção 

da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE) permite obter uma 

melhor compreensão sobre o modelo económico do concelho da Murtosa que, em 

2013
4

, assenta em 1104 empresas. Este número representa 2,9% do total de empresas 

da região de Aveiro (NUTS III) e uma densidade de 15,1 empresas/km² no concelho da 

Murtosa. O tecido empresarial do concelho é composto, principalmente, por 

microempresas, sendo que a proporção de empresas com menos de 10 pessoas ao 

                                                   

3 Os dados estatísticos que reportam à data dos Censos de 2001 e 2011 ainda não refletem a reorganização ocorrida ao 

nível das Nomenclaturas Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), em 2013. Deste modo, nas unidades territoriais surge a 

sub-região Baixo Vouga, correspondente à versão de 2002 das NUTS. Ao longo do documento serão mantidas estas 

designações quando forem apresentados dados referentes a estes anos. 

4 INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2014 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

18 

serviço corresponde a 97,5% e o volume médio de negócios por empresa é de 89,6 

milhares de euros. 

A análise da distribuição do número de empresas por atividade económica
5

 (Figura 8) 

destaca uma maior concentração de empresas nos setores da agricultura (A - 372 

empresas, 33,7% do total), comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos (G - 180 empresas, 16,30%), construção (F- 112 empresas, 

10,1%) e atividades administrativas e dos serviços de apoio (N - 106 empresas, 9,6%). 

 

Figura 8. Número de empresas com sede no concelho por atividade económica, em 2013 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2014 

 

Em termos setoriais, predominam as empresas no setor terciário (G a S) que 

representam 52% do total. Seguem-se as empresas do setor primário (A) que 

representam 33,7% do tecido empresarial do concelho. Por último, o setor secundário 

(de B a F) representa 14,3% do total de empresas e a construção assume a 

preponderância neste setor. 

A análise do indicador relacionado com o pessoal ao serviço (Figura 9) revela-nos que 

no universo das 1104 empresas do concelho da Murtosa, em 2013, as que empregam 

um maior número de pessoas estão no setor da indústria transformadora (C- 463 

                                                   

5Classificação Portuguesa de Atividades Económicas – rev. 3. A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, B - 

Indústrias extrativas, C - Indústrias transformadoras, D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, E - Captação, 

tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição, F – Construção, G - Comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, H - Transportes e armazenagem, I - Alojamento, 

restauração e similares, J - Atividades de informação e de comunicação, K - Atividades financeiras e de seguros, L - 

Atividades imobiliárias, M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, N - Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio, O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória, P – Educação, Q - Atividades de 

saúde humana e apoio social, R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas, S - Outras atividades de 

serviços  
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pessoas, 21,2%) da agricultura (A- 457 pessoas, 20,9%) e do comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (G- 347 empresas, 15,8%). 

 

Figura 9. Pessoal ao serviço nas empresas do concelho por atividade económica, em 2013 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2014 

 

Atendendo ao volume de negócios das empresas por atividade económica (Figura 10), 

verifica-se igualmente a importância do comércio por grosso e a retalho, reparação de 

veículos automóveis e motociclos (G- 34172 milhares de euros) que gera 34,5% do total 

de volume de negócios do concelho. Segue-se o setor da indústria transformadora (C - 

30477 milhares de euros), que representa 30,8% do total do volume de negócios e ainda 

a agricultura (A- 11615 milhares de euros) responsável por 11,8%. 

 

Figura 10. Volume de negócios (%) das empresas no concelho por atividade económica, em 2013 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2014 

 

No contexto municipal, o dinamismo da economia na Murtosa traduz-se ao nível do 

indicador per capita do Poder de Compra Concelhio (IpC), sendo que este concelho 

apresenta, em 2013, um IpC de 71,14 (Portugal = 100), valor inferior à média da Região 

de Aveiro (com um IpC de 92,10) e da região Centro (com um IpC de 89,21). Contudo, é 
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importante notar que comparativamente ao ano de 2011, o IpC da Murtosa apresenta um 

ligeiro aumento (em 2011, corresponde a 69,79). 

Ainda em termos de emprego e mercado de trabalho, à data dos Censos de 2011, a taxa 

de desemprego no concelho registava um valor de 12,1%, ligeiramente superior à média 

da NUTS III (11,3%). Segundo os dados do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), em dezembro de 2011, estavam inscritos no IEFP 489 indivíduos, dos 

quais 69,3% estavam inscritos há menos de 1 ano e, quanto à situação face ao 

emprego, 93% procuravam um novo emprego e apenas 7% estava à procura do primeiro 

emprego. A faixa etária dos 35 aos 54 anos era a que apresentava uma maior proporção 

de inscritos (46,2%), seguida pelo grupo dos 25 aos 34 anos (25,5%). Desde 2008 

verificou-se um aumento progressivo do número de inscritos no IEFP, sendo que o valor 

máximo foi registado em 2013, com 528 pessoas inscritas. Nos anos seguintes, o 

número de desempregados inscritos no IEFP tem vindo a diminuir, tal como se verifica 

na Figura 11. 

 

Figura 11. Evolução do número de desempregados inscritos no IEFP no concelho da Murtosa 

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por concelho, 2008 a 2015 

 

Embora o número de inscritos no IEFP em dezembro de 2015 fosse inferior ao registado 

em dezembro de 2011 (-21,7%), destaca-se o facto de ter aumentado o número de 

“desempregados inscritos há mais de um ano” que, em 2015, correspondiam a 47,5% 

do total. O grupo demográfico dos 35 aos 54 anos continua a ser preponderante, com 

52% do total de inscritos. 

Outro indicador relevante na caracterização socioeconómica do concelho de Murtosa é 

o número de beneficiários do rendimento social de inserção por 1000 habitantes em 

idade ativa. Em 2013, este valor encontrava-se nos 16,9‰, abaixo da média da NUTS III 

Baixo Vouga (27,1‰) e da média nacional (10,4‰). No entanto, importa destacar que o 
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número de beneficiários tem vindo a diminuir anualmente desde 2011, quando 

representava um valor de 28,9‰, relacionado com a introdução de restrições de acesso 

a este apoio social. 

 

Acessibilidades e mobilidade 

Fruto de opções estratégicas de escala nacional que determinaram os traçados atuais e 

da sua localização litoral, com a Ria de Aveiro a marcar de forma vincada o território, as 

principais infraestruturas rodo e ferroviárias de acesso ao concelho da Murtosa não o 

atravessam, não existindo nenhum nó direto para o concelho. Neste contexto, o acesso 

ao concelho e a mobilidade interna é garantida por uma rede viária com um número 

limitado de eixos, dos quais se destacam duas estradas nacionais de maior importância 

(EN 109-5 e EN327) e estradas de cariz regional e municipal que permitem a ligação 

intraconcelhia (ligações internas) e a ligação às principais vias de distribuição (ligações 

ao exterior), destacando-se a proximidade ao IP1/A1- Autoestrada do Norte e à A29/A17 

que fazem a ligação entre o Porto e Lisboa e à IP5/A25 - Autoestrada das Beiras Litoral e 

Alta que faz a ligação ao interior da região Centro e que corresponde à principal ligação 

viária a Espanha. 

Na componente da mobilidade ferroviária, o concelho é servido pela linha do Norte 

sendo a estação mais próxima localizada em Estarreja (Figura 12). 
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Figura 12. Enquadramento regional das acessibilidades (rede rodoviária e ferroviária) 

Fonte: SPI, 2016 

 

De acordo com o exposto, importa reforçar a inexistência de uma acessibilidade 

adequada à A29 e A1, realidade condicionadora do desenvolvimento económico 

concelhio. O reconhecimento deste facto está plasmado no Plano Intermunicipal de 

Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA), promovido pela CIRA onde é 

priorizada a concretização deste acesso. De salientar que este contexto foi criado com a 

alteração do traçado da A29 que se previa, na sua génese, que ligasse todos os 

concelhos do litoral português, o que não aconteceu. Também por parte da 

Administração Central houve o reconhecimento da forte penalização que as mudanças 

de traçado tiveram na Murtosa, tendo sido assumida, através de protocolo, a 

concretização do referido acesso como forma de minimização dos impactos negativos 

das decisões tomadas. 
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Ainda no campo da mobilidade é relevante assinalar a aposta do Município nos modos 

suaves. A Murtosa é pioneira no domínio da mobilidade ciclável com iniciativas âncoras 

relacionadas com a promoção do uso da bicicleta como meio de transporte diário para o 

trabalho e para a escola tendo para tal investido na criação de condições de segurança 

para que este meio de transporte seja efetivamente uma alternativa ao automóvel. 

  

  

Figura 13. Rede de mobilidade suave do concelho da Murtosa, exemplos na ARU da Murtosa 

Fonte: Murtosa Ciclável
6
 e levantamentos de campo 

 

No concelho da Murtosa, a mobilidade pendular faz parte do quotidiano da população 

empregada, sendo realizada por 64% da população residente empregada fora do 

concelho e da população não residente empregada no concelho.
7

 O fluxo de saída do 

concelho, para trabalhar ou estudar, é mais intenso que o fluxo de entrada: a proporção 

de população residente que sai do concelho corresponde a 21,4%, enquanto a 

proporção da população que entra no concelho em relação à população residente é de 

8,4%. 

                                                   

6 Disponível online em: tinyurl.com/joh292s 

7 O INE calcula a “Mobilidade pendular da população empregada (%) por Local de residência” segundo a fórmula: 

[(População residente empregada fora da unidade territorial + População não residente empregada na unidade territorial)/ 

População residente empregada]*100 
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Tabela 4. Proporção da população que entra/sai da unidade territorial (%), em movimentos pendulares, 2011 

Unidade Territorial Entrada
8
 Saída

9
 

Baixo Vouga (NUTS III) 6,9 8,0 

Murtosa (concelho) 8,4 21,4 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

No que se refere ao meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares, a análise 

sugere a existência de algumas fragilidades na rede de transportes públicos existente no 

concelho, uma vez que predomina a utilização do automóvel (54,8% das deslocações 

são realizadas através deste meio de transporte). As deslocações a pé correspondem a 

15,2% e o autocarro é o meio de transporte utilizado em apenas 5,6% dos movimentos 

pendulares. Contudo, é importante destacar uma maior proporção do uso da bicicleta no 

concelho da Murtosa, superior à média registada no Baixo Vouga. A bicicleta é o meio 

de transporte utilizado em 16,9% dos movimentos pendulares no concelho da Murtosa, 

enquanto à escala sub-regional esse valor corresponde a 3,9%, situação que, como 

referido anteriormente, reflete o investimento que tem sido feito pela CM da Murtosa no 

que diz respeito à implementação de uma rede ciclável no concelho. 

Tabela 5. Principal meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares (%) por local de residência 

Unidade 

territorial 

Total 

(Nº) 

Meio de transporte (%) 

A pé 

Aut. 

ligeiro - 

passag. 

Aut. 

ligeiro - 

condutor 

Autocarro 

Transp. 

Col. 

empresa 

ou escola 

Motociclo Bicicleta Outro 

Baixo Vouga 

(NUTS III) 
224238 11,7 50,6 19,4 6,4 2,1 3,2 3,9 2,8 

Murtosa 

(concelho) 
5275 15,2 40,3 14,5 5,6 2,6 2,2 16,9 2,7 

Bunheiro 1368 5,4 43,2 14,6 6,7 3,1 3,7 20,8 2,3 

Monte 760 9,5 40,8 16,3 1,8 2,5 3,0 22,5 3,6 

Murtosa 1644 13,1 38,4 14,7 2,9 1,8 1,9 24,3 2,9 

Torreira 1503 29,4 39,4 13,4 9,4 2,9 0,7 2,5 2,3 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

 

À escala das freguesias, as dinâmicas de mobilidade são semelhantes e assentam na 

utilização do automóvel. Nas freguesias do Monte e da Murtosa verifica-se o predomínio 

das deslocações em automóvel ligeiro mas destacam-se as deslocações de bicicleta 

                                                   

8 Segundo a fórmula: (População residente que trabalha ou estuda na unidade territorial residindo noutra unidade 

territorial/ População residente na unidade territorial)*100 

9 Segundo a fórmula: (População residente que trabalha ou estuda noutra unidade territorial/ População residente na 

unidade territorial)*100 
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que apresentam valores superiores à média do concelho. Em 2011, as deslocações em 

autocarro e a pé apresentam uma proporção inferior à média. 

Quando se compara a duração média dos movimentos pendulares da população 

empregada ou estudante, segundo tipo de meio de transporte utilizado (Tabela 6), 

verifica-se que no concelho da Murtosa, em transportes coletivos a deslocação demora 

cerca de 34 minutos, enquanto em transporte individual a deslocação tem uma duração 

média de 17 minutos. Esta diferença de tempo gasto em transportes públicos e em 

transporte privado também contribui para a opção pelo automóvel como meio de 

deslocação mais utilizado nos movimentos pendulares mencionada anteriormente. 

 

Tabela 6. Duração média dos movimentos pendulares (min) da população residente empregada ou estudante segundo o 

meio de transporte 

Unidade territorial Transp ind. Transp. colet. 

Região Centro (NUTS II) 16,6 27,7 

Baixo Vouga (NUTS III) 15,4 28,4 

Murtosa (concelho) 17,4 34,2 

 

Fonte: INE, Recenseamento geral da população e habitação, 2011 

 

Como é evidente da análise dos dados estatísticos das tabelas anteriores, a atratividade 

do transporte público de passageiros enquanto opção de mobilidade quotidiana da 

população é baixa, uma tendência recorrente na região Centro, influenciada pelas 

fragilidades da oferta existente, tanto ao nível municipal como ao nível intermunicipal, de 

acordo com o diagnóstico efetuado no PROT-C
10

. O documento refere que a 

desadequação e insuficiência dos serviços disponíveis bem como a descoordenação 

entre os diferentes operadores levam a que a utilização dos transportes públicos seja 

diminuta. A situação dominante é ainda de escassez ou total ausência de integração 

física, lógica e tarifária entre as ofertas disponibilizadas pelos diferentes operadores. “Os 

problemas de coordenação da oferta à escala supramunicipal não podem também ser 

dissociados da fragilidade que define o campo das estratégias e das práticas de 

cooperação entre Municípios. Seja em territórios com maior densidade populacional e 

económica, seja em territórios de baixa densidade, continua a prevalecer a adoção de 

                                                   

10 CCDRC, PROT-C - Estudo Temático sobre infraestruturas de acessibilidade, transportes e logística, 2008 
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políticas de planeamento e gestão de base estritamente municipal, o que se traduz - não 

raras vezes - em evidentes ineficiências ao nível técnico e económico-financeiro.” 

Considerando as características de mobilidade apresentadas e as caraterísticas físicas 

da ARU da Murtosa, cuja dimensão urbana é relativamente reduzida e sem declives 

acentuados, existe um contexto favorável para as deslocações em modos suaves. 

Assim, é relevante continuar a apostar nas ações que favoreçam a deslocação pedonal 

e ciclável, consolidando a rede já existente. Estas ações serão coerentes com os 

objetivos propostos pela Europa 2020, nomeadamente no que diz respeito ao 

crescimento sustentável (por exemplo, redução das emissões de dióxido de carbono). 

 

Sistema Urbano 

O desenvolvimento de uma estratégia de reabilitação urbana requer um conhecimento 

do território, das dinâmicas que estiveram na origem dos aglomerados bem como os 

padrões de desenvolvimento atual e hierarquia do sistema urbano. 

Conforme referido no ponto 3.1.1., o concelho da Murtosa integra a NUTS III Região de 

Aveiro (anteriormente denominada de Baixo Vouga) onde se encontra um modelo 

territorial policêntrico (Figura 14). Neste modelo territorial destaca-se o núcleo urbano de 

Aveiro que concentra funções de caráter direcional, ensino superior e serviços 

avançados ao tecido empresarial correspondendo a um centro urbano de 1º nível.  
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Figura 14. Modelo territorial: subsistema urbano de Aveiro/Baixo Vouga 

Fonte: SPI, 2016 

 

O sistema urbano regional assenta numa forte articulação entre os centros urbanos de 1º 

nível enquanto fatores de amarração e organização territorial, os centros urbanos de 2º 

nível e os centros urbanos complementares. Neste contexto, os centros urbanos 

complementares, onde se inclui o concelho da Murtosa, têm uma função 

dominantemente municipal, garantindo uma oferta urbana essencial para a coesão 

territorial e a qualidade de vida dos residentes. 

Passando a uma análise do modelo territorial concelhio, o concelho da Murtosa 

apresenta um modelo onde é notória uma forte relação entre os núcleos edificados e o 

sistema biofísico de suporte, onde a ria/sistema lagunar, o mar e as práticas agrícolas e 

pecuárias assumem um papel preponderante na organização e na estruturação da vida 

quotidiana dos residentes que têm nestes setores a sua fonte de rendimento principal ou 

complementar. Por outro lado, também se destaca a presença de núcleos urbanos 

estruturados que se constituem como elementos centralizadores e polarizadores, 

nomeadamente os aglomerados principais da Murtosa (que agrega um vasto território 
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urbano que se estende até ao Monte) e da Torreira (com uma estrutura ortogonal bem 

definida no cordão litoral do concelho) e os aglomerados complementares do Bunheiro e 

do Monte (Figura 15). 

 

Figura 15. Modelo territorial: rede urbana no concelho da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) da Murtosa
11

, no artigo 9º, refere que “o sistema urbano 

do Concelho de Murtosa reflete a forma como o território se encontra organizado de 

acordo com o papel e função que cada aglomerado desempenha na rede urbana, em 

função da respetiva população, da dinâmica de crescimento, das acessibilidades e das 

funções instaladas, e, ainda, da capacidade de estabelecer relações de 

complementaridade entre eles e do território municipal com a região. De acordo com as 

funções instaladas o sistema urbano do Concelho de Murtosa integra diferentes níveis: 

                                                   

11
 Publicado em Diário da República através da Declaração de retificação n.º 605/2015, de 10 de julho 
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a) Nível 1 — A Centralidade Administrativa da Murtosa; 

b) Nível 2 — Núcleo Urbano de Turismo e Lazer da Torreira; 

c) Nível 3 — As centralidade urbanas de Bunheiro e do Monte; 

d) Nível 4 — Os restantes lugares e aglomerados populacionais do Concelho. 

Integram, ainda, o sistema urbano do território do município da Murtosa os Espaços de 

Atividade Económica”. 

A freguesia da Murtosa, sede do concelho, ocupa uma área de 1.460 hectares e possui 

3.699 habitantes (Censos 2011). Encontra-se situada numa zona de planície ribeirinha e 

faz fronteira com a Ria de Aveiro que a circunda de nascente a poente pelo seu limite 

sul. Esta centralidade tem um caráter polinucleado com os lugares da Murtosa e de 

Pardelhas a criarem um contínuo urbano com caraterísticas multisseculares onde se 

concentram os principais serviços e equipamentos do concelho (Figura 16), como a 

Câmara Municipal, Finanças, Escolas, Cineteatro, Mercado, Piscinas, Parque, Proteção 

Civil, entre outros, e o tecido comercial mais denso. 

A freguesia do Monte ocupa uma área de 230 hectares, caracterizando-se por ser um 

território de planície e possui 1.459 habitantes (Censos 2011). O seu centro confina com 

a sede de concelho e o assentamento urbano com caraterísticas contínuas é disso 

resultado, não sendo possível para quem aqui circula identificar que está a passar de 

uma freguesia para outra uma vez que o aglomerado urbano é um só. No caso 

específico da centralidade do Monte, destaca-se a existência de um conjunto de 

equipamentos relevantes em termos sociais, educacionais, desportivos e religiosos. 
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a.  b.  

c.  d.  

Figura 16. Equipamentos na freguesia da Murtosa – exemplos (a. Câmara municipal, b. Museu Comur, c. Bombeiros, d. 

Unidade de Saúde 

Fonte: SPI, 2016 

 

A freguesia da Torreira ocupa uma área de 3.140 hectares sendo local de residência de 

2.745 pessoas (Censos 2011). A Torreira representa uma centralidade residencial com 

cariz misto (1ª habitação e habitação sazonal), sendo também um importante polo 

económico ligado à pesca e ao turismo de sol e praia, com a singularidade de ter frente 

marítima e frente ribeirinha. Como centralidade piscatória e turística apresenta 

caraterísticas distintas do restante território concelhio, com dicotomias sociais 

relacionadas com a heterogeneidade da população, sazonalidade nas atividades 

económicas e até mesmo na ocupação residencial, havendo uma grande parte do 

tecido urbano com génese nas antigas povoações de pescadores. 

A freguesia do Bunheiro ocupa uma área de aproximadamente 2.480 hectares e tem 

2.682 habitantes (Censos 2011). Esta freguesia está situada numa zona de planície 

fronteira à Ria de Aveiro, estando aqui localizado o principal espaço 

empresarial/industrial do concelho onde se encontram mais de 900 postos de trabalho. 

Apesar das suas características marcadamente rurais com o predomínio da atividade 

agrícola, possui equipamentos, serviços e comércio de abastecimento diário que os 

torna autossuficientes, não sendo influenciados nem funcional nem morfologicamente 

pelos aglomerados envolventes. 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

31 

Neste contexto, fruto da sua ocupação secular, os espaços urbanos do concelho da 

Murtosa apresentam algumas fragilidades associadas ao estado de conservação dos 

espaços públicos e do parque edificado (privado e público) sendo premente uma 

intervenção integrada de regeneração urbana focada na qualidade de vida e nas 

necessidades quotidianas das populações, não esquecendo a importância da atividade 

turística associada ao contexto natural único que aqui se encontra.  

No âmbito do desenvolvimento do presente PERU, importa conhecer com mais detalhe 

as caraterísticas do aglomerado de nível 1 — Centralidade Administrativa da Murtosa; e 

de nível 3 – Centralidade do Monte, abrangidos pela ARU da Murtosa, sendo com este 

objetivo estruturado o ponto 3.3. do presente relatório. 

 

 

Qualidade ambiental e sustentabilidade 

A gestão do serviço de abastecimento de água e do saneamento, nos concelhos da 

Murtosa, Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Sever 

do Vouga e Vagos é assegurada, desde 2010, pela AdRA – Águas da Região de Aveiro. 

De acordo com a informação das AdRA, “este sistema de águas da Região de Aveiro 

está dotado de infraestruturas compreendendo uma área de 1.468km² e estará preparado 

para servir mais de 150 mil clientes. O nível de cobertura atual em abastecimento de água 

é, para o conjunto dos municípios, bastante elevado – 97,6% - apresentando, contudo, 

problemas ao nível da fiabilidade dos sistemas e da qualidade operacional do serviço. Já 

o nível atual de cobertura do serviço de saneamento de águas residuais é baixo – 70% - 

sendo que em alguns municípios os níveis de cobertura são muito deficientes, não 

atingindo os 30%, como é o caso de Sever do Vouga e Vagos.” 

De acordo com os dados do INE, relativos a 2008, 94% da população do concelho da 

Murtosa está servida pelo sistema de abastecimento de água, tendo-se verificado 

melhorias consideráveis na cobertura da rede que, em 2006, abrangia apenas 75% da 

população do concelho (Tabela 7. ). 
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Tabela 7. População servida por sistemas de abastecimento de água (%) 

Unidade territorial 2009 2008 2007 2006 

Região Centro (NUTS II) 96 96 94 94 

Baixo Vouga (NUTS III) 98 98 95 96 

Murtosa (concelho) - 94 74 75 

 

Fonte: INE, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais | Vertente Física e de 

Funcionamento (INSAAR|VFF) 

 

No que concerne à qualidade da água distribuída no concelho, tendo como base os 

últimos dados disponibilizados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e 

Resíduos (ERSAR)
12

, em 2015, foram realizadas 100% das análises regulamentares 

obrigatórias, tendo a água cumprido os parâmetros para ser classificada como água 

segura na totalidade dos casos. 

Relativamente ao saneamento, em 2008, 71% da população do concelho estava servida 

por estações de tratamento de águas residuais, um valor ligeiramente inferior ao 

verificado na sub-região do Baixo Vouga (74%), conforme se pode verificar na Tabela 8. 

 

Tabela 8. População servida por estações de tratamento de águas residuais (%) 

Unidade territorial 2009 2008 2007 2006 

Região Centro (NUTS II) 72 72 65 65 

Baixo Vouga (NUTS III) 70 74 62 65 

Murtosa (concelho) - 71 34 75 

 

Fonte: INE, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais | Vertente Física e de 

Funcionamento (INSAAR|VFF) 

 

Embora não existam dados estatísticos mais recentes disponíveis que nos permitam 

aferir a evolução posterior a 2008, de acordo com as informações prestadas pela CM da 

Murtosa, atualmente a cobertura do sistema de abastecimento de água e de 

saneamento abrange 100% da população, fruto dos investimentos que foram feitos pela 

própria Câmara nos últimos anos, bem como da operação “ADRA - 1ª Fase do Sistema 

de recolha de Águas Residuais nos concelhos de Estarreja e Murtosa”, executada pela 

                                                   

12 Informação disponível em: tinyurl.com/he6quz4 
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ADRA – Águas da Região de Aveiro, SA, através de financiamento comunitário, no 

âmbito do Programa Operacional de Valorização do Território.
13

 

 

No que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos (RSU), a Câmara Municipal da Murtosa 

é a entidade responsável pelo planeamento e a gestão dos resíduos produzidos na área 

do respetivo Município, sendo também da sua competência a recolha e o transporte dos 

mesmos. 

O tratamento dos resíduos é realizada pela ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A 

que atua no Litoral Centro abrange abrangendo uma área total de 6.699 Km² e servindo 

uma população estimada de 970.746 habitantes. A empresa dispõe de dois Centros 

Integrados de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos, em Aveiro e 

Coimbra, dotados de unidades de Tratamento Mecânico e Biológico (TMB), unidade de 

triagem automatizada de materiais provenientes da recolha seletiva, unidade de 

valorização energética de biogás, unidade de preparação de combustível derivado de 

resíduos e aterro sanitário de apoio (Figura 17). 

 

Figura 17. Área de atuação da ERSUC e localização de TMB, estações de transferência e de triagem 

Fonte: ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro S.A., 2016 

 

                                                   

13 Informação disponível em: tinyurl.com/jtjjl4s 
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Segundo os dados do INE, em 2014, no concelho da Murtosa, recolheram-se em média 

479 kg de resíduos por habitante (Figura 18), um valor ligeiramente superior ao recolhido 

na Região de Aveiro (430kg/habitante). 

 

Figura 18. Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/ hab.) 

Fonte: INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais, 2015 

 

No concelho verifica-se a prevalência da recolha indiferenciada (4656 toneladas, cerca 

de 93% do total de resíduos) face à recolha seletiva (328 toneladas, cerca de 7%). Em 

termos proporcionais, os valores de recolha seletiva registados no concelho são 

inferiores aos da Região de Aveiro (7,3%). Quanto ao destino, a maioria dos resíduos são 

alvo de valorização orgânica (64%) ou depositados em aterro (cerca de 28%), de modo 

semelhante ao que ocorre à escala da Região de Aveiro (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Resíduos urbanos recolhidos e destino (%), em 2014 

Unidade territorial Total (t) Aterro 
Valorização 

energética 

Valorização 

orgânica 

Valorização 

multimaterial 

Região Centro 

(NUTS II) 
933895 49,5 1,0 31,8 17,7 

Região de Aveiro 

(NUTS III) 
157147 27,6 0,0 63,3 9,2 

Murtosa 

(concelho) 
4984 27,6 0,0 64,0 8,4 

 

Fonte: INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais, 2014 

 

Por fim, importa também referir que o Município se responsabiliza pela recolha de 

resíduos verdes (provenientes da limpeza e manutenção de jardins) e volumosos, 

mediante um contato prévio.  
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3.2 Perspetiva de evolução urbana da Murtosa 

“Foi talvez pelo ano de 1200 que se fixaram neste rincão da beira-mar algumas famílias de 

marnoteiros e pescadores que não tardaram a aproveitar também os recursos da terra. Numa 

doação ao convento de Tarouca, no ano de 1242, aparece mencionada, com o nome de 

Morrecosa ou Mortecosa, uma marinha de sal que não será temerário aproximar das origens da 

Murtosa. No entanto, é possível que, a princípio, lavradores e pescadores formassem classes 

aparte, pois a atual vila provém de dois núcleos distintos. Pardelhas pertenceu ao termo de 

Figueiredo, e os seus moradores eram foreiros do mosteiro de Vila Cova, situado na freguesia de 

Sandim. Murtosa entrou no Couto de Antoã e Avanca, pertencente ao Mosteiro de Arouca. Ambas 

se desenvolveram a par e formaram em bom entendimento uma unidade para o governo 

eclesiástico, antes de constituírem uma unidade para a administração civil.(…) 

O Monte foi criado como freguesia civil em 17 de Julho de 1933, sendo desmembrada também 

religiosamente da freguesia da Murtosa. O Bunheiro pertenceu à freguesia de Avanca, devendo ter 

sido destacada pelos fins do século XVI. 

As quatro freguesias que hoje constituem o Concelho: Murtosa, Monte, Bunheiro e Torreira 

estiveram anexadas ao Concelho de Estarreja até 1926. (…). Após grande insistência, o então 

Ministro do Interior, Jaime Afreixo, colabora com o povo da Murtosa e esta desanexa-se de 

Estarreja, em 29 de Outubro de 1926.”
14

 

 

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) da Murtosa, e com a caraterização do 

sistema urbano existente, o aglomerado da Murtosa corresponde ao nível 1 — A 

Centralidade Administrativa da Murtosa, e o aglomerado do Monte ao nível 3 - As 

centralidade urbanas de Bunheiro e do Monte. 

A freguesia da Murtosa, sede de concelho, que contava com cerca de 3.699 habitantes, 

em 2011, é a localidade com maior dimensão populacional e o centro administrativo e 

funcional do concelho. A freguesia situa-se numa zona de planície ribeirinha e faz 

fronteira com a Ria de Aveiro que a circunda de nascente a poente pelo seu limite sul. 

A vila da Murtosa surgiu no centro da vasta planície lagunar de formação recente e o 

povoado, originário de pescadores, tornou-se o ponto de fixação de agricultores e 

moliceiros, aproveitando as propriedades fertilizantes das algas e lodos da Ria de Aveiro. 

Os núcleos populacionais da Murtosa, Monte e Pardelhas, freguesias que fazem parte 

da vila, foram-se desenvolvendo de forma quase simultânea, circundando uma área 

interior que se destinava à agricultura – a Saldida. De acordo com o “Anteplano de 

                                                   

14 Fonte: Câmara Municipal da Murtosa – História local. Disponível online em: tinyurl.com/htec8k7 
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Urbanização da Vila da Murtosa”
15

, apesar de, no período de 1940 a 1956, haver um 

decréscimo da população resultante da emigração, a expansão da vila “desenvolve-se 

com um ritmo de progresso mais ou menos constante”. Na área da Vila, no período de 

1945 a 1954, há um aumento médio de 2 novas edificações por ano, com um padrão 

disperso e “sem localização de preferência, com exceção da fuga a terrenos de cota 

inferior a 2 metros, de natureza alagadiça, da Saldida e das áreas agrícolas exteriores, por 

poente”. Neste período, a vila tem uma característica predominante de centro 

residencial. Ao mesmo tempo, a pesca na Ria e na costa marítima (xávega, na Torreira) 

são atividades importantes, bem como o cultivo agrícola. O pequeno comércio por 

grosso e retalhistas “desenvolve-se principalmente em Pardelhas, centro cívico e 

comercial – e, secundariamente, nos centros das freguesias do Monte e da Murtosa. (…). 

Como centro administrativo, a vila não tem relevo especial. Carateriza-se pela presença 

de vários edifícios e serviços públicos correspondentes ao um Concelho fiscal e rural de 

3ª classe. As funções distributivas do aglomerado são também de pequena importância, 

em virtude da sua situação da sua situação geográfica e das deficientes ligações atuais 

às principais redes de transportes e circulação do país”. 

A Figura 19 apresenta uma “dispersão ordenada (…) e a divisão da vila nas 3 freguesias 

de Pardelhas, Monte e Murtosa, freguesias essas que corresponde a três núcleos 

populacionais individualizados e, de certo modo, com vida autónoma. (…). O vasto 

espaço livre e central da Saldida, como terreno alagadiço, no inverno, é a bacia natural de 

drenagem das águas superficiais da vila e foi, naturalmente, o fator determinante nesta 

divisão e consolidação da estruturação do aglomerado em três núcleos populacional e 

urbanisticamente distintos”. 

A construção da avenida do Emigrante, na década de 80, que atravessa a vila de norte a 

sul, ligando a centralidade de Pardelhas e a da Murtosa, veio permitir uma melhor 

acessibilidade entre os aglomerados e contribuir para a densificação e colmatação da 

malha urbana no seu entorno. Contudo, o espaço da Saldida mantem, parcialmente, o 

seu carácter agrícola, apesar de ter sofrido alterações relacionadas com a edificação de 

diversos equipamentos, como o novo centro escolar, piscinas, estádio, bombeiros entre 

outros. 

                                                   

15 Miguel Rezende Câmara Municipal da Murtosa, Anteplano de Urbanização da Vila da Murtosa, 1958. Disponível online 

no Acervo Histórico de Instrumentos de Gestão do Território, da Direção-Geral do Território em: tinyurl.com/jdukhdr 
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Figura 19. Estrutura social do aglomerado 

Fonte: DGT/Arquivo Histórico dos IGT, “Anteplano de Urbanização da Vila da Murtosa” 

 

A avaliação do estado de conservação das edificações, realizada no “Anteplano de 

urbanização da vila da Murtosa” nota que 15% dos prédios se encontram em mau ou 

péssimo estado de conservação e que estas “distribuem-se por toda a vila, não formando 

bairros pobres topograficamente individualizados, tanto quanto é certo que são, regra 
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geral, correspondentes a casas e instalações agrícolas dispersas. Faz exceção o grupo 

habitacional de pescadores e moliceiros no extremo sul da freguesia da Murtosa (Gafanha 

Baixa) onde, aliás, se tem recentemente melhorado a habitação pela demolição e 

substituição das pobres barracas de madeira existentes (construção de algumas casas 

para pobres).” 

Atualmente, este núcleo continua a destacar-se pela existência de edifícios em débil 

estado de conservação e por construções ilegais. Para solucionar este problema de 

Ordenamento do Território, a CM da Murtosa elaborou o Plano de Pormenor de Outeiro 

da Maceda, cuja implementação permitirá criar um espaço melhor estruturado e com 

melhores condições de salubridade. 

O “Anteplano de urbanização da vila da Murtosa” considerou prioritária a construção de 

diversos equipamentos, respeitando a lógica de divisão do aglomerado em 3 unidades 

residenciais, melhorar as ligações internas e externas. 

A época de construção do parque edificado permite dar conta dos ciclos de expansão 

urbana. Segundo os dados dos Censos de 2011, a maioria dos edifícios da ARU da 

Murtosa foi construída até 1990 (82,6%). Na década de 90 foi construído 10,7% do 

parque edificado atual e na última década intercensitária foi construído 6,7%. 

 

Tabela 10. Época de construção dos edifícios (%) 

Unidade 

Territorial 

Total 

(Nº) 

Antes 

1919 

1919 a 

1945 

1946 a 

1960 

1961 a 

1970 

1971 a 

1980 

1981 a 

1990 

1991 a 

2000 

2001 a 

2011 

Murtosa 

(concelho) 
5.845 7,0 10,3 9,2 11,9 19,8 16,9 14,2 10,6 

ARU da 

Murtosa 
1584 8,8 15,5 14,3 13,0 15,5 15,5 10,7 6,7 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

A proporção de edifícios construídos na ARU da Murtosa, nas décadas de 1991 a 2001 e 

de 2001 a 2011, inferior à média registada em todo o concelho da Murtosa, revela a 

redução do dinamismo do aglomerado no que diz respeito à construção.  

Caraterizando o parque habitacional, como se pode ver na Tabela 11, a ARU integra 

essencialmente edifícios de 1 ou 2 pisos, quase na totalidade alojamentos clássicos 

familiares, dos quais cerca de 66% são de residência habitual. Um valor 

substancialmente superior ao concelhio.  
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Em termos de ocupação, a ARU apresenta cerca de 4% de alojamentos familiares 

vagos, neste caso, um valor 1% abaixo do registado no concelho. 

 

Tabela 11. Características dos edifícios e alojamentos clássicos, em 2011 

Unidade 

Territorial 

Edifícios clássicos Alojamentos clássicos 

Total (Nº) 
1 ou 2 

pisos (%) 

3 ou 4 

pisos (%) 

5 ou 

mais 

pisos (%) 

Total 

(Nº) 

Familiares 

(%) 

Coletivos 

(%) 

Familiar 

resid. 

Habitual (%) 

Vagos 

(%) 

Murtosa 

(concelho) 
5845 94,3 5,4 0,3 7.644 99,9 0,1 49,7 4,9 

ARU da 

Murtosa 
1584 96,4 3,5 0,0 1840 99,8 0,2 65,5 3,9 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

Descendo à escala da ARU da Murtosa, mantem-se o caráter polinucleado retratado nas 

décadas de 40/50 no anteplano de urbanização (Figura 19). O território da ARU 

permanece polinucleado, onde são evidentes três centros que se complementam e, em 

torno dos quais, se concentram as dinâmicas sociais do território em análise: 

 Centralidade da Murtosa | Apesar de dar o nome ao concelho e à freguesia, o 

que se denomina lugar da Murtosa é a área urbana mais a sul da ARU, onde 

permanecem algumas funções polarizadoras como os equipamentos religiosos e 

de apoio social. Esta centralidade é essencialmente estruturada em torno dos 

seguintes espaços públicos onde se concentram as funções terciárias - Praça 

Combatentes da Grande Guerra, Avenida da Liberdade, Praça Egas Moniz com a 

extensão a sul até ao monumento a Nossa Senhora dos Navegantes, local onde 

está a ser qualificado um novo espaço público, o Outeiro da Maceda. 

 Centralidade de Pardelhas | A noroeste da ARU encontra-se o aglomerado de 

Pardelhas onde se concentram os principais equipamentos do concelho, com 

destaque para os administrativos, culturais, desportivos e de ensino que servem 

toda a população concelhia e são responsáveis pela deslocação diária de 

centenas de pessoas. Pardelhas, apesar de não ser o assentamento urbano 

mais antigo, é assim o principal centro administrativo e, quotidianamente, 

desempenha um papel relevante do ponto de vista da vida da comunidade 

devido às funções terciárias aqui concentradas. Em termos de estruturação 

urbana destacam-se a Praça Jaime Afreixo, a Praça do Município, o Largo da 

Feira e Largo Dr. José Tavares na área com maior densidade habitacional e 
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complementarmente a zona dos equipamentos a nascente da Avenida do 

Emigrante onde se concentram os equipamentos desportivos mais recentes. 

 Centralidade do Monte | No extremo nordeste e pertencendo à freguesia do 

Monte, esta centralidade é polarizada pela área onde se concentram 

equipamentos administrativos, religiosos e de apoio social – igreja matriz, junta 

de freguesia, equipamentos sociais - essencialmente localizada em torno da 

Avenida Santo António do Monte.  

 

3.3 Caraterização socioeconómica 

3.3.1 Demografia 

A caraterização socioeconómica e demográfica da ARU da Murtosa tem como fonte 

estatística principal os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes ao 

último recenseamento geral da população e da habitação (Censos 2011), desagregados 

por subsecção estatística. 

Em 2011, residiam na ARU da Murtosa 3.186 indivíduos, correspondendo a 30,1% da 

população total do concelho. No último período intercensitário, a evolução populacional 

na ARU foi semelhante à verificada no concelho da Murtosa, tendo-se verificado um 

acréscimo de 12,5%, enquanto à escala do concelho registou-se uma evolução positiva 

de 11,9%. 

Relativamente à estrutura etária da população (Tabela 13), destaca-se a preponderância 

do grupo dos 25 aos 64 anos, que corresponde a 47,2% da população residente nesta 

ARU, seguido da faixa etária com 65 ou mais anos que representa 28,3% da população. 

À escala do concelho esta realidade é muito semelhante, havendo contudo um maior 

peso da população dos 25 aos 64 anos (50,9% do total) e um menor peso da faixa etária 

com 65 ou mais anos (22,6% do total). A disparidade existente entre as classes etárias 

jovem e idosa traduz-se num índice de envelhecimento de 185,4 na ARU da Murtosa e 

de 145,7 à escala do concelho. 

Uma análise mais detalhada da variação da população, por grupos etários, ocorrida 

entre 2001 e 2011, mostra que a ARU da Murtosa registou um acréscimo de população 

em quase todos os grupos etários, com maior expressão na população dos 25 a 64 

anos. A exceção verifica-se na faixa etária dos 15 aos 24 anos que apresentou uma 

diminuição de 17,6%. À escala concelhia a tendência foi de decréscimo entre os 0 anos 
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e os 24 anos e de crescimento entre os 25 e mais de 65 anos, ou seja na população em 

idade ativa. 

À escala das freguesias, apenas Bunheiro apresenta uma evolução negativa, com um 

ligeiro decréscimo populacional de 0,9%. Nas restantes, a variação populacional é 

positiva, destacando-se a freguesia do Monte com o aumento mais intenso (30,7%), 

seguida de Murtosa (15,8%). Estes dados revelam o forte caráter polarizador exercido 

pelas freguesias que integram sede de concelho, em relação ao território envolvente. 

 

Tabela 12. Evolução da população residente entre 2000 e 2011 

Unidade Territorial 2001 2011 Variação 2001-2011 (%) 

Baixo Vouga (NUTS III) 385724 390840 1,3 

Murtosa (concelho) 9458 10585 11,9 

Bunheiro 2707 2682 -0,9 

Monte 1116 1459 30,7 

Murtosa 3140 3699 17,8 

Torreira 2495 2745 10,0 

ARU da Murtosa 2832 3186 12,5 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 e 2011 

 

Atendendo à estrutura etária da população, em 2011, existiam ligeiras diferenças entre a 

ARU da Murtosa e território concelhio. Apesar da preponderância do grupo dos 25 aos 

64 anos em ambas as escalas, na ARU a população com mais de 65 anos tem um peso 

superior, 28% em contraponto com os 21% registados no concelho. Apesar desta 

estrutura etária mais envelhecida no território da ARU verificou-se no último decénio 

intercensitário um aumento da população dos 0 aos 14 anos, ao contrário do registado 

no concelho em que este grupo etário decresceu perto de 1%.  

 

Tabela 13. População residente por grupo etário (Nº) e variação 2001-2011 (%) 

Unidade  

territorial 

Total 0 -14 anos 15 - 24 anos 25 a 64 anos 65 ou mais 

Nº Nº  % 
Variação 

01-11 
Nº % 

Variação 

01-11 
Nº % 

Variação 

01-11 
Nº % 

Variação 

01-11 

Murtosa 

(concelho) 
10585 1639 15% -0,9 1168 11% -13,8 5390 51% 18,5 2388 21% 25,7 

ARU 

Murtosa 
3186 486 15% 7,5 295 9% -17,6 1504 47% 19,7 901 28% 17,8 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 
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3.3.2 Educação 

O concelho da Murtosa possui uma oferta educativa diversificada, abrangendo todos os 

níveis de educação obrigatória.  

O Agrupamento de Escolas da Murtosa é constituído pelos seguintes estabelecimentos 

de ensino: 

a) Escola Padre António Morais da Fonseca, que corresponde à sede do 

agrupamento; 

b) Centro Escolar da Saldida; 

c) Escola Básica com Jardim de Infância de S. Silvestre; 

d) Escola Básica com Jardim de Infância do Monte; 

e) Escola Básica Integrada com Jardim de Infância da Torreira, situada na freguesia 

da Torreira. Nesta escola funciona uma das bibliotecas/centro de recursos 

educativos integrada na Rede de Bibliotecas Escolares. 

 

Destaca-se o facto de três destes estabelecimentos escolares se localizarem na ARU da 

Murtosa.  

 Escola Padre António Morais da Fonseca 

 Centro Escolar da Saldida 
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Escola Básica com Jardim de Infância do Monte 

Figura 20. Equipamentos da rede escolar concelhia presentes na ARU 

Fonte: Câmara Municipal da Murtosa e googlemaps 

 

O Agrupamento de Escolas da Murtosa disponibiliza as seguintes modalidades 

formativas: 

a) Educação pré-escolar; 

b) Ensino básico regular; 

c) Os cursos de ensino secundário que se considerem pertinentes; 

d) Outras modalidades de ensino, educação ou formação que se considerem 

adequadas às necessidades da população escolar do concelho da Murtosa. 

De acordo com os dados da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(DGEEC)
16

, no ano letivo de 2013/2014, a população escolar do concelho da Murtosa 

correspondia a 1337 alunos. A educação pré-escolar abrangia 197 alunos, no ensino 

básico estavam matriculados 1092 alunos e no ensino secundário 48 alunos. Importa 

destacar que no 3º CEB se encontram matriculados 15 alunos em Cursos de Educação 

e Formação (CEF) e no Ensino Secundário, existem 16 alunos matriculados em cursos 

profissionais (Tabela 14). 

  

                                                   

16 DGEEC, “Regiões em Números 2013/2014, Volume II: Centro”, 2015. Disponível em: http://tinyurl.com/zz8mvxz 

(consultado em julho de 2016) 

http://tinyurl.com/zz8mvxz
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Tabela 14. Alunos matriculados segundo o nível de educação/ensino, por ano letivo 

Murtosa 

Ano letivo 

2004/0

5 

2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 

2013/1

4 

1465  1399  1420  1440  1402  1463  1449  1432  1399  1337  

Educação pré-escolar 187 193 202 196 196 187 192 187 192 197 

Ensino básico 1 278 1 206 1 195 1 205 1 185 1 225 1 175 1 151 1 118 1 092 

1.º Ciclo 551 533 507 499 488 495 476 461 461 432 

  Ensino regular 543 533 507 499 488 495 476 461 461 432 

2.º Ciclo 329 286 294 323 293 312 282 295 278 298 

  Ensino regular 312 286 294 323 293 278 274 295 278 298 

  
Percursos curriculares 

alternativos 
- - - - - 

 
8 - - - 

  Cursos EFA - - - - - 34 - - - - 

  Ensino recorrente 17 - - - - - - - - - 

3.º Ciclo 398 387 394 383 404 418 417 395 379 362 

  Ensino regular 356 357 325 333 340 337 335 304 313 347 

  Cursos CEF - - 49 44 57 80 60 91 66 15 

  Cursos EFA - - 20 6 7 1 22 - - - 

  Ensino recorrente 42 30 - - - - - - - - 

Ensino secundário - - 23 39 21 51 82 94 89 48 

  

Ensino regular - Cursos 

gerais/científico-

humanísticos 

- - 23 19 10 25 48 64 44 32 

  Cursos profissionais - - - 20 11 25 33 30 45 16 

  Cursos EFA - - - - - 1 1 - - - 
 

Fonte: DGEEC, “Regiões em Números 2013/2014, Volume II: Centro”, 2015 

 

No mesmo ano letivo, a taxa bruta de pré-escolarização atingia 96,9% e a taxa bruta de 

escolarização, no ensino básico correspondia a 99,2% e no ensino secundário a 13,3%. 

A taxa de retenção e desistência no ensino básico situou-se nos 18,6%, sendo 

especialmente acentuada no 3º CEB (28,2%) e nos 20,8% no ensino secundário. 

A comparação com anos anteriores (Tabela 15) permite verificar que a taxa bruta de 

escolarização tem apresentado uma evolução positiva. Por outro lado, a evolução das 

taxas de retenção e desistência têm sido menos constantes. No que diz respeito à 

modernização tecnológica, nos indicadores rácio aluno/computador e rácio 

aluno/computador com internet, o concelho apresenta valores de 3,7 e 4,7, no ano letivo 

2013/2014, respetivamente. 
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Tabela 15. Indicadores da educação no concelho da Murtosa 

Murtosa 

Ano letivo 

2004/0

5 

2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 

2013/1

4 

Resultados Escolares - Taxas de retenção e desistência 

Ensino básico 
14,7 21,0 17,3 14,2 15,0 14,5 19,9 18,0 20,4 18,6 

1.º CEB 
9,9 8,4 8,9 10,6 10,2 6,5 10,9 10,2 8,0 9,3 

2.º CEB 
13,8 24,1 18,0 13,9 18,4 14,4 20,4 19,3 27,7 20,8 

3.º CEB 
22,8 37,3 29,8 19,8 18,8 26,4 32,2 28,6 32,3 28,2 

Ensino secundário 
- - 4,3 5,3 4,8 14,0 9,9 16,0 19,1 20,8 

Escolarização 

Taxa bruta de pré-

escolarização 
81,5 82,7 82,1 85,4 81,6 78,2 82,1 82,4 84,0 96,9 

Taxa bruta de 

escolarização - EB 
124,1 118,7 118,7 118,0 114,1 121,6 116,4 104,1 101,5 99,2 

Taxa bruta de 

escolarização – E. 

Secundário 

0,0 0,0 6,1 10,2 5,8 14,8 23,1 22,9 22,8 13,3 

Taxa real de pré-

escolarização 
81,0 82,4 81,3 85,4 80,7 77,0 81,5 79,6 83,3 95,9 

Modernização Tecnológica 

Rácio aluno/ 

computador 
x x 8,6 7,5 1,9 1,6 1,7 3,4 4,1 3,7 

1.º CEB 
x x 10,1 8,0 1,0 0,9 0,9 5,6 4,4 3,9 

2.º CEB 
x x 7,5 6,9 5,1 3,2 3,6 2,7 4,0 3,6 

3.º CEB 
x x 7,6 7,1 4,8 3,2 3,5 2,7 3,9 3,5 

Ensino secundário 
x x 11,5 9,8 7,0 3,8 3,7 2,7 4,0 3,7 

Rácio aluno/ 

computador com 

Internet 

x x 10,4 7,9 2,1 1,9 1,9 4,0 5,2 4,7 

1.º CEB 
x x 14,9 9,1 1,0 1,0 1,0 8,1 6,3 5,3 

2.º CEB 
x x 8,4 7,2 7,9 4,5 5,0 3,1 4,6 4,6 

3.º CEB 
x x 8,5 7,1 7,4 4,5 4,8 3,2 4,7 4,3 

Ensino secundário 
x x 11,5 9,8 10,5 5,0 4,8 2,8 4,5 4,4 

 

Fonte: DGEEC, “Regiões em Números 2013/2014, Volume II: Centro”, 2015 

 

No que diz respeito ao nível de escolaridade completo pela população residente (Tabela 

16) à escala da ARU, à semelhança do registado no concelho, ainda é o nível de ensino 

básico o mais representativo: a maioria da população tem apenas o 1º ciclo do ensino 

básico (CEB) completo (29,6%), 10,1% da população residente na ARU tem o 2º CEB 

completo e 9,4% o 3º CEB. A população com o ensino secundário corresponde a 5,3% 

do total e os níveis superiores a 4,5%. 
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Tabela 16. Nível de escolaridade completo da população residente, em 2011 

Unidade 

Territorial 

Total 
Sem nível 

escolar. 
1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

Ensino 

secundári

o 

Ensino 

pós-sec. 

Ensino 

superior 

N.º % % % % % % % 

Baixo Vouga 390822 18,1 26,5 14,9 16,5 12,0 0,8 11,2 

Murtosa 10585 22,1 32,7 16,2 13,4 8,3 0,5 6,8 

Bunheiro 2682 23,1 32,7 17,2 13,6 8,1 0,3 5,1 

Monte 1459 24,1 30,0 15,4 12,8 8,7 0,4 8,7 

Murtosa 3699 21,3 39,6 13,9 11,8 7,9 0,5 5,0 

Torreira 2745 21,3 24,8 18,8 15,6 8,9 0,7 9,8 

ARU da 

Murtosa 
3186 13,2 29,6 10,1 9,4 5,3 0,4 4,1 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

3.3.3 Economia 

De acordo com os dados dos Censos de 2011, 1102 indivíduos residentes na ARU da 

Murtosa estavam empregados (34,6% da população) e 104 indivíduos encontravam-se à 

procura de emprego (3,3%). Em termos sociais, importa referir que 46,3% da população 

residente na ARU da Murtosa não tem atividade económica, sendo 32% população 

reformada ou pensionista. 

 

Tabela 17. Situação face ao emprego da população residente e distribuição da população empregada por setor das 

atividades económicas, em 2011 

Unidade Territorial  

Pop. res. à 

procura de 

emp. (%) 

Pop. res. 

Pens/  

Reform.(%) 

Pop. resi. s/ 

ativ. econ. 

(%) 

Pop.  

Empreg. 

(Nº) 

Setor (%) 

Primário Secundário Terciário 

Murtosa (concelho) 4,1 25 41,8 3996 16,2 31,4 52,4 

ARU da Murtosa 3,3 32 46,3 1102 13,2 31,3 55,4 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

Tendo em conta a população empregada na ARU da Murtosa, a distribuição por setor de 

atividade é semelhante à do concelho, verificando-se a preponderância do setor terciário 

(55,4%), seguindo-se o setor secundário (31,3%) e, por último, o setor primário (13,2%).  
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3.4 Caraterização urbanística 

3.4.1 Edificado 

A caracterização do parque edificado da ARU da Murtosa que a seguir se apresenta foi 

realizada com base num levantamento direto no terreno. O levantamento do edificado 

debruçou-se sobre as caraterísticas físicas (estado de conservação, número de pisos e 

morfotipologia) e funcionais (usos predominantes). 

A análise relativa ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU sustentou-se 

numa observação dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior 

(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias). Na determinação do estado de 

conservação do edificado foram considerados os seguintes níveis: 

• Bom: edifício novo ou com obras recentes, que não necessita de intervenção; 

• Razoável: edifício que necessita de obras de conservação ligeiras, como 

pinturas, novas caixilharias ou portas; 

• Mau: edifício que necessita de obras profundas e de conservação, em que é 

necessário refazer coberturas, telhas, rebocos, pinturas, janelas, portas e que 

apresenta fissuras profundas, associadas a patologias graves; 

• Ruína: edifício total ou parcialmente colapsado. 

Importa destacar que a análise realizada serve apenas para se obter uma primeira 

aproximação global ao estado dos edifícios e em nada substitui as competências da 

Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo 

com o Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

 

No levantamento realizado foi possível verificar a fragilidade no estado de conservação 

de um número considerável de imóveis (Figura 21), assim como o facto de muitos deles 

estarem fechados, extrapolando-se que sejam habitação de população emigrada e que 

apenas sazonalmente se encontra na Murtosa.  

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

48 

 

Figura 21. Exemplos de edificado em mau estado de conservação na ARU 

Fonte: Levantamentos de campo, 2016 

 

Esta realidade era já assinalada no relatório de delimitação da ARU onde constava como 

problema o “Mau estado de conservação e, às vezes mesmo, abandono de edifícios” 

sendo referido que “a malha edificada regista um número significativo de edifícios em 

mau ou medíocre estado de conservação. É esta a imagem que ressalta a quem percorre 

a área de intervenção do plano, apesar de terem existido algumas intervenções, recentes 

e interessantes, de recuperação de edifícios existentes ou de novas construções. É 

importante que se motive e incentive as ações de recuperação, qualificação e reabilitação 

do parque edificado.” 

Os edifícios cujo estado de conservação justifica algum tipo de intervenção, ligeira ou 

profunda, distribui-se de forma heterogénea no território da ARU, como é possível 

observar na Figura 22. No entanto, verifica-se que, por vezes, os edifícios em mau 

estado de conservação ou ruina se situam na malha mais antiga e consolidada do 

aglomerado, como é o caso da zona entre a rua da Rigueirinha e a rua dos 

Precursores/rua Dr. Carlos Barbosa, em Pardelhas. No Monte nota-se uma maior 

concentração destas fragilidades nas proximidades da avenida de Santo António do 

Monte e da rua António Vieira Pinto. Na centralidade da Murtosa, a maior concentração 

de edifícios em mau estado e ruína situam-se na área de Outeiro da Maceda, onde 
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existem também mais construções precárias/ilegais. Consciente desta realidade, a CM 

da Murtosa desenvolveu o Plano de Pormenor de Outeiro da Maceda, cujos trabalhos de 

implementação já arrancaram, tendo em vista a melhoria da qualidade urbanística desta 

zona e consequente melhoria na qualidade de vida dos residentes. 

 

Figura 22. Estado de conservação do edificado da ARU da Murtosa 

Fonte: SPI (a partir de levantamento realizado pela CMM), 2016 

 

Em diversas zonas é possível observar também a coexistência entre edifícios novos e em 

bom estado de conservação, com outros onde se verificam várias patologias e 

fragilidades no estado de conservação. 

Em relação ao uso do edificado a maioria são monofuncionais, predominantemente com 

função residencial, sendo uma característica comum a toda a ARU. Por outro lado, os 

edifícios plurifuncionais/mistos têm uma presença mais destacada na centralidade de 
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Pardelhas. A análise da Figura 23 permite ainda notar a dispersão de edifícios devolutos 

por toda a ARU, como já foi referido anteriormente. 

 

Figura 23. Uso do edificado da ARU da Murtosa 

Fonte: SPI (a partir de levantamento realizado pela CMM), 2016 

 

Em termos de volumetria, a maioria dos edifícios tem 1 ou 2 pisos, uma característica 

semelhante em toda a ARU. Os edifícios com 3 ou mais pisos são mais frequentes na 

centralidade de Pardelhas, nas áreas de expansão mais recente, como a urbanização da 

Acabada, e na centralidade do Monte ao longo da avenida de Santo António do Monte 

ou da rua António Vieira Pinto. 
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Figura 24. Número de pisos do edificado da ARU da Murtosa 

Fonte: SPI (a partir de levantamento realizado pela CMM), 2016 

 

Ainda como caraterística do casario existente na ARU destaca-se a arquitetura 

vernacular com revestimento azulejar de fachada (Figura 25). 
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Figura 25. Exemplos de edifícios com revestimento azulejar 

Fonte: Levantamento de campo, 2016 

 

3.4.2 Espaço público e espaço verde 

O espaço público é um elemento fundamental de estruturação da malha urbana sendo 

definido por todas as áreas públicas exteriores presentes na cidade/vila, como as ruas, 

as praças, os largos, os jardins e os parques que contribuem para a definição dos 

sistemas de circulação, lazer e recreio.  

Enquanto local de encontro e desenvolvimento das relações sociais, os espaços 

públicos são determinantes para as vivências coletivas, para a afirmação do sentimento 

de pertença da comunidade e capacidade de atração de um território. São, por isso, 

elementos-chave na revitalização e dinamização urbana do ponto de vista económico e 

social.  

Neste contexto pode-se falar de atributos-chave e caraterísticas tangíveis e intangíveis 

que determinam a qualidade de um espaço. Os atributos-chave são os “usos e 

atividades”, a “sociabilidade”, a “acessibilidade e ligações” e o “conforto e imagem”, 

estando a cada um destes quatro atributos associado um número considerável de 

características intangíveis e mensuráveis (Figura 26). 
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Por seu lado, a estrutura verde integra as áreas verdes, de uso público e privado, que 

enquadram e se articulam com o tecido urbano, assegurando um conjunto de funções 

ecológicas de salvaguarda dos valores naturais, de promoção da qualidade do ambiente 

e do equilíbrio com as restantes componentes do território.  

Para além dos benefícios que os elementos da estrutura verde oferecem em termos da 

qualidade do ambiente urbano, contribuindo para o controlo dos microclimas urbanos, 

para a redução de ruído e melhoria da qualidade do ar, estas áreas fazem parte da 

vivência urbana e contribuem para o bem-estar da população urbana pelas 

possibilidades que apresentam ao nível do seu usufruto, tanto informal e espontâneo 

como formal e organizado. 

 

Figura 26. Atributos dos espaços públicos  

Fonte: Project for Public Spaces
17

 

 

O território polinucleado da ARU da Murtosa é propício a uma grande diversidade de 

espaços públicos, alguns deles com um papel de estruturação do tecido urbano, outros 

com um papel essencialmente de ligação entre as diferentes centralidades e funções. 

Nas três principais centralidades – Pardelhas, Monte e Murtosa, existem espaços 

públicos com funções essencialmente de estadia como é o caso de largos e praças e 

                                                   

17

 Disponível online em: tinyurl.com/k26ajd2 
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que estão, na sua maioria, associados a áreas com maior diversidade de funções 

(Figura 27).  

   

Figura 27. Localização dos principais espaços públicos nas três centralidades da ARU 

Fonte: SPI, 2016 

 

Os restantes espaços públicos, fundamentalmente de circulação e ligação têm 

caraterísticas semelhantes nas três centralidades identificadas. São espaços 

essencialmente pensados para a circulação viária, na sua maioria sem espaços 

segregados para circulação pedonal. De destacar a existência de uma tipologia de 

Principais espaços 

públicos da 

centralidade do Monte 

Principais espaços 

públicos da 

centralidade de 

Pardelhas 

Principais espaços 

públicos da 

centralidade da 

Murtosa 

Concentração de 

espaços e 

equipamentos 

públicos 
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espaços informais de circulação pedonal, intersticiais e orgânicos que se foram criando 

como forma de acesso entre as pequenas edificações que nem sempre confinavam com 

os arruamentos principais. Estes espaços (becos, caminhos, vielas, etc.) são 

caraterísticos das áreas mais consolidadas e mais antigas da ARU e, na generalidade, 

garantem a circulação pedonal de forma segura. 

   

Figura 28. Exemplos de diferentes tipologias de espaços públicos (praça Jaime Afreixo, rua dos Precursores e beco da 

Rigueirinha) 

Fonte: SPI, 2016 

 

Os espaços públicos que integram a ARU apresentam características diferenciadas. 

Enquanto algumas praças e largos (ex. Praça Jaime Afreixo) apresentam algum 

mobiliário urbano (bancos, papeleiras…) que permite que sejam espaços de estar, 

outros apresentam-se apenas como elementos de estruturação urbana (ex. largo Dr. 

José Tavares e espaço verde da urbanização da Acabada - Figura 29).  

  

Figura 29. Largo Dr. José Tavares e espaço verde da urbanização da Acabada 

Fonte: SPI, 2016 
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A estrutura verde da vila, para além de alguns corredores de arborização linear, é 

assegurada, principalmente pelo Parque Municipal, pelo espaço agrícola da Saldida (as 

manchas verdes com maior expressão) e pela vegetação existente nas praças e largos, 

como é possível verificar na Figura 30. Na zona da Acabada e na envolvente dos 

equipamentos culturais também existe alguma vegetação importante para a estrutura 

verde. Contudo, estes espaços públicos necessitam de algumas intervenções para que 

possam ter mais uso e ser apropriados pela população. 

 

Figura 30. Espaços públicos de referência e vegetação na ARU da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Face ao exposto e tal foi possível verificar nos levantamentos de campo, os espaços 

públicos da ARU estão na sua maioria em razoável estado de conservação, contudo é 

notória a fragilidade da leitura global do aglomerado polinucleado, sendo complexas as 
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ligações entre espaços públicos e escassas as possibilidades de ligação em que o peão 

se possa sentir seguro e “resguardado” dos fluxos viários existentes.  

Conforme referido no relatório de delimitação da ARU, um dos problemas registados 

está associado à “fraca relação e coerência entre os diversos espaços públicos”. Neste 

âmbito destaca-se o facto de “a Praça Jaime Afreixo, a Praça do Município, o Largo Dr. 

José Tavares ou a envolvente do Museu Municipal COMUR ou do Centro de Artes e 

Ofícios e os arruamentos em geral apresentam um modelo de articulação e de relação 

pouco claro e pouco percetível. Acresce, ainda, os problemas associados à mobilidade 

para todos, às condições de uso e circulação que encontram bastantes barreiras 

arquitetónicas e que dificultam a fruição universal e associadas também à imagem, à 

infraestruturação e ao mobiliário urbano de apoio. A estratégia de intervenção sobre os 

espaços públicos deve, por isso, privilegiar os pavimentos amigáveis e promotores de 

uma mobilidade acessível a todos e socialmente inclusa. O mobiliário e a 

infraestruturação constituirão aspetos relevantes na afirmação de uma imagem coerente e 

articulada entre os diferentes espaços. As intervenções nos arruamentos e restantes 

espaços públicos existentes nesta área central devem ter em atenção a necessária 

articulação com as redes de ciclovias envolventes e com os principais eixos pedonais já 

existentes.” 

  

  

Figura 31. Exemplos de espaços públicos de referência e vegetação na ARU da Murtosa 

Em cima: Espaço envolvente a equipamentos culturais e av. da Liberdade; em baixo: Pr. Egas Moniz e Praça do Município 

Fonte: SPI, 2016 
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Como mencionado, o levantamento realizado ao espaço público da ARU permitiu 

caracterizar o seu estado de conservação, existência de mobiliário urbano e vegetação 

mas também tipos de materiais utilizados nos pavimentos, entre outras caraterísticas 

relevantes. No que diz respeito ao tipo de materiais utilizados, nas faixas de rodagem 

predominam os pavimentos betuminosos (Figura 32). 

 

Figura 32. Tipos de pavimento da faixa de rodagem dos arruamentos da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Nos passeios e vias pedonais predomina a calçada e as lajetas de pedra, como se pode 

verificar na Figura 33. 
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Figura 33. Tipos de pavimento dos passeios e vias pedonais da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Da caraterização realizada e cartografada na Figura 34, sobressai o facto de a maior 

parte dos espaços de circulação rodoviária se encontrarem em bom estado de 

conservação permitindo deslocações cómodas e seguras. Contudo, existem também 

algumas vias com patologias que requerem intervenção, de modo a evitar a sua 

degradação. 
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Figura 34. Estado de conservação da faixa de rodagem dos arruamentos da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Quanto às vias pedonais e passeios, predominam as vias em bom estado de 

conservação (tal como demonstrado na Figura 35), havendo, contudo, algumas 

situações pontuais de elementos do espaço público que apresentam diversas patologias 

e onde é necessário intervir, de modo, a travar a degradação dos mesmos. 
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Figura 35. Estado de conservação dos passeios da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 
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Figura 36. Exemplos do estado de conservação de vias e passeios da Murtosa 

Em cima: avenida de Santo António do Monte, rua Dr. José Maria Barbosa; em baixo: rua 9 de abril e rua Chão do Senhor 

Fonte: SPI, 2016 

 

Apesar de a maioria dos passeios existentes estar em bom estado de conservação, 

existem casos nos quais o perfil reduzido e presença de vegetação inadequada ou de 

mobiliário urbano constituem barreiras arquitetónicas, tornando essas áreas pouco 

convidativas para deslocações pedonais seguras, nomeadamente para crianças, idosos 

e pessoas com mobilidade condicionada. 

   

Figura 37. Exemplos de passeios de perfis reduzidos e com barreiras arquitetónicas 

Rua Dr. Carlos Barbosa, rua João José Vieira e rua Dr. José Maria Barbosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Com o intuito de criar um espaço público articulado e funcional, importa intervir nas 

áreas em que os passeios e faixas de rodagem se encontram em mau estado ou onde 

não existem passeios, de modo a favorecer tanto as condições de mobilidade como a 

qualidade do ambiente urbano. 
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3.4.3 Equipamentos 

Na ARU é possível identificar um conjunto diversificado de equipamentos de utilização 

coletiva compreendendo tipologias diferenciadas, entre as quais se encontram funções 

de caráter administrativo, educativo, cultural, etc.  

Existe uma maior concentração de equipamentos na zona norte da ARU (Figura 38), no 

núcleo de Pardelhas que, embora não corresponda ao centro “histórico” da vila, 

corresponde ao principal centro administrativo (Câmara Municipal) e onde se concentra 

grande parte dos serviços públicos (Segurança Social, Finanças…). 

 

Figura 38. Equipamentos na ARU da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Nesta centralidade localizam-se ainda os CTT, a GNR, o arquivo municipal e a 

incubadora de empresas (IERA), e o mercado municipal. No que diz respeito a 
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equipamentos culturais, na proximidade da Câmara Municipal, situa-se o Museu Comur 

e a Oficina da Artes. 

O Centro de Saúde da Murtosa situa-se na rua da União Beneficente Murtoense e nas 

proximidades existem equipamentos de apoio social (infância e terceira idade). 

A área da Saldida concentra os principais equipamentos desportivos (estádio e piscinas 

municipais) e educativos, contando ainda com áreas de lazer na envolvente. 

  

  

Figura 39. Equipamentos na ARU da Murtosa 

Em cima: Santa Casa da Misericórdia e Pavilhão da ACDM; em baixo: piscinas municipais e cineteatro/junta de freguesia 

da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Na centralidade do Monte, os equipamentos de utilização coletiva (EB/JI do Monte, Junta 

de Freguesia, Igreja Matriz, Centro Paroquial e pavilhão da ACDM) encontram-se 

relativamente concentrados numa área que pode ser considerada o centro cívico do 

Monte, estruturado na proximidade da avenida de Santo António do Monte. Por outro 

lado, na Murtosa os equipamentos encontram-se mais dispersos, destacando-se a 

existência de equipamentos de apoio social relevantes para a população residente neste 

núcleo. 
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3.4.4 Mobilidade e transportes 

A mobilidade da população é um fenómeno fortemente condicionado pelo ordenamento 

do território, bem como pelo estado das infraestruturas de transporte existentes. Tendo 

em conta que a mobilidade e acessibilidade externas e internas são fatores importantes 

para a melhoria da qualidade de vida das populações, é importante conhecer as 

condições existentes neste âmbito no território de intervenção. Apresentam-se, de 

seguida, as acessibilidades regionais, intraconcelhias e as principais caraterísticas da 

rede viária da ARU. 

No que se refere a acessibilidades regionais e concelhias, o acesso à freguesia da 

Torreira é garantido pela EN109-5 e pela EN237 que a liga à sede de concelho e a partir 

daí a outras estradas de importância regional e inter-regional, como as ligações ao 

IP1/A1- Autoestrada do Norte e à A29/A17 que fazem a ligação entre o Porto e Lisboa e à 

IP5/A25 - Autoestrada das Beiras Litoral e Alta que faz a ligação ao interior da região 

Centro e que corresponde à principal ligação viária a Espanha. 

Na componente da mobilidade ferroviária, o concelho é servido pela linha do Norte, com 

a estação mais próxima localizada em Estarreja. 
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Figura 40. Acessibilidades no concelho da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Focando a análise no território da ARU, a circulação viária neste território é sustentada 

por vias coletoras e distribuidoras que suportam os principais fluxos de tráfego (Figura 

41), tendo especial destaque a avenida do Emigrante e a avenida de Santo António do 

Monte, como eixos preferenciais de distribuição e de ligação à envolvente. A primeira 

destas vias coletoras e distribuidoras atravessa a vila, no sentido norte – sul, ligando a 

centralidade de Pardelhas à da Murtosa, enquanto a segunda estrutura a circulação na 

centralidade do Monte. 

A rede distribuidora local, constituída pelos canais preferenciais de utilização viária para 

ligação a diferentes espaços urbanos intra e extra ARU, é definida por arruamentos com 

perfil mais largo, onde os fluxos de trânsito são mais expressivos. Conforme 

cartografado (Figura 41), esta rede é composta por diversas vias, entre as quais se 

destacam, a norte, a rua Carlos Sousa Ferreira, em Pardelhas, e o prolongamento deste 
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eixo em direção ao Monte através da Rua Álvares Cabral; no sentido norte-sul, o eixo 

formado pelas ruas dos Precursores, Dr. Carlos Barbosa, Dr. Barbosa Magalhães, 9 de 

abril, entre Pardelhas e a Murtosa; a ligação estabelecida pela avenida da Liberdade, rua 

da Saudade e rua D. Dinis, bem como a ligação da rua D. Dinis e rua do Padre Manuel 

José Valente, importantes para a distribuição do tráfego na centralidade da Murtosa. A 

ligação entre a Murtosa e o Monte pode ser efetuada através das ruas Professor Alípio 

Portugal, 25 de abril e de Santo Estevão. 

 

Figura 41. Hierarquia da rede viária da ARU da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Entre estas vias distribuidoras locais organiza-se um conjunto de vias de acesso local 

que permitem a ligação entre diversos bairros/núcleos residenciais. A densidade da 

malha urbana orgânica origina um grande número de arruamentos de perfil estreito, de 

ligação entre zonas residenciais (vielas, caminhos, becos…) onde apenas é possível 

circular a pé. 
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Importa ainda referir que a circulação na ARU pode ser complexa para quem não 

conheça bem o território e necessite de circular entre as vias distribuidoras locais e as 

vias de acesso local, onde o perfil das vias é mais estreito e, por vezes, com falhas na 

sinalética de orientação. 

Em relação ao estacionamento, no interior da ARU, este ocorre, principalmente, em 

lugares formais na via pública e em alguns parques de estacionamento gratuitos 

dispersos pelo território. Nas vias onde não existem bolsas de estacionamento formais, é 

frequente que exista estacionamento informal na via pública.  

Como é possível verificar na Figura 42, o estacionamento formal ocorre com maior 

frequência na zona norte da ARU, na centralidade de Pardelhas, onde o perfil dos 

arruamentos permite a construção deste tipo de bolsas de estacionamento. No Monte e 

na Murtosa, onde a densidade de construção é maior e os perfis dos arruamentos são 

mais estreitos, o estacionamento é informal, na via pública, levando, nalguns casos, a 

situações de conflito com outros automóveis ou com o peão, uma vez que, não existindo 

passeios, são obrigados a circular na faixa de rodagem, em menores condições de 

segurança. 
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Figura 42. Estacionamento na ARU da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

No que diz respeito a modos suaves, a rede pedonal encontra-se associada a alguns 

dos principais eixos de estruturação da vila, de perfis mais largos, e de ligação entre as 

três centralidades (Figura 43). Nos arruamentos das zonas de malha urbana mais 

consolidada e compacta não existem passeios. Contudo, importa destacar a existência 

de uma rede caminhos, vielas e becos, uma particularidade da malha urbana da 

Murtosa, cujo perfil apenas permite que se circule a pé, que permitem deslocações entre 

diversos espaços sem que o peão tenha de passar pelas vias partilhadas com o 

automóvel. Entre estas destaca-se o conjunto de vielas existentes entre a rua da 

Rigueirinha e a rua dos Precursores, na zona norte da ARU, ou as travessas e becos 

existentes na centralidade da Murtosa, na área do Canto da Maceda. 
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Figura 43. Rede pedonal da ARU da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

Quanto à rede ciclável Figura 44, encontram-se implementadas ciclovias no centro da 

vila, em especial na área em torno dos equipamentos escolares e desportivos na zona 

da Saldida, e que se ligam ao troço norte da avenida do Emigrante e à avenida Padre 

António da Fonseca, para o exterior da ARU.  

Apesar da rede de passeios não ser generalizada, como foi referido, a existência de uma 

rede pedonal informal (caminhos, vielas, becos) poderá ser valorizada através da 

realização de melhorias no seu estado de conservação que permitam deslocações nas 

quais haja um maior sentimento de comodidade e segurança. De igual forma, também 

as características topográficas da ARU, com declives pouco acentuados, favorecem as 
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deslocações em bicicleta, permitindo integrar os modos de deslocação suaves no 

quotidiano dos residentes e promovendo uma mobilidade ativa e sustentável. Esta será 

responsável por contributos positivos ao nível da melhoria da saúde e bem-estar da 

comunidade, na medida em que a atividade física tem efeitos diretos nestes domínios e 

que as deslocações em modos suaves permitem uma melhor apropriação do espaço 

urbano, uma vez que ao substituir viagens em automóvel, liberta-se espaço público que 

pode ser ocupado por jardins, praças, ou mesmo espaços comerciais como 

esplanadas. 

 

Figura 44. Rede ciclável da ARU da Murtosa 

Fonte: SPI, 2016 

 

A aposta na mobilidade suave é coerente com os objetivos propostos pela estratégia 

Europa 2020, nomeadamente no que diz respeito ao crescimento sustentável, por 
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exemplo, ao nível da redução das emissões de dióxido de carbono, contribuindo para 

melhorias na qualidade ambiental. 

 

 

3.4.5 Condicionantes 

De acordo com a legislação em vigor, existe um conjunto de elementos legais que, de 

algum modo, condicionam a ocupação do território ou constituem servidões 

administrativas e outras restrições de utilidade pública ao uso do solo em domínios 

vários como o património natural e cultural, infraestruturas básicas e equipamentos. 

A servidão administrativa pode ser definida como o encargo imposto por disposição da 

lei sobre certo prédio em proveito da utilidade pública de uma coisa. No entanto, este 

conceito tem evoluído na medida em que, por um lado, a servidão administrativa pode 

incidir sobre imóvel não considerado prédio ou até sobre um direito e, por outro lado, as 

servidões administrativas também podem ser constituídas por atos administrativos 

praticados para o efeito. Assim, por servidão administrativa deve entender-se o encargo 

sobre um imóvel em benefício de uma coisa, por virtude da utilidade pública desta. 

Por restrições de utilidade pública deve entender-se toda e qualquer limitação sobre o 

uso, ocupação e transformação do solo que impede o proprietário de beneficiar do seu 

direito de propriedade pleno, sem depender de qualquer ato administrativo uma vez que 

decorre diretamente da Lei. 

No caso concreto da ARU da Murtosa é importante considerar a presença das seguintes 

condicionantes legais: 

• Rede de média e alta tensão aéreas e subterrâneas, cujo caráter de utilidade 

pública e das questões de segurança que lhes estão associadas justificam a 

constituição de servidões e a existência de restrições que se destinam a facilitar 

o estabelecimento dessas infraestruturas, a eliminar todo o perigo previsível para 

as pessoas e evitar danos em bens materiais. 

• Zona Especial de Proteção (ZPE) do Sítio da Ria de Aveiro, com classificação no 

âmbito da Rede Natura 2000, ao abrigo da Diretiva Aves (Decreto-Lei n.º 384 -

B/99, de 23 de setembro). De acordo com o ICNF, “as orientações de gestão 

para a ZPE da Ria de Aveiro são dirigidas prioritariamente para a conservação das 
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aves aquáticas e passeriformes migradores. Neste âmbito deverá ser encarada a 

coexistência de habitas de alimentação (vasas e salinas), habitats de nidificação e 

repouso (sapais) e corredores de migração (galerias ripícolas e bosques) e 

assegurar a sua qualidade ambiental a prazo. (…). As atuais atividades que se 

praticam na área deverão ser compatibilizadas com os objetivos de conservação 

da natureza, através da promoção de boas práticas ambientais e de zonamento 

de áreas sensíveis (instrumentos de gestão territorial). Deverá também ser 

garantida a qualidade da água melhorando a eficácia de fiscalização sobre a 

emissão de poluentes.” Na ARU da Murtosa, a ZPE da Ria de Aveiro abrange 

apenas a área sul mas é bastante expressiva na sua envolvente. 

• Reserva Ecológica Nacional (REN) que estabelece uma rede ecológica 

fundamental e diversificada e integra todas as áreas consideradas fundamentais 

à manutenção da estabilidade ecológica do território e ao uso racional dos 

recursos naturais. No caso da área de estudo, a REN situa-se, maioritariamente, 

no exterior da ARU, existindo, no entanto, uma “área de máxima infiltração”, 

localizada no centro da ARU, na Saldida, que corresponde a uma bacia de 

drenagem e de recarga de aquíferos, sendo importante ter em consideração a 

sua vulnerabilidade à poluição. 
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Figura 45. Condicionantes legais existentes na ARU da Murtosa 

Fonte: SPI (a partir de informação fornecida pela CM Murtosa, 2016 
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3.5 Síntese de diagnóstico – Análise SWOT 

A análise centrada na ARU da Murtosa permitiu sistematizar um conjunto de pontos 

fortes/potencialidades e de áreas de melhoria/debilidades. Esta análise permite obter 

orientações para a definição do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana a seguir 

apresentado. 

 

PONTOS FORTES / POTENCIALIDADES 

Polinucleação urbana  

A diversidade de centros, as potencialidades de ligação e de 

diversificação das funções, numa área urbana de baixa densidade 

descentralizada em três pequenos centros com uma escala muito 

interessante para a valorização da vizinhança e de dinâmicas de 

proximidade. 

Escala urbana, topografia e 

aposta na mobilidade suave 

A dimensão relativamente pequena do aglomerado favorece relações 

de proximidade. A topografia pouco acidentada e a existência de uma 

rede ciclável (”Murtosa ciclável”) são relevantes para a promoção de 

modos de mobilidade suave nas deslocações diárias da população e 

para a garantia da qualidade de vida dos que aqui residem e 

trabalham. 

Área central da Saldida 

A zona central da ARU desempenha um papel muito interessante na 

estruturação do território urbano. Aqui localizam-se os principais 

equipamentos coletivos do aglomerado nas áreas da educação e 

desporto, sendo por isso um espaço com forte potencial de agregar 

dinâmicas comuns às 3 centralidades. Complementarmente é também 

um espaço verde com potencial, quer de lazer quer produtivo. 

Presença de equipamentos e 

serviços relevantes  

No concelho, e em especial na ARU estão concentradas diferentes 

tipologias de equipamentos no domínio da educação, administração, 

saúde, apoio social, cultura, etc.. Este facto é indutor de um papel 

estratégico deste território que serve não apenas os que aqui residem, 

mas toda a comunidade concelhia.  

Identidade e caraterísticas 

singulares dos espaços urbanos 

O território da ARU possui uma grande diversidade de elementos 

arquitetónicos que, independentemente do seu estado de conservação 

e enquadramento urbanístico, representam um pouco da história da 

Murtosa. As vielas, becos e caminhos de acesso às pequenas casas 

que se foram erguendo juntas umas das outras e legando no espaço 

público um papel secundário. As típicas construções de rés-do-chão 

caraterísticas da zona e os revestimentos azulejares de muitas casas. 

Todas estas caraterísticas marcam visualmente a ARU e revelam a 

história e a identidade dos que aqui residiram e residem e da sua 

relação com os espaços de suporte.  
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Variação populacional  

No período entre 2001-2011, a ARU registou uma variação 

populacional positiva, na ordem dos 12,5%. 

Importância do setor primário e 

secundário na economia local 

As empresas do setor da agricultura e pescas (A – 372) e da indústria 

transformadora (C – 44) têm bastante expressividade no contexto da 

economia local, pelo número de pessoas que empregam e pelo 

volume de negócios que são capazes de gerar. Estes setores 

empregam 20,9% e 21,2% das pessoas ao serviço das empresas com 

sede no concelho da Murtosa e geram 11,7% e 30,8%, do volume de 

negócios com origem nas empresas do concelho, respetivamente. No 

que diz respeito ao volume de negócios, apenas o setor do comércio 

(C) apresenta valores próximos, com uma proporção de 34,5% do total. 

Enquadramento natural – ria de 

Aveiro  

Existência de elementos naturais identitários e com potencial de 

valorização, nomeadamente uma área da Rede Natura 2000 – o Sítio 

da Ria de Aveiro e a zona de proteção especial do sítio da Ria de 

Aveiro.  

 

 

ÁREAS DE MELHORIA /DEBILIDADES 

Degradação do edificado e de 

imóveis devolutos 

No território da ARU regista-se um número significativo de edifícios em 

mau estado de conservação e com caraterísticas pouco adequadas à 

sua plena ocupação residencial. 

A área mais a sul, com especial incidência na centralidade da Murtosa, 

apresenta estas caraterísticas com uma percentagem muito 

significativa de imóveis com condições de habitabilidade que, da 

observação possível do exterior, parecem não ser as mais adequadas.  

Qualidade e estruturação do 

espaço público de estar e 

pedonal 

Reconhecendo como ponto forte as caraterísticas singulares dos 

espaços urbanos, não se pode deixar de assinalar a frágil legibilidade 

dos mesmos, nomeadamente que se refere às ligações entre os 

diferentes momentos de construção das três centralidades 

identificadas. A construção contínua e linear ao longo dos arruamentos 

é verificada em todo o território, sendo escassos os espaços públicos 

não destinados exclusivamente à circulação automóvel. As ligações 

existentes são pouco legíveis, em especial para quem não utiliza 

diariamente esta rede orgânica de espaços públicos.  
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Circulação e estacionamento 

O perfil dos arruamentos é genericamente estreito acarretando 

problemas ao nível da coexistência da circulação pedonal, viária e de 

estacionamento. Em toda a ARU os arruamentos são bastante antigos 

e ligados a um tecido urbano denso e compacto. Este facto, na maioria 

dos casos, torna impossível o desenho de reperfilamentos ou a 

introdução de espaços segregados, sem que tal seja acompanhado 

pela alteração de sentidos de trânsito.  

As bolsas de estacionamento e os espaços de circulação segregados 

estão associados a áreas urbanas mais recentemente desenhadas em 

que o espaço público não surge como “sobra” dos espaços não 

edificados. Contudo, a ocupação urbana e as vivências registadas 

mostram que raramente são esses os espaços utilizados pelos 

residentes para deixar o seu carro quando vão a casa ou se deslocam 

à vila para tratar de algum assunto.   

Imagem e legibilidade urbanas 

Complementarmente ao exposto nos pontos anteriores, estamos 

perante um território com uma dimensão considerável, com três 

centralidades e um tipo de ocupação linear contínua, acompanhado 

pela ausência de elementos estruturantes em termos de imagem e 

funcionamento do sistema urbano. Estas características tornam 

complexa a apropriação do espaço e a sua leitura, sendo relevante 

uma intervenção profunda neste domínio. 

Poder de compra 

comparativamente reduzido  

A Murtosa apresenta um Indicador per capita do Poder de Compra 

(IpC) relativamente baixo, situado em 71,14 (Portugal = 100). Este 

resultado coloca o concelho numa posição inferior à média da região 

de Aveiro que é de 92,10. 
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4. ESTRATÉGIA TERRITORIAL E OPERACIONAL 

 

4.1 Visão 

A estratégia territorial e operacional integra diferentes níveis na sua construção. A visão 

corresponde ao primeiro nível deste exercício, definindo o que se ambiciona para o 

futuro, como nos queremos posicionar e como queremos ser reconhecidos num 

horizonte de curto/médio prazo. Consequentemente, da visão de futuro estabelecida 

decorrem diferentes Eixos Estratégicos (EE) que sustentam as principais opções 

realizadas. Por sua vez, estes eixos assumem diferentes objetivos que enquadram os 

projetos estruturantes e as respetivas ações prioritárias, como é possível verificar no 

modelo com os níveis de definição da estratégia, apresentados na Figura 46. 

 

Figura 46. Níveis de definição da estratégia 

Fonte: SPI, 2016 

 

O diagnóstico realizado para a ARU da Murtosa tornou possível identificar a evolução e 

as dinâmicas de transformação existentes neste território polinucleado e marcado por 

diferentes períodos de consolidação, assim como os desafios que se colocam no que 

concerne ao seu desenvolvimento económico, social e territorial. Importa, agora, definir 

uma estratégia territorial e operacional que dê resposta aos desafios de futuro, que 

identifique o seu papel no concelho e na região, sendo esta visão de futuro o cenário 

prospetivo que se pretende alcançar com a implementação da operação de reabilitação 

urbana. De uma forma simplificada, a visão corresponderá ao fio condutor de toda a 

estratégia de desenvolvimento proposta para a área de intervenção. 

Visão

Eixos Estratégicos

Objetivos Específicos

Projetos Estruturantes
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A regeneração urbana deve passar, para além das componentes física de intervenção 

no parque edificado e no espaço público, pela implementação de dinâmicas 

económicas, culturais e sociais transversais a todo o processo.  

Como referido no relatório de delimitação da ARU, a “estratégia de intervenção para 

promover a reabilitação urbana da centralidade passa (…) pela valorização e qualificação 

do espaço público e do ambiente urbano. Espera-se que a qualificação e reabilitação do 

“chão” e de tudo o que é de uso e de fruição pública origine, certamente, efeitos sobre a 

qualificação do edificado que o margina, seja nas instalações de uso comercial e de 

serviços seja mesmo, numa outra fase, das edificações afetas ao uso residencial.” 

 

No caso da Murtosa, as caraterísticas urbanas singulares advindas do seu caráter 

polinucleado unidas por uma zona central com caraterísticas urbano-rurais e com um 

conjunto de equipamentos âncora que unem as três centralidades. A aposta na 

mobilidade suave é uma marca registada deste território, assumindo especial destaque 

pelas caraterísticas existentes e assim sustentando as ligações diárias nesta rede de 

complementaridades funcionais entre Pardelhas, Monte e Murtosa. 

As intervenções já no terreno são importantes impulsos de um processo de regeneração 

física dos espaços centrais destes três centros, sendo também de relevar o seu caráter 

de ativação socioeconómica e cultural.  

Neste contexto, propõe-se a seguinte visão de futuro para a ARU da Murtosa: 

 

Murtosa, uma centralidade polinucleada sustentada numa rede de espaços 

multifuncionais complementares e ativadores de dinâmicas 

socioeconómicas renovadas e capazes de valorizar o caráter urbano-rural 

deste território e capitalizar as tradições de mobilidade sustentável 

existentes. 

 

Pretende-se nesta frase condensar o objetivo principal de reforçar e qualificar a 

centralidade tríptica existente de Pardelhas – Monte – Murtosa, valorizada pela zona da 

Saldida que, como referido, se foi assumindo como elo de ligação qualificado dado que 

aqui se concentram equipamentos de escala concelhia. A mobilidade ciclável e pedonal, 
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num território que, apesar de polinucleado, é próximo, deverá permanecer como 

desígnio chave capitalizando a tradição existente e que diferencia o concelho.  

Unificar estas três centralidades, fazendo com que se complementem de forma 

equilibrada e clara é o objetivo da estratégia proposta.  

Para cumprir esta visão e objetivo geral deverão ser trabalhadas múltiplas dimensões, 

tornando-se premente a qualificação das centralidades e a melhoria da legibilidade das 

ligações entre elas. Também a valorização de âncoras económicas, sociais e culturais é 

de extrema importância para quebrar a monotonia dos espaços e para incrementar 

processos de apropriação por parte da comunidade. As dimensões imateriais, como o 

trabalho com a comunidade, a dinamização e mobilização de diferentes agentes 

económicos, acompanha a dimensão material da reabilitação e qualificação urbana, 

sendo o sucesso global da estratégia dependente da capacidade de equilibrar estas 

dimensões.   

Assim, torna-se essencial estimular novas dinâmicas económicas e sociais que 

valorizem a identidade e a cultura da comunidade da Murtosa e que, ancoradas nas 

tradições e nas caraterísticas económicas deste território sejam capazes de ativar 

ligações entre essa tradições e novos conhecimentos, gerando processos de inovação 

consistentes e duradouros. 
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4.2 Eixos estratégicos 

Da visão proposta para a ARU da Murtosa define-se um conjunto de Eixos Estratégicos 

(EE), que, pelo seu caráter, são num número limitado e respondem aos desafios de 

valorização das potencialidades e tentativa de colmatação/resolução de problemas 

expostos nos pontos anteriores.  

Os Eixos Estratégicos definidos capitalizam os pontos fortes e singularidades registados 

no território da ARU da Murtosa e encerram lógicas de resolução de problemas e 

fragilidades identificados quer do ponto de vista territorial/urbanístico como do ponto de 

vista socioeconómico.  

A cada Eixo Estratégico está associado um conjunto de objetivos – geral e específicos, 

que se materializam numa carteira detalhada de projetos estruturantes. 

Nesta estratégia foram identificados os seguintes cinco eixos estratégicos: 

 EE 1. Centralidade polinucleada 

 EE 2. Âncoras económicas, sociais e culturais  

 EE 3. Mobilidade e ambiente urbano sustentável 

 EE 4. Qualidade habitacional e inovação social 

 EE5. Património cultural e identidade local  

 

Os diferentes eixos estratégicos propostos dão resposta aos principais desafios que se 

colocam ao território da ARU da Murtosa, considerando as suas especificidades físicas e 

ambientais, económico-culturais e sociais, encontrando-se, ainda, associados a 

múltiplos domínios de intervenção no território que contribuem para a criação de uma 

área com qualidade de vida, dinâmica, atrativa e inclusiva. 

De seguida apresenta-se, em maior detalhe, cada um dos eixos estratégicos, 

enumerando-se os respetivos objetivos específicos. 
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4.2.1 EE1. Centralidade polinucleada  

O Eixo Estratégico 1 foca-se na valorização e qualificação da caraterística distintiva desta 

ARU, ou seja, no facto de estarmos perante um território com três centralidades distintas 

e, potencialmente, complementares.  

O território urbano da ARU integra as centralidades de Pardelhas, o centro administrativo 

e espaço mais recentemente consolidado, do Monte, a nascente de Pardelhas e sede de 

freguesia com o mesmo nome e ainda da Murtosa, no extremo sul da ARU, onde se 

regista um tecido urbano, nalguns casos de génese precária e com maiores 

necessidades ao nível infraestrutural. Cada uma destas três centralidades possui áreas 

de referência urbana, na sua maioria associadas a equipamentos de utilização coletiva e 

espaços públicos de estar, contudo, a ligação entre Pardelhas, Murtosa e Monte não é 

ainda totalmente explorada do ponto de vista das complementaridades funcionais e 

valorização da diversidade social e territorial. De salientar que neste processo de 

valorização de complementaridades tem um papel crucial a área central da Saldida, uma 

área central aos três polos urbanos referidos, e os eixos viários principais que poderão, 

com maior legibilidade, permitir dinâmicas interdependentes. 

Face a este contexto diferenciador, atualmente mais associado a um cenário de 

fragmentação urbana que a complementaridade e diversidade, torna-se essencial que o 

processo de regeneração urbana incida na qualificação e valorização dos espaços 

públicos que possam ter um caráter polarizador e alavancador de uma rede urbana 

legível e qualificada onde seja possível circular de forma segura. Associam-se desígnios 

de valorização e qualificação das ligações e, consequentemente, da leitura e imagem 

urbana da ARU da Murtosa.  

Neste contexto, o EE 1. Centralidade polinucleada tem como objetivo geral: Qualificar o 

território polinucleado constituído por três centralidades - Pardelhas, Monte e Murtosa - 

valorizando complementaridades funcionais e consolidando um espaço urbano atrativo 

para os residentes e para a fixação de atividades económicas. 

A operacionalização deste objetivo geral assenta nos seguintes objetivos específicos: 

 OE1. Assegurar o fortalecimento das ligações de proximidade e 

complementaridades intraurbanas, tendo por base a qualificação do espaço 

público das 3 centralidades; 
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 OE2. Reintegrar espaços públicos devolutos nas dinâmicas urbanas e promover 

a sua apropriação por parte da comunidade, através da reconversão física e/ou 

funcional; 

 OE3. Promover condições de usufruto integrado e inclusivo das centralidades da 

ARU. 

 

4.2.2 EE2. Âncoras económicas, sociais e culturais 

Complementar ao anterior, o Eixo Estratégico 2 incide sobre a premência de qualificar o 

território polinucleado da ARU do ponto de vista dos usos e funções aqui presentes. 

Como referido ao longo do diagnóstico, associado ao caráter linear e orgânico de toda a 

evolução da mancha construída está a escassez de elementos fortes e polarizadores 

que possam alavancar dinâmicas e determinar novas ou revitalizadas vivências da 

comunidade.  

O território da ARU possui três centralidades, uma caraterística assumida como distintiva 

e potencialmente relevante para a valorização de uma área extensa e pontuada por 

casos mais complexos de degradação do edificado. Assume-se assim um caráter 

polinucleado e que se pretende possa vir a funcionar em rede e com fortes 

complementaridades funcionais. Para que tal se possa concretizar é necessário 

qualificar os elementos âncora dos três centros e que, na sua maioria, correspondem a 

equipamentos públicos (na área social, religiosa, cultural, desportiva, educativa e 

económica) que servem toda a população murtoseira. 

Associam-se a este EE desígnios de valorização de funções e elementos estruturantes 

destas três centralidades, de qualificação das ligações entre eles e, consequentemente, 

da leitura e imagem urbana e das dinâmicas socioculturais e económicas da ARU.  

Neste contexto, o EE2. Âncoras económicas, sociais e culturais tem como objetivo geral: 

Criar e ativar âncoras de dinamização urbana multifuncionais, que se afirmem como 

polos económicos, sociais e culturais renovados e contribuam para a vitalização dos 

espaços urbanos e para o reforço da qualidade de vida da comunidade local. 

A operacionalização deste objetivo geral assenta nos seguintes objetivos específicos: 
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 OE4. Requalificar equipamentos devolutos e/ou em mau estado de conservação, 

promover a sua revitalização e refuncionalização para a prestação de serviços 

públicos diferenciados; 

 OE5. Revitalizar o comércio tradicional e valorizar os produtos locais; 

 OE6. Reforçar uma estrutura urbana assente em múltiplos focos de ativação e 

dinamização que se complementem e que respondam a diferentes desígnios da 

comunidade 

 

4.2.3 EE3. Mobilidade e ambiente urbano sustentável 

O Eixo Estratégico 3. Mobilidade e ambiente urbano sustentável foca-se na aposta num 

modelo de regeneração e desenvolvimento urbano com impacto ambiental residual, ou 

seja, baseado numa gestão e uso eficiente dos recursos naturais disponíveis. Este EE 

está alinhado com a prioridade “crescimento sustentável” integrado nas estratégias 

Europa 2020 e Portugal 2020 e que tem especial foco na transição para uma economia 

de baixo carbono. 

Nestas estratégias estabelecem-se objetivos relacionados com a diminuição dos gases 

com efeito de estufa (GEE) e diminuição de consumos energéticos, envolvendo por isso 

uma grande diversidade de ações potenciais. Para o alcance destes objetivos é 

necessária uma intervenção à escala local, preconizada pela administração e entidades 

locais e por cada cidadão e que integre novos modelos de apropriação dos espaços e 

novas formas de gestão e utilização dos recursos disponíveis. Neste âmbito integra-se a 

mudança nos padrões de mobilidade, consumo de energia elétrica, água, etc e também 

na forma de gestão dos resíduos urbanos e industriais.  

O modelo polinucleado do território encerra em si mesmo um desafio na concretização 

destes desígnios de eficiência, uma vez que a distribuição territorial de funções pode 

induzir, se não forem criadas as adequadas condições, a um aumento da utilização do 

automóvel. Para contornar este problema a autarquia tem vindo a apostar na melhoria 

das condições de circulação em modos suaves, ligando através da avenida do 

emigrante as três centralidades. Contudo há uma enorme margem de melhoria na 

qualificação de espaços seguros e disponibilização de meios alternativos de 

deslocação.  
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Neste âmbito destaca-se também a importância de valorizar a estrutura verde urbana, 

uma iniciativa facilitada pelo contexto natural envolvente, pela extensão de espaços 

permeáveis existente (áreas agrícolas) e pela presença, no centro da ARU, de uma 

grande mancha verde que progressivamente tem vindo a assumir funções urbanas.   

Neste contexto, o EE3. Mobilidade e ambiente urbano sustentável tem como objetivo 

geral: Requalificar os espaços públicos e incrementar a mobilidade urbana com especial 

enfoque nos modos suaves e valorizar a integração dos espaços rurais e de transição 

(urbano-rurais) como elementos estruturantes do aglomerado. 

A operacionalização deste objetivo geral assenta nos seguintes objetivos específicos: 

 OE7. Qualificar o espaço público, através de intervenções no âmbito da 

mobilidade e qualidade ambiental; 

 OE8. Minimizar o impacto do automóvel no centro urbano e melhorar a qualidade 

ambiental, reduzindo a emissão de GEE e o ruído; 

 OE9. Favorecer a ligação entre a vila e os espaços com funções complementares 

na periferia através de modos de mobilidade suave; 

 OE10. Garantir o equilíbrio ecológico através do reforço da estrutura verde 

urbana, criando novos espaços de lazer e corredores verdes; 

 OE11. Promover comportamentos sustentáveis, ao nível da eficiência energética 

e da valorização dos RSU. 

 

4.2.4 EE4. Qualidade habitacional e inovação social 

O presente Eixo Estratégico integra uma dimensão material associada á necessidade 

premente de intervenção numa elevada percentagem de habitações e uma dimensão 

imaterial associada ao apoio a contextos sociais mais problemáticos e que, na maioria 

das vezes estão relacionados com a primeira dimensão referida.  

Na ARU da Murtosa, como elencado ao longo do diagnóstico, regista-se um número 

considerável de edifícios em mau estado de conservação. Apesar de se poder associar 

estes casos a alguns focos mais problemáticos, nomeadamente na zona sul da ARU, a 

degradação e débil estado de conservação do edificado é uma realidade presente em 

toda a ARU, facto pelo qual foi desencadeada pela autarquia a presente Operação de 

Reabilitação Urbana.  
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Associada à reabilitação premente das habitações, a análise socioeconómica, baseada 

em dados estatísticos e no levantamento in loco, permite concluir da importância de se 

intervir no domínio social, através do apoio a grupos da comunidade mais frágeis e que 

apresentam maiores problemas quer ao nível da inclusão social como do emprego.  

Com base no exposto, o EE4. Qualidade habitacional e inovação social tem como 

objetivo geral: Melhorar as condições da habitação a qualidade de vida da comunidade 

local através do acesso a uma rede integrada de equipamentos e respostas sociais e 

através do apoio a processos contínuos de empreendedorismo e inovação social. 

A operacionalização deste objetivo geral assenta nos seguintes objetivos específicos: 

 OE12. Melhorar as condições da habitação através da promoção da reabilitação 

do parque edificado privado e público; 

 OE13. Requalificar os bairros sociais e resolver os constrangimentos 

relacionados com a construção ilegal através da implementação de Instrumentos 

de Gestão Territorial de âmbito local; 

 OE14. Apoiar novas dinâmicas económicas e sociais promovidas por agentes 

locais (associações, empreendedores);  

 OE15. Promover a cultura e o desporto como domínios de integração social e de 

participação de todos na vida da comunidade; 

 OE16. Promover competências em grupos potencialmente vulneráveis. 

 

4.2.5 EE5. Património cultural e identidade local 

O quinto Eixo Estratégico incide no domínio do património cultural e identidade local. É 

um EE essencialmente focado na valorização dos elementos identitários e da cultura 

tradicional da Murtosa, associado aos saberes e atividades locais e que marcaram, ao 

longo dos tempos, a vida da comunidade.  

Valorizar elementos históricos, saberes tradicionais e estórias da comunidade local pode 

desencadear um processo de valorização social e de estímulo à qualificação dos locais 

considerando a aposta no sentimento de pertença e na autoestima da população 

residente na ARU. Este eixo passa assim por uma vertente interna e externa, ou seja, 

pela aposta na valorização da comunidade local e na sua crescente apropriação no seu 
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território e, complementarmente, pela aposta no marketing territorial essencialmente 

orientado para a comunicação externa dos fatores distintivos e identitários da ARU.   

Neste contexto, o EE5. Património cultural e identidade local tem como objetivo geral: 

Valorizar o cariz urbano-rural da Murtosa, o seu património material e imaterial e a sua 

forte ligação à ria e à “terra” através de iniciativas que envolvam a comunidade e 

permitam perpetuar a sua singularidade histórica e cultural. 

A operacionalização deste objetivo geral assenta nos seguintes objetivos específicos: 

 OE17. Preservar a identidade local, através da valorização do património cultural 

e natural, presente na dicotomia urbano-rural da vila; 

 OE18. Valorizar território de forma coesa e equilibrada, reconhecendo a 

especificidade e a identidade própria dos territórios não urbanos; 

 OE19. Valorizar a ligação do aglomerado urbano com a sua envolvente natural e 

espaços de suporte à atividade económica situados fora do perímetro urbano. 

 

4.3 Projetos estruturantes 

A estratégia de reabilitação urbana materializa-se através de diversos projetos 

estruturantes que incidem sobre as diversas dimensões do território e da vida urbana, 

concretamente nas suas dimensões física e ambiental, económica, social e cultural. Têm 

uma influência transversal à ARU da Murtosa. 

A identificação destes projetos teve em consideração as definições explícitas no RJRU 

relativas a uma ORU sistemática que os define como ações destinadas à “reabilitação 

do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços 

verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido 

urbano, associadas a um programa de investimento público”
18

 que articule e alavanque 

o investimento privado. 

Estes projetos estruturantes constituem-se como a resposta operativa para a 

concretização da visão de futuro e correspondem a propostas concretas de intervenção. 

São estabelecidos quinze projetos estruturantes, que se evidenciam pela sua 

capacidade de impulsionar um efetivo processo de regeneração e dinamização do 

tecido económico e social da Murtosa, permitindo o desenvolvimento sustentável do 

                                                   

18
 Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, Artigo 8.º 
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território. De igual modo, irão introduzir dinâmicas urbanas positivas e impulsionar a 

realização de novos projetos e ações, de iniciativa pública e privada, através de um 

processo de contaminação positiva. 

A relação entre os projetos estruturantes e os eixos estratégicos encontra-se expressa na 

sua organização, sendo de seguida apresentados os projetos de acordo com o eixo 

estratégico para cuja concretização seja mais relevante. Sublinha-se que, não obstante 

os projetos poderem estar mais identificados com um determinado Eixo Estratégico 

(EE)/ Objetivo Geral (OG) ou mesmo com um Objetivo Específico (OE), existe uma forte 

transversalidade em relação à concretização da estratégia integrada e global proposta. 
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EE 
1. Centralidade polinucleada 2. Âncoras económicas, sociais e 

culturais 

3. Mobilidade e ambiente urbano 

sustentável 

4. Qualidade habitacional e inovação 

social 

5. Património cultural e identidade 

local 

O
b

je
t
iv

o
 
G

e
r
a

l 

Qualificar o território polinucleado 

constituído por três centralidades - 

Pardelhas, Monte e Murtosa - 

valorizando complementaridades 

funcionais e consolidando um 

espaço urbano atrativo para os 

residentes e para a fixação de 

atividades económicas 

Criar e ativar âncoras de 

dinamização urbana 

multifuncionais, que se afirmem 

como polos económicos, sociais e 

culturais renovados e contribuam 

para a vitalização dos espaços 

urbanos e para o reforço da 

qualidade de vida da comunidade 

local 

Requalificar os espaços públicos e 

incrementar a mobilidade urbana com 

especial enfoque nos modos suaves e 

valorizar a integração dos espaços rurais 

e de transição (urbano-rurais) como 

elementos estruturantes do aglomerado 

Melhorar as condições da habitação a 

qualidade de vida da comunidade local 

através do acesso a uma rede integrada 

de equipamentos e respostas sociais e 

através do apoio a processos contínuos 

de empreendedorismo e inovação 

social 

Valorizar o cariz urbano-rural da 

Murtosa, o seu património material 

e imaterial e a sua forte ligação à ria 

e à “terra” através de iniciativas que 

envolvam a comunidade e 

permitam perpetuar a sua 

singularidade histórica e cultural 

O
b

je
t
iv

o
s
 
e

s
p

e
c
íf
ic

o
s
 

OE1. Assegurar o fortalecimento 

das ligações de proximidade 

e complementaridades 

intraurbanas, tendo por base 

a qualificação do espaço 

público das 3 centralidades  

OE2. Reintegrar espaços públicos 

devolutos nas dinâmicas 

urbanas e promover a sua 

apropriação por parte da 

comunidade, através da 

reconversão física e/ou 

funcional 

OE3. Promover condições de 

usufruto integrado e inclusivo 

das centralidades da ARU 

OE4. Requalificar equipamentos 

devolutos e/ou em mau 

estado de conservação, 

promover a sua revitalização 

e refuncionalização para a 

prestação de serviços 

públicos diferenciados 

OE5. Revitalizar o comércio 

tradicional e valorizar os 

produtos locais 

OE6. Reforçar uma estrutura 

urbana assente em múltiplos 

focos de ativação e 

dinamização que se 

complementem e que 

respondam a diferentes 

desígnios da comunidade  

OE7. Qualificar o espaço público, através 

de intervenções no âmbito da 

mobilidade e qualidade ambiental 

OE8. Minimizar o impacto do automóvel 

no centro urbano e melhorar a 

qualidade ambiental, reduzindo a 

emissão de GEE e o ruído 

OE9. Favorecer a ligação entre a vila e os 

espaços com funções 

complementares na periferia 

através de modos de mobilidade 

suave 

OE10. Garantir o equilíbrio ecológico 

através do reforço da estrutura 

verde urbana, criando novos 

espaços de lazer e corredores 

verdes 

OE11. Promover comportamentos 

sustentáveis, ao nível da eficiência 

energética e da valorização dos 

RSU 

OE12. Melhorar as condições da 

habitação através da promoção 

da reabilitação do parque 

edificado privado e público 

OE13. Requalificar os bairros sociais e 

resolver os constrangimentos 

relacionados com a construção 

ilegal através da implementação 

de Instrumentos de Gestão 

Territorial de âmbito local 

OE14. Apoiar novas dinâmicas 

económicas e sociais 

promovidas por agentes locais 

(associações, empreendedores)  

OE15. Promover a cultura e o desporto 

como domínios de integração 

social e de participação de todos 

na vida da comunidade 

OE16. Promover competências em 

grupos potencialmente 

vulneráveis 

OE17. Preservar a identidade local, 

através da valorização do 

património cultural e natural, 

presente na dicotomia 

urbano-rural da vila 

OE18. Valorizar território de forma 

coesa e equilibrada, 

reconhecendo a 

especificidade e a identidade 

própria dos territórios não 

urbanos 

OE19. Valorizar a ligação do 

aglomerado urbano com a 

sua envolvente natural e 

espaços de suporte à 

atividade económica 

situados fora do perímetro 

urbano 

P
r
o

je
t
o

s
 

e
s
t
r
u

t
u

r
a

n
t
e

s
 

P1. Centralidade de Pardelhas 
P5. Revitalização de espaços de 

suporte à economia local 
P9. Mobilidade sustentável P12. Regeneração do tecido urbano P14. Recursos e identidade local 

P2. Centralidade do Monte 
P6. Revitalização de espaços de 

suporte à cultura 
P10. Estrutura verde urbana 

P13. Dinâmicas urbanas e inclusão 

social ativa 
P15. Marketing territorial 

P3. Centralidade da Murtosa 
P7. Revitalização de espaços de 

suporte social 
P11. Gestão eficiente de recursos   

P4. Valorização dos eixos de 

ligação entre as 3 centralidades 

P8. Revitalização de espaços de 

suporte ao desporto 
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5. PROGRAMA DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 

URBANA 

 

5.1 Projetos estruturantes e ações 

A Operação de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa, designadamente a 

prossecução dos objetivos gerais e específicos estabelecidos que permitirão alcançar 

a visão de futuro defendida para o território de intervenção, operacionaliza-se através 

da implementação de quinze projetos estruturantes que, pela sua natureza, são 

catalisadores de desejadas dinâmicas de transformação.  

Estes projetos estruturantes irão induzir dinâmicas urbanas que pretendem contrariar 

as problemáticas e estrangulamentos identificados e, através de um processo de 

contaminação positiva, impulsionar a realização de novos projetos e ações, de 

iniciativa pública e privada. 

A tabela seguinte identifica os quinze projetos estruturantes e as quarenta e uma 

ações prioritárias que os compõem. Posteriormente são apresentadas fichas-síntese 

para cada projeto estruturante. Estas incluem a identificação do projeto, os objetivos 

específicos para os quais concorrem, uma breve descrição dos projetos, as ações 

prioritárias que englobam e a avaliação do seu impacto para diferentes eixos 

estratégicos.
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EE Projetos estruturantes  Ações prioritárias 

Centralidade 

polinucleada 

P1. Centralidade de Pardelhas 

AP1.1 Reabilitação do espaço público central da zona da Acabada  

AP1.2 Tratamento urbanístico da Praça Jaime Afreixo e arruamentos envolventes  

AP1.3 Requalificação urbanística da envolvente dos equipamentos culturais  

AP1.4 Valorização do espaço central da antiga escola básica 2/3 Padre António Morais da Fonseca  

P2. Centralidade do Monte 

AP2.1 Reabilitação do espaço público do centro cívico do Monte 

AP2.2 

Requalificação urbanística da área envolvente à Capela de Santa Luzia e do cruzamento da Avenida de Santo António do Monte 

com as Ruas António Vieira Pinto e Guerra Junqueiro 

AP2.3 Reabilitação da ligação da Rua Chanceler Julião ao Parque Municipal 

P3. Centralidade da Murtosa 

AP3.1 Reabilitação da área envolvente da Igreja Matriz da Murtosa e praça Egas Moniz 

AP3.2 Reabilitação da área de lazer do Outeiro da Maceda 

P4. Valorização dos eixos de 

ligação entre as 3 centralidades 

AP4.1 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas – Monte 

AP4.2 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas – Murtosa 

AP4.3 Beneficiação do eixo de ligação Murtosa – Monte 

AP4.4 Reforço do papel distribuidor da avenida do Emigrante 

Âncoras 

económicas, 

sociais e 

culturais 

P5. Revitalização de espaços de 

suporte à economia local 

AP5.1 Criação de novas instalações para o mercado municipal e da feira  

AP5.2 Implementação de um programa de qualificação do comércio local 

AP5.3 Reabilitação do edifício do Centro Recreativo Murtoense 

P6. Revitalização de espaços de 

suporte à cultura 

AP6.1 Oficina de Artes (Requalificação da antiga Escola Primária de Pardelhas) 

AP6.2 Reabilitação do Cineteatro 

AP6.3 Reabilitação da antiga Fábrica da Manteiga 

P7. Revitalização de espaços de 

suporte social 

AP7.1 Beneficiação e ampliação do antigo hospital da Santa Casa da Misericórdia 

AP7.2 Reabilitação do edifício da Escolinha 

AP7.3 Reabilitação dos antigos edifícios escolares da Murtosa 

P8. Revitalização de espaços de 

suporte ao desporto 

AP8.1 Requalificação do edifício da ACDM 

AP8.2. Requalificação do edifício desportivo da Junta de Freguesia na Murtosa 

Mobilidade e 

ambiente 

P9. Mobilidade sustentável 

AP9.1 Qualificação da rede pedonal formal e informal 

AP9.2 Alargamento da rede ciclável da vila da Murtosa e implementação de ponto de recolha/entrega de bicicletas no centro da vila 
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urbano 

sustentável 

AP9.3 Hierarquização da rede viária e organização de fluxos e estacionamento 

P10. Estrutura verde urbana AP10.1 Valorização ambiental do espaço agrícola da Saldida  

P11. Gestão eficiente de recursos 

AP11.1 Implementação de medidas de eficiência energética nos edifícios públicos e privados e espaços públicos 

AP11.2 Melhoria da cobertura de mobiliário urbano destinado à recolha de resíduos sólidos urbanos e sensibilização para a recolha seletiva 

Qualidade 

habitacional 

e inovação 

social 

P12. Regeneração do tecido 

urbano 

AP12.1 Incentivos para a reabilitação do parque edificado privado da ARU da Murtosa 

AP12.2 Implementação do Plano de Pormenor do Outeiro da Maceda 

P13. Dinâmicas urbanas e inclusão 

social ativa 

AP13.1 Implementação de rede wifi pública 

AP13.2 Programa de ativação e criatividade urbana – Murtosa Dinâmica (MuDa)  

AP13.3 Levantamento de competências e saberes da comunidade e apoio à inclusão ativa 

AP13.4 Promoção do sucesso educativo  

Património 

cultural e 

identidade 

local 

P14. Recursos e identidade local 

AP14.1 Programa de educação ambiental 

AP14.2 Apoio ao empreendedorismo de base local – os nossos recursos com novos futuros  

AP14.3 Programa “A nossa história”   

AP14.4 Rede de roteiros da identidade e cultura murtoseira 

P15. Marketing territorial  AP15.1 Estratégia de marketing territorial 
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Figura 47. Ações prioritárias propostas (apenas as passíveis de territorialização) 
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P1 Centralidade de Pardelhas 

EE1 Centralidade polinucleada 

Objetivos específicos 

OE1. Assegurar o fortalecimento das ligações de proximidade e complementaridades intraurbanas, 

tendo por base a qualificação do espaço público das 3 centralidades  

OE2. Reintegrar espaços públicos devolutos nas dinâmicas urbanas e promover a sua apropriação por 

parte da comunidade, através da reconversão física e/ou funcional 

OE3. Promover condições de usufruto integrado e inclusivo das centralidades da ARU 

Descrição 

O presente projeto integra quatro ações prioritárias e tem como objetivo a qualificação dos espaços de 

utilização coletiva e da imagem urbana da centralidade de Pardelhas.  

Ressalvando o investimento público na qualificação de espaços públicos de importância estratégica, como 

são os que marcam a entrada do aglomerado, existem ainda diversas intervenções necessárias para a 

qualificação de Pardelhas. As diferentes fases de construção da malha urbana determinaram uma 

diversidade considerável de espaços públicos com caraterísticas distintas: na zona mais antiga os perfis 

viários são mais exíguos e orgânicos e nas zonas mais recentemente consolidadas existem modelos 

urbanos planeados com espaços públicos intersticiais que importa qualificar.  

As ações prioritárias integradas no presente projeto correspondem assim a intervenções nos espaços 

públicos de estruturação deste território, complementando os investimentos já iniciados, e tornando este 

centro, onde se concentram grande parte dos equipamentos de utilização coletiva mobilizadores de fluxos 

regulares de população, num espaço de excelência. 

Ações prioritárias 

 AP1.1. Reabilitação do espaço público central da zona da Acabada (Praça do Município e do Largo 

Dr. José Tavares e recinto da feira) 

 AP1.2. Tratamento urbanístico da Praça Jaime Afreixo e arruamentos envolventes 

 AP1.3. Requalificação urbanística da envolvente dos equipamentos culturais (Comur - Museu 

Municipal e Oficina de Artes) 

 AP1.4. Valorização do espaço central da antiga escola básica 2/3 Padre António Morais da 

Fonseca 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• •• •• •• 
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AP1.1. Reabilitação do espaço público central da zona da Acabada 

Descrição 

A presente ação prioritária incide no espaço central de Pardelhas, na denominada “zona da Acabada” onde 

se concentram a Câmara Municipal e muitos equipamentos e serviços de apoio à comunidade (Correios, 

Finanças, Segurança Social, etc.) e uma elevada concentração e atividades de comércio e serviços. 

A presente ação incide na rua Carlos Sousa Ferreira, travessa dos Paços do Concelho, rua do Mercado, 

largo Dr. José Tavares, Praça do Município e rua da Urbanização da Acabada, e tem como objetivo o estudo 

integrado destes espaços centrais e que sustentam grande parte das atividades e comércio e serviços da 

área mais recente do aglomerado.  

Existindo um Plano de Pormenor para esta área, será relevante a validação das soluções urbanas ai 

constantes, o seu ajuste e implementação. Destaca-se o facto de esta ser uma das áreas mais polarizadoras 

da ARU devido à existência de equipamentos públicos, sendo também aqui que se localizam dois dos 

espaços públicos centrais de maior dimensão – a Praça do Municípios e o largo da feira.  

Prevê-se a avaliação cuidada das caraterísticas e usos existentes e o desenvolvimento de um estudo 

urbanístico que responda aos desafios de qualificação e ordenamento desta rede de espaços públicos, 

articulando-a com a envolvente próxima, nomeadamente a nascente (zona do museu da Comur– AP1.3.) e a 

poente (Praça Jaime Afreixo – AP1.2.), e mantendo o seu caráter multifuncional.  

A grande afluência a estes espaços deve ser capitalizada, tornando-os apelativos e permitindo que possam 

ser usados como espaços de encontro e de suporte a dinâmicas comunitárias formais e informais.  

Parcialmente, esta ação prioritária integra o Plano de Ação de Regeneração Urbana, cofinanciado pelo 

Centro 2020. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP1.2. Tratamento urbanístico da Praça Jaime Afreixo e arruamentos envolventes  

Descrição 

Com ligação direta à AP1.1., esta ação está territorialmente focada na Praça Jaime Afreixo, um dos 

principais espaços públicos da Murtosa que, complementarmente ao seu caráter de estar e comercial, 

possui também um caráter rodoviário de distribuição que dificulta a sua plena apropriação e o seu papel 

primordial de espaço nobre da vila.  

A ação incide sobre a avenida 29 de Outubro, rua dos Precursores, rua Dr. Carlos Barbosa e rua António 

José Freitas Guimarães 

Nesta ação propõe-se o estudo dos sentidos de trânsito e a valorização de espaços de circulação pedonal e 

de enquadramento dos espaços comerciais, devendo ser estudas com detalhe soluções que possam 

envolver alterações nos sentidos de trânsito, novos pavimentos desenhados de maneira a valorizar a 

apropriação dos espaços pela comunidade, organização de bolsas de estacionamento, entre outros 

elementos que possam responder aos problemas do espaço e que são essencialmente relacionados com a 

elevada afluência de pessoas e veículos a este local, muitas vezes ultrapassando a capacidade de carga do 

mesmo. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. (num eventual cenário de reforço de dotação) 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP1.3. 

Requalificação urbanística da envolvente dos equipamentos culturais  

(Comur - Museu Municipal e Oficina de Artes) 

Descrição 

O extremo norte da avenida do Emigrante é um espaço de distribuição de circulação e também de 

concentração de equipamentos e áreas de lazer e recreio. Aqui estão localizados investimentos recentes 

que, nalguns casos foram concretizados através da reabilitação de elementos pré-existentes com 

interesse preservar. Um dos exemplos é o museu da Comur, um espaço icónico da Murtosa e que agora 

está ao dispor de todos os que queiram conhecer a sua histórica; outro exemplo é a recente aposta na 

reabilitação integral da escola primária de Pardelhas que terá novos usos.  

Face ao exposto, e porque o eixo constituído pela antiga escola primária, fábrica da manteiga e museu da 

Comur marca a entrada no aglomerado, torna-se essencial a qualificação da sua envolvente – rua da 

Fábrica e áreas adjacentes entre a avenida do Emigrante e a rua do Mercado. Propõe-se o estudo 

urbanístico, com um estudo de soluções de qualificação que permitam, mantendo o seu carater de 

enquadramento destes 3 elementos emblemáticos, garantir a circulação viária e pedonal de forma 

coerente e não conflituosa (estudo de sentidos de trânsito, eixos de circulação viária com interseção na 

malha urbana central e na avenida, espaços pedonais e estacionamentos. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. (num eventual cenário de reforço de dotação) 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP1.4. 

Valorização do espaço central da antiga escola básica 2/3 Padre António Morais 

da Fonseca 

Descrição 

Com uma escala urbana com forte impacto na ARU, o espaço da antiga EB2/3 encontra-se devoluto e, na 

sua maioria, em mau estado de conservação. Do ponto de vista estético e de integração urbana trata-se de 

um espaço altamente desqualificante que importa rapidamente tratar, dando-lhe a dignidade que se 

encontra em espaços confinantes.  

Dada a sua dimensão, o espaço da EB2/3 carece de um estudo urbanístico que avalie a melhor ocupação 

da área, incorporando múltiplas funções e integrando-o de forma coerente no tecido urbano.  

Destaque para a reabilitação de uma parte construída para Centro de Estágios, numa parceria com a 

Federação Portuguesa de Atletismo e a Federação Portuguesa de Natação, e a avaliação da relocalização 

do edifício da Câmara Municipal – e novas instalações da CM. É essencial estudar as ligações poente com a 

rua José Maria Barbosa e a sul com o novo arruamento do Centro de Saúde. 

Promotor 

CM Murtosa 

 

 

Principais entidades a envolver 

DGEstE 

Federação Portuguesa de Atletismo  

Federação Portuguesa de Natação 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. (num eventual cenário de reforço de dotação) 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

 

 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 99 

 

P2 Centralidade do Monte 

EE1 Centralidade polinucleada 

Objetivos específicos 

OE4. Assegurar o fortalecimento das ligações de proximidade e complementaridades intraurbanas, 

tendo por base a qualificação do espaço público das 3 centralidades  

OE5. Reintegrar espaços públicos devolutos nas dinâmicas urbanas e promover a sua apropriação por 

parte da comunidade, através da reconversão física e/ou funcional 

OE6. Promover condições de usufruto integrado e inclusivo das centralidades da ARU 

Descrição 

O presente projeto integra três ações prioritárias e tem como objetivo a qualificação dos espaços de 

utilização coletiva e da imagem urbana da centralidade do Monte.  

O território sede de freguesia do Monte que integra a ARU da Murtosa tem uma ocupação dispersa e com 

um padrão bastante orgânico, sendo poucos os elementos de referência que auxiliem e tornem mais clara a 

deslocação. A avenida de Santo António do Monte é a principal espinha dorsal do aglomerado, entroncando 

a sul com a rua António Vieira Pinto/rua Guerra Junqueiro.  

As ações prioritárias integradas no presente projeto correspondem assim a intervenções nos principais 

espaços públicos de estruturação deste território e que, estão associados a funções terciárias de cariz social 

e produtivo (equipamentos e serviços públicos e comércio). Complementarmente, integra ainda o projeto o 

reforço da ligação do Monte à EB2/3 com Secundário e parque municipal tornando este território mais 

permeável e acessível.  

Ações prioritárias 

 AP2.1. Reabilitação do espaço público do centro cívico do Monte 

 AP 2.2. Requalificação urbanística da área envolvente à Capela de Santa Luzia e do cruzamento da 

avenida de Santo António do Monte com as ruas António Vieira Pinto e Guerra Junqueiro 

 AP 2.3. Reabilitação da ligação da rua Chanceler Julião ao parque Municipal 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• •• •• •• 
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AP2.1. Reabilitação do espaço público do centro cívico do Monte 

Descrição 

A presente ação prioritária incide no espaço público envolvente aos principais equipamentos do aglomerado 

do Monte. Com este projeto cria-se uma centralidade urbana tendo como âncora a existência de cinco 

equipamentos públicos de proximidade - igreja matriz, pavilhão gimnodesportivo, junta de freguesia, área 

escolar (escola primaria, jardim de infância) e salão paroquial. Este projeto visa requalificar urbanisticamente 

uma área que atualmente se apresenta descaraterizada e sem identidade transformando-a num espaço de 

encontro que se assuma como central e agregador estimulando e orientando a comunidade local para o 

encontro e usufruição do espaço público. 

A intervenção urbana contempla a relação entre os diferentes espaços vazios de uma forma dinâmica e 

interligando as várias realidades existentes na área de intervenção. A avenida torna-se o eixo dessa 

interligação, nomeadamente, com o adro da igreja, onde é proposta a anulação dos muros de vedação, 

criando assim mais proximidade com as pessoas. 

Esta intervenção permite também a unificação com a área em frente ao pavilhão gimnodesportivo, criando-

se áreas de estacionamento longitudinais à rua da junta de freguesia e permitindo que a área pedonal seja 

aberta, ampla e pontuada com diversos elementos: espaços verdes, arborização, bancos, floreiras, caixotes 

de lixo, estacionamento de bicicletas, painéis informativos, cafetaria com sanitários públicos integrados no 

edifício, assim como um espaço polivalente coberto, que se abre para a área em frente ao edifício da junta. 

Cria-se um acesso pedonal que se interliga com o edifício da Escola Primária e o edifício do Centro 

Paroquial que por sua vez dá acesso à avenida, unificando toda a área de intervenção. Esta intervenção 

resultará numa qualificação do espaço público de fruição coletiva criando uma coerência formal e dinâmica 

no espaço urbano. 

 Esta ação prioritária integra o Plano de Ação de Regeneração Urbana, cofinanciado pelo Centro 2020. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP2.2. 

Requalificação urbanística da área envolvente à Capela de Santa Luzia e do 

cruzamento da avenida de Santo António do Monte com as ruas António Vieira 

Pinto e Guerra Junqueiro 

Descrição 

A presente ação prioritária incide num ponto nevrálgico da centralidade do monte, ou seja a interceção entre 

a avenida de Santo António do Monte e as ruas António Vieira Pinto e Guerra Junqueiro. É através desta 

confluência, fundamentalmente rodoviária, que se faz a principal ligação Monte / Pardelhas, sendo aqui que 

se encontram algumas das atividades terciárias da freguesia.  

A intervenção proposta integra a confluência rodoviária referida e estende-se até à capela de Santa Luzia, 

integrando a rua de santa luzia e a rua António Valente Matos. 

Propõe-se o estudo urbanístico, com a avaliação de soluções de qualificação que permitam valorizar a 

capela de Santa Luzia como elemento marcante desta centralidade e assegurar uma maior apropriação do 

espaço por parte da comunidade local tornando menos preponderante o automóvel como elemento central 

de desenho dos espaços. Soluções de pavimentação, organização de fluxos viários e pedonais e 

estacionamento, deverão ser tidas em consideração. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. (num eventual cenário de reforço de dotação) 

 Financiamento próprio 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP2.3. Reabilitação da ligação da rua Chanceler Julião ao Parque Municipal 

Descrição 

A presente ação prioritária corresponde ao reforço da ligação entre a centralidade do monte e a zona da 

Saldida (rua da Saldida) onde se encontra a maior concentração de equipamentos de ensino e 

desporto/lazer da Murtosa.  

Esta intervenção pretende o reforço da ligação da rua Chanceler Julião ao Parque Municipal e, 

consequentemente, a uma "nova" área de serviços (escolas, piscinas, etc.), envolvendo a demolição de 

edifícios devolutos e tendo em vista a melhoria do ambiente urbano. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS - componentes de mobilidade suave 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P3 Centralidade da Murtosa 

EE1 Centralidade polinucleada 

Objetivos específicos 

OE7. Assegurar o fortalecimento das ligações de proximidade e complementaridades intraurbanas, 

tendo por base a qualificação do espaço público das 3 centralidades  

OE8. Reintegrar espaços públicos devolutos nas dinâmicas urbanas e promover a sua apropriação por 

parte da comunidade, através da reconversão física e/ou funcional 

OE9. Promover condições de usufruto integrado e inclusivo das centralidades da ARU 

Descrição 

O presente projeto integra duas ações prioritárias e tem como objetivo a qualificação dos espaços de 

utilização coletiva e da imagem urbana da centralidade da Murtosa.  

A centralidade da Murtosa está localizada no extremo sul da ARU sendo constituída por um tecido urbano 

denso e definido por um vasto conjunto de arruamentos com perfis exíguos. À semelhança das restantes 

centralidades, as funções terciárias (comércio e serviços) estão concentradas num número limitado de 

pontos que carecem de uma maior valorização e qualificação. Considerando as caraterísticas do tecido 

urbano da centralidade da Murtosa, local de origem do aglomerado e por isso mais antigo e com maiores 

focos de degradação do parque edificado, torna-se prioritário o presente projeto. 

Ações prioritárias 

 AP3.1. Reabilitação da área envolvente da igreja Matriz da Murtosa e praça Egas Moniz 

 AP 3.2. Reabilitação da área de lazer do Outeiro da Maceda  

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• •• •• •• 
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AP3.1. Reabilitação da área envolvente da Igreja Matriz da Murtosa e praça Egas Moniz 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a qualificação e modernização do espaço público envolvente à Igreja Matriz 

da Murtosa – praça Combatentes da Grande Guerra, rua do Padre Manuel José Valente, rua 25 de Abril e 

avenida da Liberdade, estendendo-se até à praça Egas Moniz, atualmente o principal espaço público deste 

centro urbano. 

A praça Egas Moniz e a praça dos Combatentes limitam, de alguma forma, todo um espaço que terá de ser 

intervencionado numa linguagem coerente que terá no centro a Igreja Matriz e o futuro equipamento social, a 

implementar nas antigas instalações escolares. A reorganização dos espaços públicos e sua consequente 

requalificação poderá/deverá ser indutora de novas vivências assumindo-se toda esta área como um centro 

de serviços e lazer onde o uso habitacional e comercial sai fortemente estimulado. 

Esta ação prioritária, que prevê a demolição de dois edifícios degradados para criar espaço público, visa 

tornar a área envolvente à Igreja Matriz da Murtosa num espaço de encontro, de convívio e de sociabilidade 

urbana que passará por intervenções ao nível da organização do próprio espaço mas acima de tudo ao nível 

do pavimento, em termos de mobilidade e de relação com os arruamentos envolventes, do mobiliário urbano 

e das infraestruturas. 

Esta ação prioritária integra o Plano de Ação de Regeneração Urbana, cofinanciado pelo Centro 2020. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP3.2. Reabilitação da área de lazer do Outeiro da Maceda 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a qualificação e de um espaço público a sul da ARU, no espaço de 

confluência das ruas da Saudade e Dom Dinis. O projeto de reabilitação da área de lazer do Outeiro da 

Maceda corresponde à qualificação e modernização do espaço público dotando esta zona do 

aglomerado de um espaço de estar amplo, alavancador de novas dinâmicas. 

A reabilitação do espaço público do lugar do Outeiro da Maceda, conhecido popularmente por Gafanha 

Baixa, cria uma área de lazer complementada por espaços de estacionamento organizado que colmatam 

as necessidades locais.  

O espaço público atual é um espaço amplo e desqualificado sendo contudo um dos principais espaços 

públicos sem funções de suporte à circulação. A este facto junta-se a elevada densidade do tecido 

urbano que necessita de um elemento de qualificação para reforço das dinâmicas comunitárias e 

melhoria da qualidade de vida neste território singular.   

Esta ação prioritária integra o Plano de Ação de Regeneração Urbana, cofinanciado pelo Centro 2020. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 106 

 

P4 Valorização dos eixos de ligação entre as 3 centralidades 

EE1 Centralidade polinucleada 

Objetivos específicos 

OE1. Assegurar o fortalecimento das ligações de proximidade e complementaridades intraurbanas, 

tendo por base a qualificação do espaço público das 3 centralidades  

OE2. Reintegrar espaços públicos devolutos nas dinâmicas urbanas e promover a sua apropriação por 

parte da comunidade, através da reconversão física e/ou funcional 

OE3. Promover condições de usufruto integrado e inclusivo das centralidades da ARU 

Descrição 

O presente projeto visa a valorização do modelo polinucleado da ARU, através da melhoria das ligações 

entre as três centralidades reforçando a legibilidade urbana e tornando mais fáceis as deslocações entre 

estes três centros.  

Atualmente, à exceção da avenida do Emigrante, as ligações entre as três centralidades são feitas por 

inúmeros arruamentos com caraterísticas orgânicas e com perfis bastante exíguos, sem que seja percetível 

qualquer hierarquia. Complementarmente, a falta de sinalética de orientação exacerba esta dificuldade de 

conexão e de leitura urbana capaz de reforçar a presença de uma rede de espaços complementares, com 

funções que se valorizam mutuamente e que impulsionam novas dinâmicas e intercâmbios relacionados 

com as funções aqui presentes. 

Face ao exposto, o presente projeto integra quatro ações prioritárias focadas na melhoria das ligações entre 

os três centros e na valorização do papel distribuidor da avenida do Emigrante que funciona como “espinha 

dorsal” da ARU.   

Ações prioritárias 

 AP4.1. Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas – Monte 

 AP4.2. Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas – Murtosa 

 AP4.3. Beneficiação do eixo de ligação Murtosa – Monte 

 AP4.4. Reforço do papel distribuidor da avenida do Emigrante 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• •• •• •• 
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AP4.1. Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas – Monte 

Descrição 

A presente ação prioritária visa unir as centralidades de Pardelhas e Monte. Esta ação passa pela 

qualificação de eixos principais de ligação quer ao nível rodoviário como pedonal e ciclável, garantindo 

que existem canais seguros para estes vários modos de deslocação.  

Da análise e trabalho de campo, assinalam-se as ruas Alvares Cabral e António Vieira Pinto como eixos 

principais a estudar em detalhe no sentido de se verificar qual o desenho e soluções urbanas mais 

adequados, nomeadamente os sentidos de trânsito, os canais de mobilidade segregada ou modelos de 

acalmia de tráfego e partilha de espaços, a sinalética e eventualmente os pavimentos que permitam 

reforçar este papel conector.  

Destaque para a adequada colocação de sinalética como forma de mostrar ligações funcionais. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5.,PAMUS – as componentes de mobilidade suave. 

 Fundos próprios  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP4.2. Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas – Murtosa 

Descrição 

A presente ação prioritária visa unir as centralidades de Pardelhas e Murtosa. Esta ação passa pela 

qualificação de eixos principais de ligação quer ao nível rodoviário como pedonal e ciclável, garantindo 

que existem canais seguros para estes vários modos de deslocação. 

Unir as centralidades de Pardelhas e Murtosa responde ao mesmo desígnio da AP4.1, com a diferença de 

existir a avenida do Emigrante como eixo que, pelo seu perfil, cumpre já parcialmente este papel. 

Contudo, o tecido urbano não se concentra ao longo deste eixo, mas sim em arruamentos mais antigos, 

como é o caso da rua Dr. Barbosa Magalhães e da rua 9 de Abril.  

Sugere-se, à semelhança da AP4.1., a beneficiação deste importante eixo longitudinal de estruturação do 

povoamento da ARU, conferindo-lhe um papel de estruturação espacial, orientação de fluxos e 

qualificação da envolvente, sendo para tal necessário intervir ao nível dos sentidos de trânsito, mobilidade 

pedonal e ciclável, estacionamento e sinalética. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5. PAMUS – as componentes de mobilidade suave. 

 Fundos próprios  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP4.3. Beneficiação do eixo de ligação Murtosa – Monte  

Descrição 

A presente ação prioritária visa unir as centralidades de Murtosa e Monte. Esta ligação é atualmente a de 

mais frágil leitura por não ser suportada em nenhum eixo de conexão direta, mas sim por um conjunto de 

alternativas baseadas em arruamentos orgânicos que constituem a centralidade da Murtosa (no seu 

quadrante nordeste).  

Apostar na beneficiação e reforço da ligação Murtosa-Monte passa pela intervenção na rua Santo 

Estevão/rua 25 de Abril (limite nascente da ARU) e na rua da Saldida / rua D. Afonso Henriques (entre a 

avenida do Emigrante e a rua Padre Bartolomeu de Gusmão) / rua Padre Bartolomeu de Gusmão. Estudar 

as alternativas pedonais, cicláveis e viárias mais adequadas é assim prioritário, sendo de realçar a 

importância da conclusão do perfil adequado da rua da Saldida a sul, para um acesso seguro, a pé e de 

bicicleta, até à escola. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5. PAMUS – as componentes de mobilidade suave. 

 Fundos próprios  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP4.4. Reforço do papel distribuidor da avenida do Emigrante  

Descrição 

A presente ação prioritária visa reforçar o papel da avenida do Emigrante enquanto elemento estratégico 

no sucesso da consolidação da rede urbana qualificada que se pretende seja o território da ARU. 

A avenida do Emigrante é, como referido, o principal eixo distribuidor da ARU, sendo um arruamento com 

um desenho linear e perfil generoso que liga as três centralidades, direta ou indiretamente. A sua 

linearidade induz velocidades de circulação pouco adequadas ao seu caráter intra urbano, existindo por 

esse motivo, nalguns pontos, um pavimento distinto e sobre-elevado que funciona como “desacelerador”.  

Nesta ação, reforçando o seu caráter de distribuição, pretende-se a melhoria da sinalética de orientação 

evidenciando precisamente esse seu papel de ligação do aglomerado polinucleado. Ao longo da sua 

extensão é essencial a existência de sinalética direcional/informativa para Pardelhas, Monte, Murtosa e 

para os espaços âncora do ponto de vista funcional.  

No estudo de pormenor, para além da necessária sinalética de orientação que deve ser colocada de 

forma a incrementar o potencial relacional entre os três centros, a marcação das interseções viárias 

deverá ser também equacionada, à semelhança do que acontece com a rua Alfredo Resende. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS – as componentes de mobilidade suave. 

 Fundos próprios  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P5 Revitalização de espaços de suporte à economia local 

EE2 Âncoras económicas, sociais e culturais 

Objetivos específicos 

OE4. Requalificar equipamentos devolutos e/ou em mau estado de conservação, promover a sua 

revitalização e refuncionalização para a prestação de serviços públicos diferenciados 

OE5. Revitalizar o comércio tradicional e valorizar os produtos locais 

OE6. Reforçar uma estrutura urbana assente em múltiplos focos de ativação e dinamização que se 

complementem e que respondam a diferentes desígnios da comunidade 

Descrição 

O presente projeto integra o segundo eixo estratégico focado nas âncoras económicas, sociais e culturais e 

visa, especificamente, a revitalização de espaços de suporte à economia local, elementos que 

desempenham um papel vital na apropriação dos espaços urbanos por parte da comunidade, e que se 

constatou ao longo do diagnóstico necessitarem de intervenções a curto prazo para se tornarem mais 

modernos e apelativos, 

O levantamento de campo confirmou a necessidade de intervir no tecido económico local, nomeadamente 

nos espaços comerciais uma vez que são âncoras das dinâmicas registadas nos espaços públicos, sendo 

também influenciadores da imagem urbana. Com base na realidade existente no território da ARU, este 

projeto integra três ações prioritárias que a seguir se detalham. 

Ações prioritárias 

 AP5.1. Criação de novas instalações para o mercado municipal e da feira  

 AP5.2. Implementação de um programa de qualificação do comércio local 

 AP5.3. Reabilitação do edifício do Centro Recreativo Murtoense 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• • •• •• 
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AP5.1. Criação de novas instalações para o mercado municipal e da feira 

Descrição 

A presente ação prioritária visa qualificar os espaços comerciais tradicionais existentes na centralidade de 

Pardelhas e que servem todo o território da ARU e do concelho.  

O atual mercado municipal e o recinto de feira estão localizados na centralidade de Pardelhas, mantendo 

o seu papel âncora na vitalização local. Contudo, estando inseridos no tecido urbano consolidado, 

dificilmente poderão ser pensadas, nas presentes localizações, intervenções de alargamento e expansão 

das atividades que aqui se encontram. Neste contexto, e assumindo o seu caráter estratégico na 

dinamização do aglomerado, importa estudar a qualificação do mercado, mantendo nesta localização as 

funções possíveis e equacionando este espaço como uma área de ligação entre a avenida 29 de Outubro 

e a rua dos Percursores. Complementarmente, será relevante estudar uma localização para um 

equipamento mais moderno e num ponto mais desafogado que permita associar área de estacionamento 

– uma das possibilidades seria no lado norte da rua Carlos Sousa Ferreira.  

O recinto da feira, cuja utilização é apenas pontual, é também um espaço pouco qualificado que, apesar 

de servir de suporte a estacionamento ocasional, não apresenta as caraterísticas próprias de um espaço 

central de qualidade, tendo atualmente influência na imagem da área mais central onde estão os serviços 

principais da vila. 

Importa apostar no desenho urbano deste espaço, dotando-o também de áreas permeáveis e de 

ensombramento e organizando-o de forma a, podendo manter a sua função de suporte à feira, ser um 

espaço mais qualificado para a circulação pedonal e de suporte a estacionamento. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. (num eventual cenário de reforço de dotação) 

 Fundos próprios  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP5.2. Implementação de um programa de qualificação do comércio local  

Descrição 

A presente ação prioritária visa implementar um programa focado no apoio ao comércio tradicional que se 

encontra disperso nas três centralidades, apesar de ter maior expressão na de Pardelhas.  

À semelhança da maioria dos aglomerados de média/pequena dimensão, o comércio local na ARU 

apesenta problemas, quer ao nível da diversidade, quer ao nível da qualidade dos espaços e da 

integração urbana. Importa, neste contexto apoiar os comerciantes criando orientações que lhes permitam 

melhorar nos aspetos em que apresentem maiores fragilidades (espaços de esplanada, elementos 

publicitários, vitrinismo, etc.).  

Esta ação tem uma ligação direta a várias ações prioritárias, nomeadamente a AP1.2 e à AP 3.1, 

prevendo-se a intervenção na vertente física e na vertente imaterial, nomeadamente com a criação de uma 

imagem mais uniforme, “modelo” que possa ser usado nos projetos de requalificação/intervenção física 

(fachadas, vitrinas, estabelecimento de regras no que diz respeito a elementos publicitários, 

ensombramento, esplanada…). Neste âmbito será relevante o desenvolvimento de um “Manual de Boas 

Práticas no Comércio Local” que forneça orientações aos comerciantes locais em qualquer processo de 

qualificação e modernização do seu estabelecimento, com propostas e modelos que possam agilizar 

procedimentos e melhorar o enquadramento urbano do estabelecimento. 

Acompanhando o desenvolvimento e disponibilização do Manual, sugere-se a promoção regular e 

periódica de sessões de capacitação dos comerciantes, apoiando na operacionalização das propostas 

apresentadas no Manual.  

Será ainda relevante a adaptação/ajustamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais de forma a dar resposta às necessidades dos clientes e realização de atividades de 

dinamização do comércio local. 

Promotor 

CM Murtosa 

Comerciantes  

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Privado (comerciantes) 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Fundos próprios 

  IAPMEI (comércio Investe) 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 114 

 

AP5.3. Reabilitação do edifício do Centro Recreativo Murtoense 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a reabilitação do edifício do Centro Recreativo Murtoense.  

O edifício, de grande importância histórico-cultural para o concelho (centro nevrálgico da Murtosa), 

apresenta várias patologias e focos de degradação essencialmente devido a infiltrações da cobertura e a 

intervenções interiores descuidadas. 

Esta intervenção visa dotar o edifício de melhores condições de funcionamento, recuperando as 

características essenciais do imóvel e demolindo ou corrigindo alterações que foram sendo feitas ao longo 

dos anos e que desvirtuam a sua traça. 

É uma ação integrada no PARU e, do ponto de vista funcional, será relevante a definição de um programa 

mobilizador e capaz de estimular novas dinâmicas urbanas no território da ARU, sugerindo-se avaliar a 

sua utilização com espaço multifuncional onde possam funcionar espaços de cowork, auditório multiusos, 

etc. A interligação deste espaço com a incubadora local será algo a valorizar. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Empresários locais 

Natureza do investimento 

Público 

 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Fundos próprios 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P6 Revitalização de espaços de suporte à cultura 

EE2 Âncoras económicas, sociais e culturais 

Objetivos específicos 

OE4. Requalificar equipamentos devolutos e/ou em mau estado de conservação, promover a sua 

revitalização e refuncionalização para a prestação de serviços públicos diferenciados 

OE5. Revitalizar o comércio tradicional e valorizar os produtos locais 

OE6. Reforçar uma estrutura urbana assente em múltiplos focos de ativação e dinamização que se 

complementem e que respondam a diferentes desígnios da comunidade 

Descrição 

O presente projeto integra o segundo eixo estratégico focado nas âncoras económicas, sociais e culturais e 

visa, especificamente, a revitalização de espaços de suporte à cultura, elementos que desempenham um 

papel vital na dinamização do aglomerado e que, nalguns a casos, se constatou ao longo do diagnóstico 

necessitarem de intervenções a curto prazo para se tornarem palco de novas atividades e expressões 

artísticas. 

Recentemente o Museu municipal da Comur foi um investimento marcante no domínio cultural e na 

perpetuação da identidade local. Assim, dando continuidade a este investimento e valorizando elementos 

marcantes e estratégicos, integram o presente projeto três ações prioritárias, na antiga escola primária de 

Pardelhas, no Cineteatro e na antiga Fábrica da Manteiga. 

Ações prioritárias 

 AP6.1. Oficina de Artes - Requalificação da antiga Escola Primária de Pardelhas 

 AP 6.2.Reabilitação do Cineteatro 

 AP6.3. Reabilitação da antiga Fábrica da Manteiga 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• • •• ••• 
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AP6.1. Oficina de Artes - Requalificação da antiga Escola Primária de Pardelhas 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a criação da "Oficina de Artes" através da requalificação da antiga Escola 

Primária de Pardelhas.  

A intervenção corresponde à recuperação do edifício original, que irá ser alvo de obras de beneficiação, 

nomeadamente ao nível das fachadas, alvenarias interiores, infraestruturação e carpintarias interiores; a 

demolição do volume existente a poente (fundamentada no estudo prévio), tido como descaracterizador 

do edifício original; e a edificação de um novo volume a poente, que irá conter a parte nova do programa, 

e ajudar ao desenho da nova frente de rua prevista na proposta, com ligação à rua Carlos Sousa Ferreira. 

Através da recuperação e reabilitação da Escola Primária, este edifício será utilizado como espaço 

multifuncional, dedicado fundamentalmente ao ensino das artes, com especial incidência sobre a 

educação musical, domínios essenciais à criação de um ambiente urbano dinamizador da criatividade e 

da inovação social.” 

Esta ação está integrada no PARU, e irá acolher a Oficina de Artes, um espaço pensado para atividades 

que permitam à população, nomeadamente a população mais nova, contactar com a cultura (nas mais 

diversas formas – musica, artes performativas, etc). 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Associações culturais locais 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. - PARU 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 117 

 

AP6.2. Reabilitação do Cineteatro 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a reabilitação de um dos elementos mais icónicos e identitários do 

concelho, o Cineteatro.  

Pela sua relevância estratégica esta ação foi integrada no PARU. A intervenção pressupõe a reabilitação 

deste edifício histórico para que as valências cultural e associativa sejam valorizadas e dinamizadas, 

promovendo, também elas, uma maior dinâmica na vivência e fruição deste espaço e possam ser 

indutoras de um ambiente urbano ativador da criatividade.  

Esta intervenção prevê a qualificação das condições de segurança e utilização necessárias à tipologia de 

equipamento em causa, associando uma forte intervenção na melhoria da eficiência energética que 

complemente o projeto de reabilitação.  

A intervenção prevê ainda o arranjo da envolvente, com a criação de uma ligação entre a rua 9 de abril e a 

rua da Lagoa dos Fiadeiros. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. (num eventual cenário de reforço de dotação) 

 FEDER – PO Centro, PI 6.3 (tipologias e investimentos não integradas no ITI) 

 Fundos próprios  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 118 

 

AP6.3. Reabilitação da antiga Fábrica da Manteiga 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a reabilitação da Antiga Fábrica da Manteiga, um edifício confinante com a 

antiga fábrica da Comur reabilitada recentemente para Museu Municipal, que apresenta patologias 

evidentes ao nível das paredes exteriores e interiores, telhado e caixilharias, havendo necessidade de 

intervenção e de obras de beneficiação.  

Recentemente, dada a sua centralidade e localização contígua à fábrica da Comur, foi alvo de uma pintura 

para que não fosse um elemento completamente dissonante. Contudo, as graves patologias estruturais 

não foram intervencionadas.  

Tendo sido apenas uma intervenção superficial, importa agora estudar a sua reabilitação integral como 

espaço cultural do concelho, complementar à Comur, e assim reforçar um polo de equipamentos ligados 

à identidade/cultura e economia local. Do ponto de vista funcional, pretende-se dotar este edifício de 

condições que permitam complementar os serviços atualmente oferecidos pela Comur - Museu Municipal, 

atribuindo-lhe também um caráter temático. A agropecuária permanece ainda hoje como uma das 

principais fontes de rendimento do concelho. A fábrica da Manteiga é um legado dessa importância, dos 

tempos em que aqui se fazia a transformação do leite de cá, num produto de maior valor acrescentado.  

À semelhança da indústria conserveira, também a indústria agroalimentar faz parte da história concelhia e 

pode ser agora um ponto de atração de miúdos e graúdos. 

Promotor 

CM Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Empresas agroalimentares e produtores 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. (num eventual cenário de reforço de dotação) 

 Fundos próprios  

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P7 Revitalização de espaços de suporte social 

EE2 Âncoras económicas, sociais e culturais 

Objetivos específicos 

OE4. Requalificar equipamentos devolutos e/ou em mau estado de conservação, promover a sua 

revitalização e refuncionalização para a prestação de serviços públicos diferenciados 

OE6. Reforçar uma estrutura urbana assente em múltiplos focos de ativação e dinamização que se 

complementem e que respondam a diferentes desígnios da comunidade 

Descrição 

O presente projeto integra o segundo eixo estratégico focado nas âncoras económicas, sociais e culturais e 

visa, especificamente, a revitalização de espaços de suporte social, elementos que desempenham um papel 

vital na coesão social do aglomerado. 

Este projeto integra investimentos públicos e privados, decorrentes das naturezas diversas dos promotores, 

sendo três as ações prioritárias neste domínio, concentradas nas centralidades de Pardelhas e Murtosa. 

Ações prioritárias 

 AP7.1. Beneficiação e ampliação do antigo hospital da Santa Casa da Misericórdia 

 AP7.2. Reabilitação do edifício da Escolinha 

 AP7.3. Reabilitação dos antigos edifícios escolares da Murtosa 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• • ••• •• 
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AP7.1. Beneficiação e ampliação do antigo hospital da Santa Casa da Misericórdia 

Descrição 

A presente ação prioritária visa o reforço da resposta local ao nível dos serviços de saúde.   

Considerando o perfil da população e a crescente necessidade de serem oferecidos serviços de saúde de 

qualidade focalizados em diferentes grupos etários, especialmente nos mais idosos e com maior 

necessidade de cuidados, tona-se premente esta tipologia de investimentos. 

Assim, tendo por base o espaço localizado em Pardelhas e que atualmente acolhe as instalações 

provisórias do centro de saúde, prevê-se a sua beneficiação por forma a, após a construção do novo 

centro de saúde, passar a acolher serviços de saúde e apoio à comunidade.  

Melhorar a qualidade de vida é um desígnio essencial desta ação prioritária.  

Promotor 

IPSS - Santa Casa da 

Misericórdia 

Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal da Murtosa 

Natureza do investimento 

Privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 9.7. Equipamentos Sociais 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP7.2. Reabilitação do edifício da Escolinha 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a reabilitação do edifício da escolinha localizado na Murtosa onde 

atualmente, de forma provisória, se prestam serviços de apoio à infância.  

Esta intervenção visa a reabilitação do edifício que será alvo de obras de beneficiação tendo em vista a 

dinamização de atividades/serviços sociais de proximidade. Este projeto irá contribuir para a criação de 

um ambiente urbano dinamizador da inovação social no concelho da Murtosa, sendo um foco ativador de 

um processo de inclusão e apoio social num território onde estas matérias são prioritárias. 

Em síntese, este edifício, localizado a sul da ARU, junto à área de lazer do Outeiro da Maceda (AP3.2) irá 

ser beneficiado tendo em vista a dinamização de atividades/serviços sociais de proximidade, 

nomeadamente social e cultural, consolidando assim na centralidade da Murtosa uma oferta de qualidade 

nestes domínios. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5, PARU 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP7.2. Reabilitação dos antigos edifícios escolares da Murtosa 

Descrição 

A presente ação prioritária corresponde à reabilitação dos edifícios da antiga escola primária e pré-escola 

da Murtosa. Após o seu encerramento e com uma localização estratégica neste polo urbano, importa 

recuperar e adaptar os espaços a novos usos de suporte à comunidade.  

Nestes espaços localizados na avenida da Liberdade e confinantes com a AP3.1. prevê-se a reabilitação 

do edifício anteriormente de uso escolar para acolher outras funções de apoio à família e à comunidade, 

com respostas orientadas para a população escolar e idosa. 

Promotor 

IPSS 

Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal da Murtosa 

Natureza do investimento 

Privado  

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 9.7. Equipamentos Sociais 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P8  Revitalização de espaços de suporte ao desporto 

EE2 Âncoras económicas, sociais e culturais 

Objetivos específicos 

OE4. Requalificar equipamentos devolutos e/ou em mau estado de conservação, promover a sua 

revitalização e refuncionalização para a prestação de serviços públicos diferenciados 

OE6. Reforçar uma estrutura urbana assente em múltiplos focos de ativação e dinamização que se 

complementem e que respondam a diferentes desígnios da comunidade 

Descrição 

O presente projeto integra o segundo eixo estratégico focado nas âncoras económicas, sociais e culturais e 

visa, especificamente, a revitalização de espaços de suporte ao desporto, dando continuidade à aposta na 

qualificação de uma rede de equipamentos desportivos essencialmente concentrados na zona da Saldida, 

entre Pardelhas e o Monte.  

Valorizando a forte tradição desportiva e a importância destas atividades na comunidade, importa apostar na 

qualificação dos espaços existentes por forma a poderem desempenhar as suas funções e tornarem-se 

elementos urbanos de referência  

Integram o presente duas ações prioritárias. 

Ações prioritárias 

 AP8.1. Requalificação do edifício da ACDM 

 AP8.2. Requalificação do edifício desportivo da Junta de Freguesia na Murtosa 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• ••• • • •• 
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AP8.1. Requalificação do edifício da ACDM 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a requalificação do pavilhão da Associação Cultura e Desportiva do Monte 

(ACDM), uma intervenção no edificado que complementa à AP2.1. 

O pavilhão da ACDM é um elemento da centralidade do Monte, sendo responsável pela prática 

desportiva, nomeadamente do andebol e consequentemente pela afluência de pessoas para treinos e 

jogos. Pela sua dimensão e localização, este é um elemento construído com grande impacto na imagem 

desta centralidade, sendo premente a sua reabilitação. 

Promotor 

ACDM 

Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal da Murtosa 

Junta de Freguesia do Monte 

Natureza do investimento 

Privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP8.2. Requalificação do edifício desportivo da Junta de Freguesia na Murtosa 

Descrição 

A presente ação prioritária visa a requalificação do pavilhão da Junta de Freguesia da Murtosa na rua dos 

Fiadeiros onde se praticam atividades desportivas e culturais. 

Este elemento urbano tem, pela sua forma e dimensão, um grande impacto na imagem do local onde está 

inserido, estando atualmente a necessitar de uma intervenção nas fachadas e coberturas.  

A sua qualificação é relevante é complementa a AP 6.2. 

Promotor 

Junta de Freguesia da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal da Murtosa 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P9 Mobilidade Sustentável 

EE3 Mobilidade e ambiente urbano sustentável 

Objetivos específicos 

OE7. Qualificar o espaço público, através de intervenções no âmbito da mobilidade e qualidade 

ambiental 

OE8. Minimizar o impacto do automóvel no centro urbano e melhorar a qualidade ambiental, 

reduzindo a emissão de GEE e o ruído 

OE9. Favorecer a ligação entre a vila e os espaços com funções complementares na periferia através 

de modos de mobilidade suave 

Descrição 

O presente projeto foca-se na valorização do território de suporte à mobilidade suave. O concelho da 

Murtosa tem sido pioneiro na promoção de mobilidade suave, sendo o território da ARU um dos palcos 

primordiais dessa aposta.  

O território da ARU possui condições topográficas propícias à mobilidade suave não existindo obstáculos 

assinaláveis do ponto de vista de declives. Contudo, a ocupação urbana foi ocorrendo ao longo de extensos 

eixos de ligação entre as três centralidades, com perfis exíguos onde predomina a circulação automóvel e 

onde não se encontram canais específicos para a circulação pedonal e ciclável. Torna-se assim essencial 

acautelar a adequada coexistência e a segurança, estudando modelos que possam ser implementados na 

ARU ao nível da mobilidade pedonal, ciclável e mesmo da hierarquização dos fluxos viários por forma a 

tornar mais clara a mobilidade interna.  

Neste contexto, o presente projeto integra três ações prioritárias, uma no domínio da mobilidade pedonal, 

outra no reforço dos investimentos na mobilidade ciclável e uma terceira relacionada com a hierarquização e 

tratamento diferenciado da estrutura viária para tornar as deslocações pedonais e cicláveis mais seguras, 

orientando o trânsito automóvel.  

Ações prioritárias 

 AP9.1. Qualificação da rede pedonal formal e informal 

 AP9.2. Alargamento da rede ciclável da vila da Murtosa e implementação de ponto de 

recolha/entrega de bicicletas no centro da vila 

 AP9.3. Hierarquização da rede viária e organização de fluxos e estacionamento 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

••• • ••• • •• 
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AP9.1. Qualificação da rede pedonal forma e informal 

Descrição 

A presente ação prioritária foca-se na valorização da circulação pedonal através da qualificação da rede 

formal e informal.  

A ação visa a implementação de melhorias em passeios e arruamentos que funcionam como canais 

pedonais - vielas, becos, caminhos - que permitem que haja uma grande "permeabilidade" no tecido 

urbano, asseguram ligações intraurbanas e favorecem uma maior segurança para os peões; caraterística 

distintiva da malha urbana da ARU - identidade do lugar.  

Apesar de ser caraterística em toda a ARU, esta rede pedonal informal destaca-se na zona compreendida 

entre a rua da Rigueirinha e a rua dos Precursores, praça Jaime Afreixo e rua Dr. Barbosa Magalhães, na 

centralidade de Pardelhas. Também na Murtosa se encontram espaços com estas caraterísticas.  

A implementação desta ação poderá envolver a aquisição e demolição de alguns imóveis devolutos e em 

avançado estado de degradação de forma a tornar a malha mais fluída e criar ligações entre algumas 

vielas. 

A intervenção poderá favorecer a instalação de novas funções urbanas, nomeadamente comerciais. 

Na rede formal, a intervenção nos passeios deve considerar a eliminação de barreiras arquitetónicas onde 

existam e a criação de perfis acessíveis que permitam a mobilidade para todos.  

Importa ainda, atendendo a que em muitas zonas não existem perfis que permitam a segregação entre 

diferentes modos de mobilidade, a progressiva criação de zonas 30 nas zonas mais consolidadas e com 

maior afluência populacional - instalação de sinalética horizontal e vertical para assinalar que são espaços 

partilhados. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS  

 Financiamento próprio 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP9.2. 

Alargamento da rede ciclável da vila da Murtosa e implementação de ponto de 

recolha/entrega de bicicletas no centro da vila 

Descrição 

A presente ação prioritária foca-se na mobilidade ciclável e visa reforçar as condições existentes para que 

esta seja cada vez mais utilizada em todas as tipologias de deslocação (casa-trabalho, casa-escola, etc.). 

Atualmente existem algumas áreas de circulação reservadas à bicicleta, essencialmente localizados nas 

zonas mais recentes da ARU (avenida do Emigrante, zona da Saldida – Escolas e Pardelhas – entre a 

avenida do Emigrante e a Câmara Municipal), contudo, o modelo de ocupação policêntrico da ARU leva a 

que seja necessário um reforço da rede. 

A ação para o alargamento da rede ciclável deve levar à criação de um circuito "fechado" e ter como foco 

a estruturação de ligações entre as principais âncoras económicas, culturais e sociais, bem como funções 

complementares na periferia - ex. percursos de acesso aos cais/centros de interpretação ambiental.  

Em relação ao material circulante, também disponibilizado na Murtosa, propõe-se que seja implementado 

um ponto de recolha/entrega complementar ao já existente na "Porta da Ria", sugerindo-se como 

localização a área envolvente à Comur (AP1.3).  

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS  

 Financiamento próprio 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP9.3. Hierarquização da rede viária e organização de fluxos e estacionamento 

Descrição 

A presente ação prioritária tem como objetivo melhorar a mobilidade no território da ARU e, através do 

adequado planeamento e ordenamento da rede viária, diminuir o uso do automóvel e a emissão de gases 

com efeito de estufa, provenientes da circulação rodoviária 

Com uma abrangência territorial incidente em toda a ARU, a presente ação prevê o desenvolvimento de 

estudo de trânsito para definição de canais preferenciais de circulação viária e sinalização dos mesmos. 

Também deverá ser avaliado o sistema de estacionamento de proximidade, com indicação de bolsas 

existentes.  

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS  

 Financiamento próprio 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P10 Estrutura verde urbana 

EE3 Mobilidade e ambiente urbano sustentável 

Objetivos específicos 

OE 7. Qualificar o espaço público, através de intervenções no âmbito da mobilidade e qualidade 

ambiental 

OE 10. Garantir o equilíbrio ecológico através do reforço da estrutura verde urbana, criando novos 

espaços de lazer e corredores verdes 

Descrição 

O presente projeto foca-se na valorização do estrutura verde urbana, assumida como espaço verde de 

utilização coletiva complementar aos espaços edificados e impermeabilizados da ARU.  

O território concelhio, bem como a ARU, carateriza-se pela ruralidade e como tal pelas amplas manchas 

verdes, contudo não de utilização coletiva. Importa, neste contexto, criar e reforçar os espaços verdes 

passíveis de serem utilizados e vividos pela comunidade nesta rede urbana que constitui a ARU.  

Considerando as caraterísticas deste território assinala-se a envolvente natural – a ria - que deve ser 

valorizada e com a qual o território da ARU deve estabelecer ligações diretas. Já dentro da ARU é o espaço 

central entre as três centralidades existentes que para além do seu papel agregador é também o “pulmão” 

da ARU. A dimensão deste espaço central é muito representativa e é nele que incide a ação proprietária 

proposta neste projeto.  

Ações prioritárias 

• AP9.1. Valorização ambiental do espaço agrícola da Saldida  

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

•• •• ••• • • 
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AP10.1. Valorização ambiental do espaço agrícola da Saldida  

Descrição 

A presente ação prioritária visa a valorização da zona central da Saldida, aumentando o espaço dedicado 

a usufruto coletivo e reforço dos corredores verdes da vila (espaços de produção e de equilíbrio 

ambiental).  

Pretende-se a expansão do parque municipal com circuito de manutenção, aumento do lago e espaços 

de lazer e recreio da comunidade.  

Complementarmente, valorizando a identidade e economia local e porque este espaço mantem, numa 

extensão considerável, funções produtivas, propõe-se a manutenção das mesmas numa lógica 

lúdica/pedagógica através da criação de uma área temática no parque urbano dedicada ao ciclo agrícola 

de algumas produções locais. 

A proposta passa pela consolidação deste pulmão verde da ARU, não apenas com o aumento dos 

espaços de lazer, mas também com a possibilidade de manutenção das funções produtivas. 

De futuro, poder-se-á equacionar que uma parte dos espaços de produção possam ser utilizados como 

espaços de suporte a novas atividades empresariais que queiram instalar-se na Murtosa e apostar no 

setor primário. Também se poderão explorar parcerias com a escola para que algumas matérias possam 

ser lecionadas em contexto externo à sala de aula, podendo este novo espaço verde ser uma extensão da 

escola.  

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 6.5. 

 Financiamento próprio  

 FEADER - PDR 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P11 Gestão eficiente de recursos 

EE3 Mobilidade e ambiente urbano sustentável 

Objetivos específicos 

OE 7.Qualificar o espaço público, através de intervenções no âmbito da mobilidade e qualidade 

ambiental 

OE 11. Promover comportamentos sustentáveis, ao nível da eficiência energética e da valorização dos 

RSU 

Descrição 

O presente projeto procura, a vários níveis, colmatar os constrangimentos identificados no âmbito da gestão 

de recursos, nomeadamente no que se refere à utilização racional e eficiente dos recursos naturais, à 

gestão dos resíduos e ao consumo energético. 

Sendo o crescimento sustentável uma das prioridades na qual assenta a Estratégia Europa 2020 considera-

se fundamental implementar iniciativas, à escala local, que contribuam para a construção de uma economia 

sustentável e competitiva, em que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, contribuindo 

simultaneamente para a melhoria da qualidade ambiental. 

O presente projeto integra ações orientadas para a promoção da sustentabilidade, principalmente no que se 

refere ao reforço da eficiência energética, na aposta nas energias renováveis e valorização da 

competitividade territorial através de intervenções de revitalização e requalificação do território concelhio. 

Neste contexto são definidas duas ações prioritárias que a seguir se detalham em fichas individualizadas. 

Ações prioritárias 

• AP11.1. Implementação de medidas de eficiência energética nos edifícios públicos e privados e 

espaços públicos 

• AP11.2. Melhoria da cobertura de mobiliário urbano destinado à recolha de resíduos sólidos 

urbanos e sensibilização para a recolha seletiva 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

•• • ••• • • 
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AP11.1. 

Implementação de medidas de eficiência energética nos edifícios públicos e 

privados e espaços públicos 

Descrição 

Esta ação prioritária visa atuar ao nível da eficiência energética, através da implementação de um conjunto 

de soluções que permitam aumentar o conforto nos edifícios e espaços públicos, privilegiar fontes de 

energia renováveis e a redução dos consumos energéticos. 

As intervenções deverão ser realizadas na sequência de obras de reabilitação dos edifícios públicos e 

privados e de intervenções nos espaços públicos e devem integrar soluções que permitam ganhos a este 

nível.  

No edificado, serão de prever ações ao nível do isolamento na envolvente opaca (paredes, pavimentos, e 

coberturas), a utilização de caixilharias com vidros duplos, a utilização de elementos de sombreamento, 

de ventilação natural, entre outras soluções. 

A ação de melhoria da eficiência energética deve articular-se com as intervenções realizadas no espaço 

público e incide, sobretudo, no sistema de iluminação pública da vila. Aqui prevê-se a substituição de 

luminárias tradicionais por outras de tecnologia LED, tendo em vista a melhoria da eficiência energética da 

iluminação pública, a redução de custos associados à manutenção e ao consumo de energia elétrica. 

Importa ter presente a necessidade de racionalização dos recursos energéticos, sendo que, para tal, se 

integra na estratégia de reabilitação urbana para a Murtosa um modelo energético baseado na adoção de 

medidas de eficiência energética. É neste sentido que se considera essencial a substituição dos pontos 

de luz da ARU por luminárias LED. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Privados 

Principais entidades a envolver 

Privados 

 

Natureza do investimento 

Público 

Privados 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 FEDER - PO Centro, PI 4.3 

 IFRRU 

 Financiamento próprio de privados 

Nota: esta PI integra o PDCT, estando aí integrado o projeto intermunicipal promovido pela Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro “Aumento da eficiência energética nos circuitos de iluminação 

pública”, com o qual haverá articulação. 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP11.2. 

Melhoria da cobertura de mobiliário urbano destinado à recolha de resíduos 

sólidos urbanos e sensibilização para a recolha seletiva 

Descrição 

De acordo com as Estatísticas dos Resíduos Municipais (INE, 2016), no concelho da Murtosa em 2014, a 

recolha seletiva de resíduos correspondia a apenas 7% do total, um valor que exige o reforço da cobertura 

de mobiliário urbano destinado à recolha de resíduos sólidos urbanos. 

A presente ação prioritária tem como objetivo a otimização e reforço da rede, designadamente através da 

substituição de ecopontos que se encontram em mau estado de conservação e da introdução de 

ecopontos novos em locais em que estes escasseiam. 

Prevê-se que esta ação crie condições para favorecer o aumento da recolha seletiva de resíduos, no 

sentido em que irá fornecer maior comodidade aos cidadãos e promover a alteração de hábitos, o que 

terá um forte impacto ambiental. 

Promotor 

CM Murtosa 

ERSUC 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio  

 POSEUR, PI 6.1 Investimento no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do acervo da 

União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que excedam 

esses requisitos, identificadas pelos Estados-Membros 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P12 Regeneração do tecido urbano 

EE4 Qualidade habitacional e inovação social 

Objetivos específicos 

OE13. Melhorar as condições da habitação através da promoção da reabilitação do parque edificado 

privado e público 

OE14. Requalificar os bairros sociais e resolver os constrangimentos relacionados com a construção 

ilegal através da implementação de Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito local 

Descrição 

O presente projeto procura melhorar as condições do parque edificado da ARU da Murtosa, focando-se na 

reabilitação do parque edificado privado e da implementação do Plano de Pormenor de Outeiro da Maceda. 

A análise realizada à ARU, através de trabalho de campo, destaca a existência de edifícios com necessidade 

de conservação dispersos pela ARU mas com uma maior concentração na zona sul, na área de Outeiro da 

Maceda, onde a densidade de construção é mais elevada e com características precárias. Como tal, é 

necessário promover ações concretas ao nível da melhoria das condições de habitabilidade e promover um 

melhor ordenamento do território. 

A reabilitação do edificado deverá integrar intervenções ao nível da eficiência energética, sendo por isso 

complementar às ações previstas no âmbito do P11 – Gestão eficiente de recursos. 

Ações prioritárias 

• AP12.1. Incentivos para a reabilitação do parque edificado privado da ARU da Murtosa 

• AP12.2. Implementação do Plano de Pormenor do Outeiro da Maceda 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

•• • • ••• • 
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AP12.1. Incentivos para a reabilitação do parque edificado privado da ARU da Murtosa 

Descrição 

Esta ação compreende a reabilitação de edifícios de propriedade privada que se inserem na ARU da 

Murtosa. Através do diagnóstico realizado à ARU, que se sustentou no levantamento das caraterísticas do 

aglomerado, foi identificado o edificado degradado, onde é importante intervir em termos de reabilitação.  

A análise do estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi sustentada na observação dos 

edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior (por exemplo, as fachadas, coberturas e 

caixilharias), importando destacar que esta serve apenas para se obter uma primeira aproximação global 

ao estado dos edifícios, e que em nada substitui as competências da Câmara Municipal no que diz 

respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de 

dezembro. 

Estado de conservação 

do edifício 

Nível de 

intervenção 
Descrição da intervenção 

Bom/ em obra Sem intervenção - 

Razoável 
Intervenção 

ligeira 
Intervenções ligeiras de manutenção das fachadas e coberturas. 

Mau 
Intervenção 

média 

Intervenções nas coberturas, substituição de redes técnicas, 

reformulação de espaços interiores, em particular cozinhas e 

instalações sanitárias. 

Ruína 
Intervenção 

profunda 

Alterações de fundo na estrutura, nas fachadas ou nas coberturas 

e/ou nova construção. Intervenções na organização interior da 

edificação. 

 

Estas intervenções serão da responsabilidade dos proprietários, embora possam contar com o apoio da 

CM da Murtosa, beneficiando do quadro de benefícios fiscais e do suporte técnico de um gabinete de 

apoio à reabilitação urbana. A constituição desta equipa/gabinete terá como objetivo prestar informações 

aos proprietários que pretendam levar a cabo ações de reabilitação dos seus imóveis, nomeadamente no 

que diz respeito ao acesso a fundos (por exemplo, informação sobre benefícios fiscais, divulgação do 

programa “Reabilitar para arrendar”, do IHRU, do IFRRU, etc.) e aos procedimentos a considerar na 

candidatura aos respetivos fundos. 

Os benefícios fiscais atribuídos pela CM Murtosa são descritos no capítulo 6 referente a esta matéria e 

estruturam-se da seguinte forma:  

• Incentivos financeiros 

• Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

• Outros incentivos decorrentes do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

Promotor 

Proprietários privados 

Principais entidades a envolver 

CM Murtosa 

Natureza do investimento 

Público 

Privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 
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Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio (privado) 

 Financiamento através do Instrumento de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU) 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP12.2. Implementação do Plano de Pormenor do Outeiro da Maceda 

Descrição 

A presente ação visa a implementação do Plano de Pormenor (PP) de Outeiro da Maceda (publicado na 

Declaração nº 60/2007, no Diário da República nº39, de 23 de fevereiro), numa área de 3,8ha delimitada 

pela rua D. Dinis e pela rua da Abelhosa. 

A ação integra a reabilitação de núcleos de construção precária, associada à estruturação de uma nova 

urbanização: Para tal, a execução da mesma envolve a infraestruturação (rede elétrica, abastecimento de 

água, saneamento, rede de gás e telecomunicações) e qualificação do espaço público, bem como a 

melhoria das condições de mobilidade através da ligação dos arruamentos da urbanização à malha 

urbana existente. 

A execução do PP de Outeiro da Maceda tem em vista a criação de uma nova área urbana caracterizada 

pela oferta diversificada de tipologias construtivas. O PP procura efetivar a articulação espacial e funcional 

entre o edificado proposto e o espaço público que o envolve, procurando-se, na medida do possível, 

efetivar o seu enquadramento através da qualificação do espaço público proposto com espaços verdes 

de utilização coletiva que atuassem como elementos valorativos da área de intervenção. 

O regulamento do PP refere que “Serão admitidos projetos de habitação social desde que estes 

respeitem e observem as recomendações técnicas de habitação social.” (Artº 1º), estando também 

prevista a possibilidade de implementação de um programa de acesso a autoconstrução. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Privados 

Natureza do investimento 

Público 

Privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio (Câmara Municipal de privados) 

 Financiamento através do Instrumento de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU) 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P13 Dinâmicas urbanas e inclusão social 

EE4 Qualidade habitacional e inovação social 

Objetivos específicos 

OE15. Apoiar novas dinâmicas económicas e sociais promovidas por agentes locais (associações, 

empreendedores)  

OE16. Promover a cultura e o desporto como domínios de integração social e de participação de todos 

na vida da comunidade 

OE17. Promover competências em grupos potencialmente vulneráveis 

Descrição 

O projeto “Dinâmicas urbanas e inclusão social” tem como objetivo desenvolver novas dinâmicas 

económicas e sociais, e consequente, melhoria da qualidade de vida da população, integrando diferentes 

domínios de intervenção, com especial enfoque nos grupos sociais mais vulneráveis, no sentido de melhorar 

a coesão e a inclusão social e incrementar as oportunidades acessíveis a toda a população. 

Considerando a atual dinâmica urbana e social da Murtosa, importa implementar ações que promovam a 

integração de todos os grupos e a sua participação na vida da comunidade. Neste contexto, o sucesso 

educativo e o acesso às TIC são algumas das componentes essenciais para a inclusão social, consideradas 

na ações prioritárias integradas neste projeto.  

Assim, a primeira ação está relacionada com a provisão de acesso à internet por via de tecnologias wireless, 

possibilitando assim que toda a população tenha acesso a esta ferramenta que pode ser essencial ao 

estudo e ao trabalho da população. A segunda ação visa implementar um programa de ativação e 

criatividade urbana permitindo que toda a comunidade esteja presente e na construção do espaço. Esta 

ação visa introduzir novas dinâmicas e vivências em espaços desocupados ou devolutos, que permitam a 

sua valorização e que constituam um fator de regeneração urbana. 

A terceira ação relaciona-se com as competências e saberes da comunidade, através de um levantamento 

que servirá para obter um melhor conhecimento das características da comunidade e para o planeamento 

de ações concretas relacionadas com a formação e inserção profissional. Por fim, a quarta ação está ligada 

à promoção do sucesso educativo através de ações inovadoras que permitam aos mais novos contactar 

com diferentes realidades explorando as oportunidades de prosseguir estudos para níveis de qualificação 

mais elevados. 

Ações prioritárias 

• AP13.1 Implementação de rede wifi pública 

• AP13.2 Programa de ativação e criatividade urbana – Murtosa Dinâmica (MuDa)  

• AP13.3 Levantamento de competências e saberes da comunidade e apoio à inclusão ativa 

• AP13.4 Promoção do sucesso educativo 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

• • • ••• • 
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AP13.1. Implementação de rede wifi pública 

Descrição 

A presente ação prioritária tem como objetivo a disponibilização de acesso gratuito à internet, em espaços 

públicos. Pretende-se contribuir para o acesso universal à informação contribuindo assim para que todos 

os cidadãos, independentemente da sua condição económica possam aceder a esta ferramenta. 

Esta ação tem uma relação direta com as restantes ações do P13 e do P14, uma vez que, para além do 

contexto escolar, o acesso à internet pode ser uma ferramenta essencial para a atividade escolar e 

profissional de qualquer cidadão da Murtosa. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio da Câmara Municipal.  

 A explorar a possibilidade no âmbito do POCI - PI2.3 Reforço das aplicações de TIC na 

administração em linha, aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha. 

e 11.1 Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das administrações e dos 

serviços públicos, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem - Modernização e 

capacitação a administração pública 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP13.2. Programa de ativação e criatividade urbana – Murtosa Dinâmica (MuDa) 

Descrição 

A forma como a comunidade se apropria do espaço e participa de forma coletiva na sua construção é 

determinante para que este seja um espaço vivido, utilizado e partilhado. Assim, sendo os investimentos 

físicos essenciais num processo de reabilitação e regeneração urbana, é igualmente prioritário o foco no 

estímulo à participação e reforço do sentido de comunidade / identidade coletiva (conjunto de padrões 

sociais, ambientais, culturais, geográficos, etc., partilhados pela população). 

Neste sentido, a presente ação prioritária visa promover um conjunto de eventos de dinamização e 

animação da vila, num processo de ampla participação e envolvimento da comunidade local no processo 

de regeneração urbana. 

Considerando a degradação de alguns núcleos da vila, a necessidade de os reintegrar no quotidiano da 

população, é importante que esta seja chamada para o processo de regeneração, levando-a a participar 

na construção do espaço público. A criatividade e as atividades artísticas podem desempenhar um papel 

significativo na resolução dos problemas de imagem, através de ocupação de edifícios e espaços 

públicos devolutos. Diversos exemplos (zona velha da baixa do Funchal, Lxfactory…) comprovam que a 

reabilitação pela arte pode produzir um efeito de renovação social e económica no espaço e na sua 

envolvente, fazendo surgir novas atividades económicas, gerando novos pontos de interesse para a 

atração turística e de novos residentes.  

Neste sentido, e considerando a arte catalisadora da regeneração urbana, no âmbito do programa de 

ativação e criatividade urbana são propostas as atividades: 

• Intervenção em espaço público ou prédios devolutos dando-lhes uma nova imagem, 

associada à identidade da Murtosa, através da participação da comunidade na sua 

construção. As atividades podem ser desenvolvidas através de parcerias entre a Câmara 

Municipal e entidades, artistas locais, escolas. As intervenções deverão ser realizadas em 

locais-chave para a vida da comunidade, de fácil acesso e que possam ser integrados em 

percursos turísticos – complementando, deste modo, a AP14.4. 

• Dinamização iniciativas intergeracionais 

• Implementação de um calendário de eventos culturais e desportivos de ativação da ARU. 

Deve ser criado um plano anual de atividades que aproveite e valorize os recursos existentes 

no território, tais como o seu património cultural e os equipamentos, e que seja construído de 

forma participada, através da cooperação da comunidade (autarquia, escolas, associações 

locais, entre outras). Esta atividade é complementar a algumas intervenções de reabilitação 

física prevista (ex. Oficina das Artes, Centro Recreativo Murtoense, Cineteatro…). 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Agrupamento de Escolas, Associações locais 
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Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP13.3. 

Levantamento de competências e saberes da comunidade e apoio à inclusão 

ativa 

Descrição 

Tendo em conta que existe uma elevada proporção de população residente no concelho sem qualquer 

nível de escolaridade, existe a necessidade de promover a aquisição de competências básicas e apoiar a 

reinserção social. Assim, a presente ação visa executar um levantamento de competências e saberes da 

comunidade que possam servir de apoio à inclusão ativa. 

A implementação da AP pode ser executada através de uma parceria entre o Gabinete de Apoio ao 

Munícipe da CMM, Gabinete de Inserção Profissional, do IEFP, Santa Casa da Misericórdia da Murtosa, 

numa lógica de cooperação e trabalho em rede. Poderá envolver as seguintes etapas: 

• Realização de estudos de diagnóstico para identificação e antecipação de necessidades de 

qualificação, em especial de grupos mais vulneráveis, como os desempregados; 

• Estruturação de plano de formação que responda às necessidades detetadas bem como ao 

mercado de trabalho; 

• Participação em redes regionais de coordenação da oferta formativa ou de pactos territoriais 

para o emprego e a formação e em projetos europeus na área do ensino – Erasmus + e 

outros. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

GIP, IEFP 

Santa Casa da Misericórdia 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 PO ISE - PI 9.1. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e 

da participação ativa e a melhoria da empregabilidade 

 Erasmus+ (Ação 1: Mobilidade individual para fins de aprendizagem; Ação 2: Cooperação para 

a inovação e o intercâmbio de boas práticas; Ação 3: Apoio à reforma de políticas) 

Nota: o atual plano de avisos (Portugal 2020) não prevê a abertura de novas candidaturas para a 

constituição de CLAS 3G nem RLIS. 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP13.4. Promoção do sucesso educativo 

Descrição 

A presente ação prioritária tem como objetivo a implementação de medidas educativas orientadas para a 

promoção da inclusão, do sucesso educativo e para a prevenção do abandono escolar, propondo-se 

intervenções específicas na área da inovação e criatividade educativa e formativa, nomeadamente: 

• Desenvolvimento de recursos didáticos inovadores e em formatos acessíveis a toda a 

população; 

• Desenvolvimento de projetos ligados ao reforço da aprendizagem dos conhecimentos e das 

capacidades, previstos nos programas e nas metas das diferentes disciplinas ou módulos;  

• Desenvolvimento de projetos de caráter transversal nas áreas de educação e formação para a 

cidadania e igualdade de género, incluindo a violência doméstica e violência de género; 

• Desenvolvimento de atividades, de projetos e de outras iniciativas no âmbito do Programa de 

Desporto Escolar, tutelado pelo Ministério da Educação e Ciência; 

• Desenvolvimento de projetos que promovam o mérito e a excelência dos alunos e formandos; 

• Promoção de atividades de monitorização e avaliação do sistema de educação e formação, 

no sentido de aferir, localmente, os resultados alcançados e, se necessário, aplicar processos 

de melhoria. 

Propõem-se ações concretas relacionadas com o contacto dos jovens com diferentes profissões 

qualificadas, num modelo permanente de intervenção preventiva e proactiva conducente à melhor 

transição para a vida ativa, nomeadamente com atividades profissionais relacionadas com pesca e 

agricultura e com a exploração dos recursos naturais existentes na Murtosa, mas onde seja premente a 

sua qualificação profissional. Neste contexto sugerem-se visitas de estudo, estágios em contexto escolar, 

palestras com casos práticos, etc, que mostrem vertentes mais qualificadas, por exemplo, das atividades 

relacionadas com a exploração agrícola ou piscatória. 

Complementarmente será importante:  

• Estudos de diagnóstico para identificação e antecipação de necessidades de qualificação; 

• Participação em redes regionais de coordenação da oferta formativa ou de pactos territoriais 

para o emprego e a formação e em projetos europeus na área do ensino – Erasmus + e 

outros. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Agrupamento de escolas 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 
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Fonte principal de financiamento 

 PO Centro/ PO CH - PI 10.1. Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da 

igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa qualidade, incluindo 

percursos de aprendizagem formais, não formais e informais para a reintegração no ensino e na 

formação.  

Nota: esta PI integra o PDCT, estando aí contemplados projetos de caráter intermunicipal 

promovidos pela Comunidade Intermunicipal 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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P14 Recursos e identidade local 

EE5 Património e identidade cultural 

Objetivos específicos 

OE18. Preservar a identidade local, através da valorização do património cultural e natural, presente na 

dicotomia urbano-rural da vila 

OE19. Valorizar território de forma coesa e equilibrada, reconhecendo a especificidade e a identidade 

própria dos territórios não urbanos 

OE20. Valorizar a ligação do aglomerado urbano com a sua envolvente natural e espaços de suporte à 

atividade económica situados fora do perímetro urbano 

Descrição 

Centrando-se na originalidade e singularidade física e humana de localidades e regiões, a identidade 

territorial tem-se afirmado como uma componente importante do desenvolvimento e da competitividade 

local. Neste contexto, a valorização de elementos específicos do território, sejam de caráter físico ou 

imaterial, serão uma mais-valia para o seu reconhecimento. 

Deste modo, o projeto tem em vista reforçar a identidade local, através da promoção dos seus recursos e 

elementos de referência. O desenvolvimento da identidade local e da cidadania deve ser incentivada através 

de diferentes mecanismos, permitindo abranger diferentes públicos, desde a idade escolar até à 3ª idade, 

numa lógica de partilha de saberes e perspetivas sobre o território. 

Para tal, integram-se neste projeto ações transversais aos diversos grupos da comunidade, que contribuem 

para o seu envolvimento e reforço da identidade local, constituindo-se também como forma de valorização 

turística e de impulso a novas dinâmicas neste âmbito. 

Ações prioritárias 

• AP14.1 Programa de educação ambiental 

• AP14.2 Apoio ao empreendedorismo de base local – os nossos recursos com novos futuros  

• AP14.3 Programa “A nossa história” 

• AP14.4 Rede de roteiros da identidade e cultura murtoseira 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

• •• • •• ••• 
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AP14.1. Programa de educação ambiental 

Descrição 

A educação e a cidadania ambiental visam promover o exercício de boas práticas ambientais e a 

participação pública proporcionando à população a aquisição de conhecimentos e capacidades que lhe 

permitam intervir, individual e coletivamente, na prevenção e resolução dos problemas ambientais. 

Esta ação visa o desenvolvimento de um programa de educação ambiental dirigido a toda a população 

da ARU/concelho mas com especial enfoque nos mais jovens e tendo como espaço de suporte 

preferencial a área da Saldida (indicada na AP10.1). 

A implementação do mesmo poderá passar pela criação de parcerias entre as escolas, o poder local, as 

organizações não-governamentais e outras entidades de âmbito local e regional e nacional, sob a 

coordenação e/ou acompanhamento dos profissionais da educação e de especialistas na área do 

ambiente. Como atividades sugere-se, por exemplo: 

• Observação de aves, aproveitando a proximidade ao parque da Saldida, um espaço de 

nidificação de avifauna. Para a implementação destas atividades podem ser estabelecidas 

parcerias com a Sociedade Portuguesa de Estudo de Aves (SPEA) 

• Implementação do projeto “Eco-escolas” 

• Implementação o projeto “Jovens repórteres para o ambiente” 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio da Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas 

 PO Centro/ PO CH - PI 10.1. Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da 

igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa qualidade, incluindo 

percursos de aprendizagem formais, não formais e informais para a reintegração no ensino e na 

formação.  

Nota: esta PI integra o PDCT, estando aí contemplados projetos de caráter intermunicipal 

promovidos pela Comunidade Intermunicipal 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP14.2. 

Apoio ao empreendedorismo de base local – os nossos recursos com novos 

futuros 

Descrição 

A presente ação prioritária tem uma ligação direta à AP 10.1, onde possui o suporte territorial, e consiste 

na definição de um programa funcional para o suporte à utilização da bolsa de terrenos e espaços de 

experimentação. 

A implementação do Murtosa - Local Agro living lab envolve o desenvolvimento das seguintes atividades: 

 Criação do regulamento de funcionamento;  

 Realização de estudo de tendências de mercado;  

 Realização de estudo de benchmarking,  

 Procura de parceiros do SCT e empresas e desenvolvimento do plano de comunicação 

(incluindo ações de divulgação para atrair empresas); 

 Prestação de apoio às empresas instaladas neste espaço; 

 Desenvolvimento de ações de formação e capacitação para empresas (elaboração de planos de 

negócios, marketing, informação sobre acesso a financiamento…); 

 Organização de sessões de comunicação de boas práticas e networking. 

Estas atividades poderão ser aplicáveis também à valorização e dinamização da Incubadora em Rede 

(IERA), na rua dos Precursores. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

Empresários 

IERA 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio da Câmara Municipal 

 POR Centro – Eixo 2 – PI 3.1 A promoção do espírito empresarial, nomeadamente facilitando a 

exploração económica de ideias novas e incentivando a criação de novas empresas, 

designadamente através de viveiros de empresas 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP14.3. Programa “A nossa história” 

Descrição 

A presente ação tem como objetivo valorizar a história e o património do concelho da Murtosa como um 

recurso de diferenciação, bem como de reforço da identidade local. 

Como atividades para a implementação do Programa “A nossa história” sugerem-se as seguintes: 

 Levantamento dos elementos arquitetónicos de referência do concelho, como as tradicionais 

“Casas de Alpendre”; 

 Recolha de testemunhos sobre a história agrícola do concelho e das suas personagens, junto da 

população sénior; 

 Estruturação de base de dados que possa servir para criação dos “roteiros da identidade e 

cultura murtoseira” (complementaridade com a AP14.4); 

 Criação de suportes de gestão de informação – site; arquivo municipal, app, etc. 

 Reforço da sinalética informativa de percursos/espaços de referência do património cultural e 

natural. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

População residente 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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AP14.4. Rede de roteiros da identidade e cultura murtoseira 

Descrição 

Reconhecendo o papel dos recursos patrimoniais enquanto fator determinante para a coesão local, a 

presente ação tem como objetivo a concretização de uma rede roteiros associado à cultura murtoseira 

(arquitetura, atividades económicas tradicionais ligadas à agricultura e à pesca na ria, etc.), abordando as 

mais diversas singularidades identificadas através da implementação da AP14.3. Com esta rede de 

roteiros pretende-se dar a conhecer a história e identidade do território a residentes e visitantes, numa 

perspetiva de valorização turística e de reforço da inclusão social, onde serão identificados diversos 

pontos de interesse, complementando a oferta já existente relacionada, principalmente com o património 

natural do concelho (NaturRia). 

Os roteiros deverão ser devidamente marcados e sinalizados para que possam ser usufruídos em 

qualquer altura do ano e do dia, unindo todos os lugares que reflitam as particularidades da comunidade, 

e permitindo a interligação entre temáticas (por exemplo, a ligação entre as tradicionais casas de alpendre 

e a agricultura; a arquitetura que sucedeu a este tipo tradicional e que reflete o novo ciclo da história do 

concelho, associado à emigração, etc). 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

 Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

 

 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 151 

 

P15 Marketing territorial 

EE5 Património e identidade cultural 

Objetivos específicos 

OE18. Preservar a identidade local, através da valorização do património cultural e natural, presente na 

dicotomia urbano-rural da vila 

OE19. Valorizar território de forma coesa e equilibrada, reconhecendo a especificidade e a identidade 

própria dos territórios não urbanos 

OE20. Valorizar a ligação do aglomerado urbano com a sua envolvente natural e espaços de suporte à 

atividade económica situados fora do perímetro urbano 

Descrição 

Um dos principais desafios que os territórios enfrentam relaciona-se com a competição com outros 

territórios para a atração de atividades económicas, investimento, população, visitantes e com a 

necessidade de garantir uma qualidade de vida superior. 

Neste contexto, o planeamento estratégico e a implementação de estratégias de marketing territorial, visando 

a orientação do território para as necessidades dos seus grupos-alvo, são importantes instrumentos para 

reforçar a competitividade dos territórios e de suporte ao seu processo de transição para o desenvolvimento 

sustentável, com vista a uma qualidade de vida superior. 

O presente projeto visa a implementação de uma estratégia de marketing territorial para a Murtosa, tendo 

como objetivo aumentar a sua notoriedade, reconhecimento e a atração de população e atividades 

económicas, componentes essenciais para manter a vitalidade do território. 

Ações prioritárias 

• A15.1 Estratégia de marketing territorial 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 

Centralidade 

polinucleada 

Âncoras económicas, 

sociais e culturais 

Mobilidade e 

ambiente urbano 

sustentável 

Qualidade 

habitacional e 

inovação social 

Património cultural e 

identidade local 

• •• • •• ••• 
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AP15.1. Estratégia de marketing territorial 

Descrição 

O marketing territorial visa a orientação do território para as necessidades dos seus grupos-alvo, como os 

cidadãos residentes e/ou trabalhadores e estudantes, bem como dos visitantes, atividades económicas, 

sendo o seu objetivo final o desenvolvimento de uma imagem positiva para o território e o aumento da sua 

atratividade. 

A presente ação prioritária diz respeito à elaboração e implementação de uma estratégia assertiva de 

marketing territorial que coloque a Murtosa em destaque em meios de comunicação e suportes que 

influenciem a decisão dos públicos que se pretende alcançar – residentes e novos residentes /visitantes e 

turistas /investidores e empresários, etc. 

A implementação da estratégia de marketing territorial deve considerar as seguintes tarefas: 

• Definição da “marca”, identidade territorial e público-alvo; 

• Desenvolvimento e implementação da estratégia de comunicação para a construção da “marca”; 

• Realização de eventos e desenho de experiências à escala do território, apresentando formas 

inovadoras de comunicar e promover o território; 

• Monitorização e avaliação periódica da estratégia territorial com vista ao desenvolvimento 

sustentável. 

Tendo em consideração que a “marca” do território se deve sustentar em características únicas, a 

estratégia de marketing da Murtosa, deve passar pela valorização dos seus elementos patrimoniais, quer 

naturais (essencialmente ligados à ria) quer culturais (como por exemplo, a arquitetura). Deste modo, esta 

ação tem uma forte interação com a AP 14.2 e 14.3. 

Promotor 

Câmara Municipal da 

Murtosa 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ 

e 250.000€ 

Entre 250.000€ 

e 500.000€ 

Entre 500.000€ 

e 1.000.000€ 

Mais de 

1.000.000€ 

     

 

Fonte principal de financiamento 

• Financiamento próprio da Câmara Municipal 

Cronograma 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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5.2 Cronograma da operação 

A Operação de Reabilitação Urbana para a ARU da Murtosa integra diversos projetos e 

ações, que contemplam tipologias de intervenção diferenciadas. De modo a 

compatibilizar intervenções, alavancar e envolver entidades públicas e privadas e 

distribuir os diferentes investimentos de forma equilibrada ao longo do período de 

duração da Operação de Reabilitação Urbana, foi estabelecido um cronograma, 

meramente indicativo, para a operação ao longo do prazo de execução da ORU (10 

anos). No entanto, houve a preocupação de concentrar o investimento público nos 

primeiros 5 anos da ORU, produzindo um maior efeito de alavancagem do investimento 

privado nos anos seguintes. 

Através da análise do cronograma operacional proposto é, também, possível, identificar 

a existência de algumas ações que, pelas suas caraterísticas e objetivos, serão 

transversais a todo o período de implementação da Operação de Reabilitação Urbana. 

Destacam-se neste âmbito as ações de reabilitação do parque edificado da ARU (1.1.) e 

as ações de dinamização económica e social. 
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Figura 48: Cronograma do ORU 

PROJETOS ESTRUTURANTES / AÇÕES  PRIORITÁRIAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

P1. Centralidade de 

Pardelhas 

AP1.1 Reabilitação do espaço público central da zona da Acabada            

AP1.2 Tratamento urbanístico da Praça Jaime Afreixo e arruamentos envolventes            

AP1.3 Requalificação urbanística da envolvente dos equipamentos culturais            

AP1.4 
Valorização do espaço central da antiga escola básica 2/3 Padre António 

Morais da Fonseca 
          

P2. Centralidade do 

Monte 

AP2.1 Reabilitação do espaço público do centro cívico do Monte           

AP2.2 

Requalificação urbanística da área envolvente à Capela de Santa Luzia e 

do cruzamento da Avenida de Santo António do Monte com as Ruas 

António Vieira Pinto e Guerra Junqueiro 

          

AP2.3 Reabilitação da ligação da Rua Chanceler Julião ao Parque Municipal           

P3. Centralidade da 

Murtosa 

AP3.1 
Reabilitação da área envolvente da Igreja Matriz da Murtosa e praça Egas 

Moniz 
          

AP3.2 Reabilitação da área de lazer do Outeiro da Maceda           

P4. Valorização dos 

eixos de ligação 

entre as 3 

centralidades 

AP4.1 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas - Monte           

AP4.2 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas - Murtosa           

AP4.3 Beneficiação do eixo de ligação Murtosa - Monte           

AP4.4 Reforço do papel distribuidor da avenida do Emigrante           

P5. Revitalização de 

espaços de suporte 

à economia local 

AP5.1 Criação de novas instalações para o mercado municipal e da feira            

AP5.2 Implementação de um programa de qualificação do comércio local           

AP5.3 Reabilitação do edifício do Centro Recreativo Murtoense           

P6. Revitalização de 

espaços de suporte 

à cultura 

AP6.1 Oficina de Artes (Requalificação da antiga Escola Primária de Pardelhas)           

AP6.2 Reabilitação do Cineteatro           

AP6.3 Reabilitação da antiga Fábrica da Manteiga           

P7. Revitalização de 

espaços de suporte 

social 

AP7.1 
Beneficiação e ampliação do antigo hospital da Santa Casa da 

Misericórdia 
          

AP7.2 Reabilitação do edifício da Escolinha           

AP7.3 Reconversão do antigo edifício escolar da Murtosa           

P8. Revitalização de AP8.1 Requalificação do edifício da ACDM           
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espaços de suporte 

ao desporto 
AP8.2. Requalificação do edifício desportivo da Junta de Freguesia na Murtosa           

P9. Mobilidade 

sustentável 

AP9.1 Qualificação da rede pedonal formal e informal           

AP9.2 
Alargamento da rede ciclável da vila da Murtosa e implementação de 

ponto de recolha/entrega de bicicletas no centro da vila 
          

AP9.3 Hierarquização da rede viária e organização de fluxos e estacionamento           

P10. Estrutura verde 

urbana 
AP10.1 Valorização ambiental do espaço agrícola da Saldida            

P11. Gestão 

eficiente de recursos 

AP11.1 
Implementação de medidas de eficiência energética nos edifícios públicos 

e privados e espaços públicos 
          

AP11.2 
Melhoria da cobertura de mobiliário urbano destinado à recolha de 

resíduos sólidos urbanos e sensibilização para a recolha seletiva 
          

P12. Regeneração 

do tecido urbano 

AP12.1 
Incentivos para a reabilitação do parque edificado privado da ARU da 

Murtosa 
          

AP12.2 Implementação do Plano de Pormenor do Outeiro da Maceda           

P13. Dinâmicas 

urbanas e inclusão 

social ativa 

AP13.1 Implementação de rede wifi pública           

AP13.2 Programa de ativação e criatividade urbana – Murtosa Dinâmica (MuDa)           

AP13.3 
Levantamento de competências e saberes da comunidade e apoio à 

inclusão ativa 
          

AP13.4 Promoção do sucesso educativo           

P14. Recursos e 

identidade local 

AP14.1 Programa de educação ambiental           

AP14.2 
Apoio ao empreendedorismo de base local – os nossos recursos com 

novos futuros 
          

AP14.3 Programa “A Nossa história”           

AP14.4 Rede de roteiros da identidade e cultura murtoseira           

P15. Marketing 

territorial 
AP15.1 Estratégia de marketing territorial           
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5.3 Complementaridades e interdependências 

No que diz respeito à complementaridade e interdependência entre ações, é importante 

realçar que para existir uma efetiva regeneração urbana da ARU de Murtosa é 

determinante a prossecução articulada de diversas ações. Dificilmente a implementação 

isolada de uma ação terá impacto positivo significativo no território e nas comunidades, 

conseguindo alcançar os objetivos e metas estipuladas. 

Neste âmbito, foram identificadas as complementaridades e interdependências diretas e 

indiretas existentes entre as intervenções definidas no âmbito de PERU, como se poderá 

observar na tabela seguinte. 

Existem ações complementares que apenas fazem sentido se executadas em conjunto, 

como por exemplo, a AP1.3. Requalificação urbanística da envolvente dos equipamentos 

culturais e as AP6.1. Oficina de Artes (Requalificação da antiga Escola Primária de 

Pardelhas) e a AP6.3. Reabilitação da antiga Fábrica da Manteiga. Também existem 

complementaridades entre ações de caráter imaterial como a AP14.3 - Programa “A 

nossa história” e a AP14.4 - Rede de roteiros da identidade e cultura murtoseira. 

Uma interdependência direta acontece quando existe uma determinada ação que 

contribui para a concretização mais eficaz de uma segunda ação, por exemplo a AP9.3. 

Hierarquização da rede viária e organização de fluxos e estacionamento e as AP 

incluídas no P4. Valorização dos eixos de ligação entre as 3 centralidades. 

As interdependências indiretas encontram-se associadas aos eixos estratégicos de 

intervenção e são identificadas tendo como objetivo salientar a necessidade de 

articulação das diversas ações, de modo a concretizar os objetivos específicos definidos 

para cada eixo. 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 157 

 

Figura 49: Complementaridades e interdependências 
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AP1.1 
Reab. espaço 
público central da 
zona Acabada  

                                                                                  

AP1.2 
Trat.urb.da Pr. 
Jaime Afreixo e 
arr.envolv. 

                                                                                  

AP1.3 
Req. Urb. da 
envolv.dos equip. 
culturais  

                                                                                  

AP1.4 
Val. do esp. central 
antiga EB2/3 P. 
Antº M. Fonseca  

                                                                                  

AP2.1 
Reab. do esp. 
público centro 
cívico do Monte 

                                                                                  

AP2.2 

Req. Urb. da área 
env. Capela Stª 
Luzia e do cruz. da 
Av. Stº Antº Monte 
c/ ruas Antº V. 
Pinto e 
G.Junqueiro 

                                                                                  

AP2.3 
Reab. ligação da 
rua Chanceler 
Julião – Parq. M. 

                                                                                  

AP3.1 
Reab. área env. Ig. 
M. Murtosa e pr. 
Egas Moniz 

                                                                                  

AP3.2 
Reab. área lazer 
Outeiro Maceda 

                                                                                  

AP4.1 
Benef. eixo ligação 
Pardelhas – Monte 

                                                                                  

AP4.2 
Benef. eixo de 
ligação Pardelhas – 
Murtosa 

                                                                                  

AP4.3 
Benef. eixo de 
ligação Murtosa – 
Monte 
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AP4.4 
Reforço papel 
distr. av. Emig. 

                                                                                  

AP5.1 
Criação novas 
instal. mercado 
mun. e feira  

                                                                                  

AP5.2 
Implementação 
prog. de qualif. 
comércio local 

                                                                                  

AP5.3 
Reab. edifício 
C.Recreativo 
Murtoense 

                                                                                  

AP6.1 
Oficina de Artes 
(Req. antiga EP 
Pardelhas) 

                                                                                  

AP6.2 Reab. Cineteatro                                                                                   

AP6.3 
Reab. antiga 
Fábrica Manteiga 

                                                                                  

AP7.1 

Benef. e ampliação 
antigo hospital da 
Stª Casa da 
Miseric. 

                                                                                  

AP7.2 
Reab. edifício 
Escolinha 

                                                                                  

AP7.3 
Reab. antigos 
edifícios escolares 
da Murtosa 

                                                                                  

AP8.1 
Req. edifício da 
ACDM 

                                                                                  

AP8.2. 
Req. edifício 
desportivo da JF 
Murtosa 

                                                                                  

AP9.1 
Qual. da rede 
pedonal formal e 
informal 

                                                                                  

AP9.2 

Alarg. rede ciclável 
e impl. ponto 
recolha/ entrega 
de bicic. centro da 
vila 

                                                                                  

AP9.3 
Hierarq. rede viária 
e org. fluxos/estac. 
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AP10.1 
Val.ambiental esp. 
Agríc.Saldida  

                                                                                  

AP11.1 

Implem. medidas 
efic. Energ.edifí. 
públicos/privados 
e esp. públicos 

                                                                                  

AP11.2 

Melhoria 
cobertura  mob. 
urb. recolha RSU e 
sensibilização 
recolha seletiva 

                                                                                  

AP12.1 
Incentivos reab. 
parque ed. priv. 
ARU Murtosa 

                                                                                  

AP12.2 
Implem. PP 
Outeiro Maceda 

                                                                                  

AP13.1 
Implem. de rede 
wifi pública 

                                                                                  

AP13.2 
Prog.ativação e 
criativ. urbana – 
Murtosa Dinâmica 

                                                                                  

AP13.3 
Lev. competências 
e saberes com. e 
apoio à incl.ativa 

                                                                                  

AP13.4 
Prom. sucesso 
educat. 

                                                                                  

AP14.1 
Prog. Educ. 
ambiental 

                                                                                  

AP14.2 
Apoio empreend. 
base local 

                                                                                  

AP14.3 
Pro. “A Nossa 
história” 

                                                                                  

AP14.4 
Rede roteiros 
ident.  e cultura 
murtoseira 

                                                                                  

AP15.1 
Estratégia de 
marketing 
territorial 
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5.4 Programa de investimento e financiamento 

5.4.1 Programa de Investimento 

O montante global, meramente indicativo, do investimento para todas as ações (Figura 

50), corresponde que poderá estar compreendido entre os 15.000.000€ e os 

20.000.000€, um investimento essencialmente público. O investimento privado deverá, 

por sua vez, rondar um valor não superior a 1.500.000€ 

Os valores de investimento apresentados constituem, apenas, valores indicativos, que 

serão aferidos e consolidados ao longo do desenvolvimento do PERU. 

São apresentadas na Figura 50 as estimativas e distribuição temporal do investimento 

para cada ação proposta. Tendo em consideração o cronograma das ações, 

indicativamente, poderá afirmar-se que os investimentos se concentram nos primeiros 5 

anos da operação, especialmente o investimento público, permitindo desencadear o 

processo de alavancagem do investimento privado. 
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Figura 50: Estimativa de investimento por ação 

PROJETOS ESTRUTURANTES / AÇÕES  PRIORITÁRIAS Valor de Investimento (€) Tipo de Investimento 

P1. Centralidade de 

Pardelhas 

AP1.1 Reabilitação do espaço público central da zona da Acabada  Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP1.2 Tratamento urbanístico da Praça Jaime Afreixo e arruamentos envolventes  Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP1.3 Requalificação urbanística da envolvente dos equipamentos culturais  Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP1.4 Valorização do espaço central da antiga EB 2/3 Padre Ant. M. Fonseca Mais de 1.000.000€ Público 

P2. Centralidade do 

Monte 

AP2.1 Reabilitação do espaço público do centro cívico do Monte Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

AP2.2 

Requalificação urbanística da área envolvente à Capela de Santa Luzia e do 

cruzamento da avenida de Santo António do Monte com as ruas António Vieira 

Pinto e Guerra Junqueiro 

Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

AP2.3 Reabilitação da ligação da Rua Chanceler Julião ao Parque Municipal Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

P3. Centralidade da 

Murtosa 

AP3.1 Reabilitação da área envolvente da Igreja Matriz da Murtosa e praça Egas Moniz Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

AP3.2 Reabilitação da área de lazer do Outeiro da Maceda Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

P4. Valorização dos 

eixos de ligação 

entre as 3 

centralidades 

AP4.1 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas - Monte Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP4.2 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas - Murtosa Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP4.3 Beneficiação do eixo de ligação Murtosa - Monte Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP4.4 Reforço do papel distribuidor da avenida do Emigrante Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

P5. Revitalização de 

espaços de suporte 

à economia local 

AP5.1 Criação de novas instalações para o mercado municipal e da feira  Mais de 1.000.000€ Público 

AP5.2 Implementação de um programa de qualificação do comércio local Até 100.000€ Público 

AP5.3 Reabilitação do edifício do Centro Recreativo Murtoense Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

P6. Revitalização de 

espaços de suporte 

à cultura 

AP6.1 Oficina de Artes (Requalificação da antiga Escola Primária de Pardelhas) Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP6.2 Reabilitação do Cineteatro Mais de 1.000.000€ Público 

AP6.3 Reabilitação da antiga Fábrica da Manteiga Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

P7. Revitalização de 

espaços de suporte 

social 

AP7.1 Beneficiação e ampliação do antigo hospital da Santa Casa da Misericórdia Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP7.2 Reabilitação do edifício da Escolinha Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP7.3 Reconversão do antigo edifício escolar da Murtosa Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

P8. Revitalização de AP8.1 Requalificação do edifício da ACDM Entre 100.000€ e 250.000€ Público 
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espaços de suporte 

ao desporto 

AP8.2. Requalificação do edifício desportivo da Junta de Freguesia na Murtosa Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

P9. Mobilidade 

sustentável 

AP9.1 Qualificação da rede pedonal formal e informal Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

AP9.2 

Alargamento da rede ciclável da vila da Murtosa e implementação de ponto de 

recolha/entrega de bicicletas no centro da vila 

Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP9.3 Hierarquização da rede viária e organização de fluxos e estacionamento Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

P10. Estrutura verde 

urbana 

AP10.1 Valorização ambiental do espaço agrícola da Saldida  Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

P11. Gestão eficiente 

de recursos 

AP11.1 

Implementação de medidas de eficiência energética nos edifícios públicos e 

privados e espaços públicos 

Mais de 1.000.000€ Público e privado 

AP11.2 

Melhoria da cobertura de mobiliário urbano destinado à recolha de resíduos 

sólidos urbanos e sensibilização para a recolha seletiva 

Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

P12. Regeneração 

do tecido urbano 

AP12.1 Incentivos para a reabilitação do parque edificado privado da ARU da Murtosa Mais de 1.000.000€ Público e privado 

AP12.2 Implementação do Plano de Pormenor do Outeiro da Maceda Mais de 1.000.000€ Público e privado 

P13. Dinâmicas 

urbanas e inclusão 

social ativa 

AP13.1 Implementação de rede wifi pública Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

AP13.2 Programa de ativação e criatividade urbana – Murtosa Dinâmica (MuDa) Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

AP13.3 

Levantamento de competências e saberes da comunidade e apoio à inclusão 

ativa 

Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

AP13.4 Promoção do sucesso educativo Entre 250.000€ e 500.000 Público 

P14. Recursos e 

identidade local 

AP14.1 Programa de educação ambiental Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP14.2 

Apoio ao empreendedorismo de base local – os nossos recursos com novos 

futuros 

Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP14.3 Programa “A Nossa história” Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP14.4 Rede de roteiros da identidade e cultura murtoseira Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

P15. Marketing 

territorial 

AP15.1 Estratégia de marketing territorial Entre 250.000€ e 500.000€ Público 
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De forma meramente indicativa, os valores de referência, de acordo com as tipologias de 

intervenção são os seguintes: 

Reabilitação do edificado 

As estimativas de valores associados à reabilitação do edificado da ARU tiveram como 

base níveis de intervenção distintos em função do estado de conservação do edificado, 

identificado através do levantamento do edificado. 

Níveis de intervenção 
Valor de referência por área 

(IVA incluído) 

Intervenção ligeira 150 €/ m
2 

Intervenção média 450 €/ m
2
 

Intervenção profunda 700 €/ m
2
 

 

Reabilitação do espaço público 

Níveis de intervenção 
Valor de referência por área 

(IVA incluído) 

Intervenção ligeira 30 €/ m
2 

Intervenção média 70 €/ m
2
 

Intervenção profunda 100 €/ m
2
 

 

Criação de espaço público/ arruamentos urbanos: 70 €/ m
2

, por área de construção. 

Criação de espaços verdes: 35 €/ m
2

, por área de construção. 

Criação de ciclovias: 30 a 35€ / m
2
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5.4.2 Financiamento 

A concretização da estratégia e dos objetivos definidos no presente Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana da vila de Murtosa tem subjacente a realização de 

um programa de investimentos associado a um conjunto de projetos e ações com 

tipologias e dimensões físicas e financeiras distintas e identificadas no ponto anterior. 

A concretização do referido plano de investimentos exige o envolvimento institucional e 

operacional das entidades públicas e dos atores privados, bem como a ponderação e 

captação de meios financeiros disponíveis - públicos e privados - que permitam garantir 

a concretização dos objetivos definidos através da implementação dos projetos /ações 

considerados.  

Os programas estabelecidos no plano de investimento serão concretizados, em grande 

parte, através de financiamento próprio da Câmara Municipal da Murtosa 

(exclusivamente municipal), como indicado nas respetivas fichas de ação, no entanto 

importa destacar que existem diversos instrumentos financeiros ao qual a CM Murtosa 

poderá recorrer. Neste ponto é realizada uma análise preliminar para a identificação da 

eventual participação de instrumentos de financiamento público na execução da 

intervenção agora proposta, tendo em consideração, a título indicativo, o Quadro 

Estratégico Comum 2014-2020 | Portugal 2020. 

Designadamente, o financiamento da operação poderá ser realizado através de diversas 

fontes de financiamento, tendo-se identificado quatro tipologias distintas: financiamento 

exclusivamente municipal, financiamento comunitário, instrumentos financeiros e 

financiamento privado. 

O financiamento denominado de exclusivamente municipal abrange as ações 

promovidas pela Câmara Municipal que serão unicamente alavancadas através de 

financiamento próprio. No entanto, destaca-se que esta avaliação é realizada tendo em 

consideração as prioridades de investimento definidas no atual quadro estratégico 

comum, podendo ser enquadrável em futuros programas e iniciativas públicas. 

O financiamento comunitário diz respeito a ações enquadráveis nas prioridades de 

investimento definidas no Acordo Parceria Portugal 2020 e nos respetivos programas 

operacionais regionais e temáticos.  
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A estratégia territorial e operacional definida para a Murtosa pretende, também, 

acompanhar e responder aos desafios definidos para o território nacional e para a região 

Centro, que se corporizam nos documentos orientadores nacionais e regionais, 

nomeadamente os diversos programas operacionais regionais e temáticos (p.e. o PO 

Centro). Neste sentido, parte dos projetos e ações estabelecidas encontram-se, por isso, 

enquadrados no POR do Centro 2014-2020, nos programas operacionais temáticos, 

como é o caso do PO da Inclusão Social e Emprego (PO ISE), Competitividade e 

Internacionalização (PO CI / Compete 2020), Capital Humano (PO CH) e 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR). 

No POR do Centro 2014-2020 destaca-se o Eixo Prioritário 7. Afirmar a sustentabilidade 

dos territórios (Conservar), que visa promover a valorização do património cultural e 

natural, afirmando a região como destino turístico de excelência, bem como promover a 

qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território enquanto fator distintivo. 

Neste eixo destacam-se duas prioridades de investimento (PI), que são contratualizadas 

com o Programa Operacional Regional: 

 PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património 

natural e cultural; 

 PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a 

revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, 

incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a promover 

medidas de redução de ruído; 

O PO da Inclusão Social e Emprego (PO ISE) tem especial importância no financiamento 

do projeto P13, onde se destacam ações que concorrem para as prioridades de 

investimento estabelecidas, com destaque para PI 9.1. Inclusão ativa, incluindo com 

vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da 

empregabilidade. 

No que diz respeito aos instrumentos financeiros, importa destacar o Instrumento 

Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana, ainda em constituição, tendo 

como alvo o apoio às intervenções no edificado não elegíveis a apoios não 

reembolsáveis. Este instrumento dirige-se, equitativamente, a entidades privadas sem 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa 

Murtosa 

 

 166 

 

fins lucrativos e entidades públicas com intervenções não enquadráveis a fundo perdido 

e a entidades privadas (proprietários privados dos imoveis). 

Por fim, destaca-se o financiamento privado, que se direciona para a concretização das 

ações a promover por entidades privadas, sendo o investimento a realizar da 

responsabilidade dos proprietários/particulares. 

De seguida apresenta-se uma tabela indicativa das fontes de financiamento previsíveis 

para cada ação proposta (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 
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Figura 51: Potenciais fontes de financiamento, por ação 

PROJETOS ESTRUTURANTES / AÇÕES PRIORITÁRIAS 

Financiamento 

Município – fundos 

próprios 

Comunitário 

Instrumentos 

Financeiros 

Privado 

P1. Centralidade 

de Pardelhas 

AP1.1 Reabilitação espaço público central da zona da Acabada      

AP1.2 Trat. Urb. da praça Jaime Afreixo e arruamentos envolventes      

AP1.3 Requalificação urbanística da envolvente dos equip. culturais      

AP1.4 Valorização do espaço central da antiga EB 2/3 P. Ant. M.Fonseca     

P2. Centralidade 

do Monte 

AP2.1 Reabilitação do espaço público do centro cívico do Monte     

AP2.2 

Requalificação urbanística da área envolvente à Capela de Santa 

Luzia e do cruzamento da Avenida de Santo António do Monte 

com as ruas Ant. Vieira Pinto e Guerra Junqueiro 

   

 

AP2.3 

Reabilitação da ligação da Rua Chanceler Julião ao Parque 

Municipal 

   

 

P3. Centralidade 

da Murtosa 

AP3.1 

Reabilitação da área envolvente da Igreja Matriz da Murtosa e 

praça Egas Moniz 

   

 

AP3.2 Reabilitação da área de lazer do Outeiro da Maceda     

P4. Valorização 

dos eixos de 

ligação entre as 3 

centralidades 

AP4.1 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas - Monte     

AP4.2 Beneficiação do eixo de ligação Pardelhas - Murtosa     

AP4.3 Beneficiação do eixo de ligação Murtosa - Monte     

AP4.4 Reforço do papel distribuidor da avenida do Emigrante     

P5. Revitalização 

de espaços de 

suporte à 

economia local 

AP5.1 Criação de novas instalações para o mercado municipal e da feira      

AP5.2 Implementação de um progr. de qualificação do comércio local     

AP5.3 Reabilitação do edifício do Centro Recreativo Murtoense    
 

P6. Revitalização 

de espaços de 

suporte à cultura 

AP6.1 Oficina de Artes (Requalificação da antiga EP de Pardelhas)     

AP6.2 Reabilitação do Cineteatro     

AP6.3 Reabilitação da antiga Fábrica da Manteiga     

P7. Revitalização 

de espaços de 

suporte social 

AP7.1 Benef. e ampliação do antigo hospital da Stª Casa Misericórdia     

AP7.2 Reabilitação do edifício da Escolinha     

AP7.3 Reconversão do antigo edifício escolar da Murtosa     
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P8. Revitalização 

de espaços de 

suporte ao 

desporto 

AP8.1 Requalificação do edifício da ACDM    

 

AP8.2. Requalificação do edifício desportivo da JF Murtosa    

 

P9. Mobilidade 

sustentável 

AP9.1 Qualificação da rede pedonal formal e informal     

AP9.2 

Alargamento da rede ciclável da vila da Murtosa e implementação 

de ponto de recolha/entrega de bicicletas no centro da vila 

   

 

AP9.3 Hierarq. da rede viária e organização de fluxos e estacionamento     

P10. Estrutura 

verde urbana 

AP10.1 Valorização ambiental do espaço agrícola da Saldida     

 

P11. Gestão 

eficiente de 

recursos 

AP11.1 

Implementação de medidas de eficiência energética nos edifícios 

públicos e privados e espaços públicos 

    

AP11.2 

Melhoria da cobertura de mobiliário urbano destinado à recolha 

de RSU e sensibilização para a recolha seletiva 

    

P12. 

Regeneração do 

tecido urbano 

AP12.1 

Incentivos para a reabilitação do parque edificado privado da 

ARU da Murtosa 

    

AP12.2 Implementação do Plano de Pormenor do Outeiro da Maceda     

P13. Dinâmicas 

urbanas e 

inclusão social 

ativa 

AP13.1 Implementação de rede wifi pública     

AP13.2 

Programa de ativação e criatividade urbana – Murtosa Dinâmica 

(MuDa) 

  

  

AP13.3 

Levantamento de competências e saberes da comunidade e 

apoio à inclusão ativa 

  
  

AP13.4 Promoção do sucesso educativo     

P14. Recursos e 

identidade local 

AP14.1 Programa de educação ambiental     

AP14.2 

Apoio ao empreendedorismo de base local – os nossos recursos 

com novos futuros 

  
  

AP14.3 Programa “A Nossa história”     

AP14.4 Rede de roteiros da identidade e cultura murtoseira     

P15. Marketing 

territorial 

AP15.1 Estratégia de marketing territorial   
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5.5 Modelo de gestão e execução 

De acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, as Operações de 

Reabilitação Urbana devem ser coordenadas e geridas por uma entidade gestora
19

, 

que poderá assumir dois tipos distintos: uma empresa do sector empresarial local ou 

o próprio município
20

. 

Atendendo às caraterísticas da ORU proposta e aos projetos estruturantes 

considerados, propõe-se que seja o Município da Murtosa a assumir diretamente as 

funções de entidade gestora da Operação de Reabilitação Urbana da ARU da 

Murtosa. Complementarmente, atendendo a que a ORU da Murtosa assenta o seu 

programa num conjunto de projetos de iniciativa eminentemente pública, de iniciativa 

municipal, e que se pretende que alavanquem o investimento privado, propõe-se que 

esta ORU deva adotar um modelo de execução por iniciativa da entidade gestora. 

Note-se que, apesar de ser de iniciativa da Câmara Municipal, o sucesso da ORU 

implicará uma forte articulação e corresponsabilização com proprietários, demais 

titulares de direitos sobre edifícios, e atores relevantes da ARU da Murtosa e outras 

entidades públicas. 

Será por isso importante desenvolver esforços de coordenação e a procura de 

complementaridades entre diferentes intervenientes, procurando uma confluência de 

interesses entre as várias ações de iniciativa pública e entre estas e as ações de 

iniciativa privada, permitindo, em diversos projetos, a concretização de parcerias de 

diverso tipo, cuja possibilidade está consignada no regime jurídico já referido. 

Mais concretamente, atendendo às exigências da implementação de uma Operação 

de Reabilitação Urbana Sistemática e ao facto de o Município da Murtosa assumir 

diretamente as funções de entidade gestora da Operação de Reabilitação Urbana, 

será criada uma unidade orgânica flexível, denominada Gabinete de Apoio à 

Reabilitação Urbana. Neste caso, propõe-se que a Câmara Municipal possa organizar 

os seus serviços relacionados com a reabilitação urbana de forma a poder oferecer 

esta resposta aos munícipes, salientando-se que, de acordo com o RJRU, “quando a 

entidade gestora da operação de reabilitação urbana for o município, pode ser criada 

                                                   

19 RJRU, Art. 9º 

20 RJRU, Art. 10º 
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uma unidade orgânica flexível, interna ao município e constituída especialmente para 

apreciar o procedimento simplificado de controlo prévio, nos termos da alínea a) do 

artigo 7
o

 e dos artigos 8
o

 e 10
o

 do Decreto-Lei no 305/2009, de 23 de outubro”. 

O RJRU refere ainda que “a unidade orgânica flexível deve integrar técnicos com as 

competências funcionais necessárias à apreciação de todo o procedimento de 

comunicação prévia, nomeadamente as necessárias para a análise da conformidade 

das operações urbanísticas com as normas legais e regulamentares aplicáveis”. 

Neste caso, “o Presidente da Câmara Municipal ou os Vereadores, se houver 

delegação de competências nestes, podem delegar ou subdelegar, consoante os 

casos, no dirigente responsável pela unidade orgânica flexível a competência para 

admitir ou rejeitar a comunicação prévia”. 

O desenvolvimento dos projetos propostos no âmbito da ORU beneficiará da 

existência de uma estrutura multidisciplinar que permita definir e acompanhar as 

intervenções, numa lógica coerente e articulada, assegurando a coordenação de 

diferentes aspetos e especialidades com elevada complexidade técnica. 

O Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana terá como responsabilidade assegurar a 

implementação dos benefícios associados à ARU, assim como a agilização dos 

processos de reabilitação, nomeadamente no que se relaciona com os 

procedimentos internos da autarquia. 

De salientar que será fundamental que o Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana 

assuma uma postura ativa na promoção da intervenção dos residentes e de outros 

atores privados, no sentido da promoção da reabilitação, mantendo a coerência 

prevista na intervenção. São, desde já, questões a destacar: 

 Identificação e captação de possíveis investidores; 

 Criação de uma “bolsa de imóveis” na ARU da Murtosa identificando edifícios 

de intervenção prioritária; 

 Estabelecimento de acordos com fornecedores de materiais no sentido de os 

conseguir a preços reduzidos; 

 Montagem de uma bolsa de projetistas e de empresas construtoras na área 

da reabilitação; 
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 Estabelecimento de protocolos com instituições bancárias de referência; 

 Desenvolvimento de programas específicos de apoio à reabilitação e ao 

arrendamento; 

 Envolvimento e auscultação dos proprietários e atores locais; 

 Divulgação e disseminação de apoios e oportunidades de financiamento, 

entre outros. 

Importa referir que será da responsabilidade deste Gabinete a realização do 

acompanhamento e avaliação da ORU. Deste modo deverá elaborar anualmente um 

relatório de monitorização de operação de reabilitação em curso, o qual deve ser 

submetido à apreciação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

Neste campo importa referir que será obrigatório que a cada cinco anos de vigência 

da operação de reabilitação urbana, a Câmara Municipal submeta à apreciação da 

Assembleia Municipal não só um relatório de avaliação da execução da operação, 

como, se for caso disso, uma proposta de alteração do respetivo instrumento de 

programação. 
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6. QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS 

 

6.1 Benefícios fiscais 

Conforme a alínea c) do nº2 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de 

Outubro alterado pela Lei nº32/2012, de 14 de Agosto, a delimitação das áreas de 

reabilitação urbana, exige a definição de um quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais do património, designadamente o imposto municipal sobre 

imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), 

nos termos da legislação aplicável. Os incentivos e os benefícios aplicáveis na área 

de intervenção da ARU da Murtosa são de natureza fiscal e financeira. Sem prejuízo 

de outros incentivos e benefícios existentes ou a criar, apontam-se aqueles que, no 

atual quadro legal, se consideram mais relevantes, podendo a presente ação de 

reabilitação ser adaptada a novos regimes de incentivos fiscais, conformando-se com 

eles de forma automática e sem necessidade de revisão. 

 

6.1.1 Incentivos financeiros 

A. Redução de 75% do valor das taxas de entrada e apreciação de processos de 

obras, relativos a ações de reabilitação realizadas em imóveis localizados na 

ARU da Murtosa previstas no Regulamento Municipal de Taxas e 

Compensações Urbanísticas em vigor, podendo, em sede de ORU esta 

percentagem atingir 90%; 

B. Redução de 85% do valor das taxas inerentes à emissão de alvará de licença 

de obras ou à admissão de comunicação prévia de obras relativas a ações de 

reabilitação realizadas em imóveis localizados na ARU da Murtosa, previstas 

no Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas em vigor. 

Esclarece-se que a aplicação deste incentivo pressupõe a alteração do 

Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas em vigor, e 

como tal, está sujeita à aprovação pelo Executivo Municipal e Assembleia 

Municipal em procedimento independente, posterior à aprovação da presente 

proposta de delimitação da ARU. 
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C. Isenção de taxas referentes à ocupação do espaço público, associado ao 

processo de reabilitação dos imóveis localizados na ARU da Murtosa  

 

6.1.2 Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

A. Redução de 50 % de imposto municipal sobre imóveis (IMI) para os prédios 

urbanos localizados na ARU da Murtosa, objeto de ações de reabilitação, por 

um período de cinco anos (podendo ser renovável por mais cinco anos), a 

contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, nos termos do 

n.º 7 do artigo 71º do Estatuto de Benefícios Fiscais (EBF). 

B. Isenção de imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT) 

para as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 

localizado na ARU da Murtosa, destinado exclusivamente a habitação própria 

e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, nos 

termos do n.º 8 do artigo 71º do EBF. 

 

Estes benefícios fiscais estão dependentes de deliberação expressa da Assembleia 

Municipal, que deve definir o seu âmbito e alcance, conforme determina o n.º 19 do 

artigo 71.º do EBF. 

 

6.1.3 Outros incentivos decorrentes do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

A. Dedução à coleta, em sede de Imposto sobre Rendimento Singular (IRS), com 

um limite de 500€, de 30 % dos encargos suportados pelo proprietário 

relacionados com a reabilitação de imóveis localizados na ARU da Murtosa 

(n.º 4 do artigo 71º do EBF). 

B. Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos 

passivos de IRS residentes em território português quando sejam inteiramente 

decorrentes da alienação de imóveis localizados na ARU da Murtosa, 

recuperados nos termos da estratégia de reabilitação (n.º 5 do artigo 71º do 

EBF). 

C. Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS quando sejam inteiramente decorrentes do 
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arrendamento de imóveis localizados na ARU da Murtosa, recuperados nos 

termos da estratégia de reabilitação (nº 6 do artigo 71º do EBF). 

D. Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) à taxa reduzida de 6% em obras de 

reabilitação urbana (Lista I anexa ao Código do IVA, na redação em vigor). 

 

Os benefícios e incentivos mencionados são aplicáveis aos imóveis objeto de ações 

de reabilitação, localizados na ARU da Murtosa, e cujas obras “… se encontrem 

concluídas até 31 de Dezembro de 2020” (nº 20 e 21 do artigo 71.º do EBF). 

 

6.2 Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de reabilitação 

Os incentivos e benefícios descritos no ponto anterior apenas serão concedidos a 

intervenções que se enquadrem, cumulativamente, nas definições de reabilitação 

urbana e reabilitação de edifícios constantes do RJRU. 

Os benefícios fiscais à reabilitação do edificado referenciados serão concedidos, 

após a boa conclusão das obras e desde que as mesmas promovam a reabilitação 

da totalidade do prédio e/ou das frações, atestada pelos serviços competentes da 

Câmara Municipal da Murtosa, e cessarão sempre que se verifique que a obra não se 

realizou de acordo com o projeto aprovado ou que foram feitas demolições não 

autorizadas. 

A concessão dos benefícios fiscais mencionados estará ainda dependente da 

comunicação do início dos trabalhos prevista no artigo 80.º-A do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, aplicável a todas as obras sujeitas ou não a controlo 

prévio. 
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6.3 Outros estímulos à reabilitação urbana 

 

6.3.1 Simplificação administrativa, programas e instrumentos financeiros 

Além do quadro de benefícios fiscais antes apresentado, os proprietários e 

investidores no domínio da reabilitação urbana terão ao seu dispor o conjunto de 

instrumentos de política de reabilitação urbana, quadro no qual se destacam os 

programas, instrumentos financeiros e simplificação administrativa recentemente 

produzidos. 

 

Regime Excecional da Reabilitação Urbana 

O Regime Excecional para a Reabilitação Urbana foi aprovado através do Decreto-Lei 

n.º 53/2014, de 8 de abril. Contempla um conjunto de normas destinadas a simplificar 

e estimular o processo de reabilitação do parque edificado. Com este regime 

excecional, as obras de reabilitação do edificado ficam dispensadas do cumprimento 

de determinadas normas técnicas aplicáveis à construção, pelo facto de essas 

normas estarem sobretudo orientadas para a construção nova e não para a 

reabilitação de edifícios antigos e de diferentes épocas de construção. 

Este regime engloba os edifícios ou frações concluídas há pelo menos 30 anos ou 

localizados em ARU, sempre que se destinem total ou predominantemente ao uso 

habitacional. Estão abrangidas as obras de conservação, de alteração, de 

reconstrução e de construção ou ampliação (neste caso, condicionadas por 

circunstâncias preexistentes e desde que respeitam os alinhamentos e cérceas, e não 

agravem as condições de segurança e salubridade). 

Trata-se de um regime excecional porque pretende dar resposta a uma conjuntura 

económica e social extraordinária. É também temporário porque vigora até 9 de abril 

de 2021. 
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Programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”  

Este programa, da responsabilidade do IHRU, tem como objetivo o financiamento, 

através de um empréstimo de longo prazo, de operações de reabilitação de edifícios 

com idade igual ou superior a 30 anos, situadas em ARU, que após reabilitação 

deverão destinar-se predominantemente a fins habitacionais e as frações a 

arrendamento em regime de renda condicionada. Podem também ser concedidos 

empréstimos para a reabilitação de edifícios com mais de 30 anos situados fora de 

ARU, desde que careçam de obras de reabilitação integral e sejam constituídos 

exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes acessórias. 

São beneficiários qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou 

privada, que seja proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que 

demonstre ser titular de direitos e poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo 

e agir como dono de obra no âmbito de contratos de empreitada e que promova a 

operação de reabilitação por si ou em conjunto com outros contitulares. 

 

Instrumento Financeiro para Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020)  

A regeneração e a revitalização física, económica e social em zonas urbanas integram 

uma das áreas identificadas no Acordo de Parceria Portugal 2020 para utilização dos 

instrumentos financeiros, na prossecução dos objetivos específicos de melhoria do 

ambiente urbano, por via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, 

comércio ou serviços, bem como do espaço público envolvente.  

O IFFRU 2020, constituído através da RCM nº 52-A/2015, de 23 de julho, é um veículo 

preferencial para maximizar a aplicação dos fundos comunitários disponibilizados 

pelo Portugal 2020 e pelos respetivos programas operacionais temáticos e regionais, 

para o período 2014-2020, nos domínios da regeneração e revitalização urbana.  

O IFRRU 2020 assenta em dois planos de intervenção: as funções de gestão e de 

acompanhamento do instrumento financeiro são cometidas a uma estrutura de 

missão, a funcionar junto do IHRU; e as funções de apreciação e aprovação da 

política de investimento e do programa de ação do instrumento financeiro em causa, 
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entre outras medidas, são asseguradas por um Comité de Investimento. O IFFRU 

2020 ainda não se encontra regulamentado. 

 

6.3.2 Potenciais medidas a adotar pelo Município 

É opção do Município disponibilizar um conjunto adicional de estímulos associados à 

reabilitação urbana. Este conjunto de potenciais medidas consolida-se na 

formalização da operação de reabilitação urbana sistemática, através do respetivo 

instrumento próprio, o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, sem prejuízo de 

se poder vir a antecipar, após ponderação, aquando da aprovação da ARU, algumas 

dessas medidas complementares.  

Seguidamente elencam-se algumas daquelas que poderão vir a constituir as medidas 

complementares a adotar pelo Município: 

 Isenção ou redução do pagamento da taxa de ocupação de domínio público.  

 Isenção ou redução das taxas devidas pelo licenciamento/autorização/ 

admissão da comunicação prévia de operações urbanísticas.  

 Majoração da taxa de IMI fixada anualmente pelo Município para os prédios 

urbanos degradados ou em ruina para os quais a Câmara Municipal tenha 

determinado a execução de obras de conservação necessárias à correção 

das más condições de segurança e de salubridade, ao abrigo do disposto no 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (nº 2, artigo 89º).  

 Majoração da taxa de IMI fixada anualmente pelo Município nos casos dos 

prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e dos 

prédios em ruínas, nos termos do nº 3 do artigo 112º do Código do IMI, na 

redação dada pelo artigo 141º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.  

 Apoio técnico municipal, ao nível do aconselhamento, no desenvolvimento do 

projeto e instrução do processo de reabilitação urbana.  
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7. ANEXOS 

Plantas:  

 00_ARU_Murtosa 

 00_Territorialização das Ações_ARU_Murtosa 

Plantas/cartografia complementar: 

• 01_Tipo de pavimento_passeios 

• 01_Tipo de pavimento_vias 

• 02_Estado de conservação_passeios 

• 02_Estado de conservação_vias 

• 03_Rede pedonal 

• 04_Estacionamento 

• 05_Rede ciclável 

• 06_Estado de conservação_Edificado 

• 07_N Pisos_Edificado 

• 08_Usos combinados_Edificado 

• 09_Espaços verdes 

• 10_Condicionantes 

• 11_Hierarquia da rede viária 

• 12_Equipamentos 
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