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Programa da Sessão Pública

 21h00 – Receção dos participantes

 21h10 – Abertura da sessão (Câmara Municipal de Porto de Mós)

 21h15 – Apresentação dos objetivos da sessão e do trabalho desenvolvido 
(Equipa)

 21h45 – Discussão 

 22h15 – Conclusões e encerramento e preenchimento de inquérito



Objetivos da Sessão

 Contribuir para a informação e divulgação do processo de elaboração do PERU;

 Ouvir os interessados e promover a participação;

 Contribuir para completar e validar o diagnóstico efetuado;

 Discutir e validar os objetivos estratégicos de reabilitação;

 Promover uma reflexão conjunta relativamente às ações a desenvolver no âmbito 
do PERU.



O que é uma ARU

 A área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou 
obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização 
coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente 
no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 
salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de 
reabilitação urbana aprovada em Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana ou em plano de pormenor de reabilitação urbana



Conteúdo do PERU

 As opções estratégicas de reabilitação e de revitalização;

 O prazo de execução;

 As prioridades e objetivos a prosseguir;

 O programa com a identificação das ações de reabilitação urbana;

 O modelo de gestão;

 O quadro de apoio e incentivos às ações de reabilitação e possíveis soluções de 
financiamento;

 O programa de investimento público;

 O programa de financiamento.



Enquadramento

Financiamento das ações

PERU - Operacionalização

Operacionalização da ARU – desenvolvimento das ações

Desenvolvimento / Discussão das ações

Diagnóstico Participação e envolvimento

ARU – Delimitação e objetivos



Processo de elaboração do PERU

• População
• Edificado e Alojamentos
• Estrutura funcional e 

equipamentos
• (…)

Diagnóstico

Definição dos limites da 
ARU

• Valorização de Mira de Aire através 
da reabilitação e requalificação do 
património e do edificado

• Promoção do Turismo e da atividade 
cultural

• Requalificação e criação de espaço 
público 

• Melhoria da mobilidade
• Refuncionalização e dinamização 

dos equipamentos e do património 
edificado e Revitalização funcional e 
económica

Opções Estratégicas de 
Reabilitação

• Recuperação
• Reabilitação
• Etc..

Ações Estruturantes



Diagnóstico



População

 Freguesia de Mira de Aire: 3.775 
habitantes, 15,5% da população do 
concelho

 Vila: 3.508 habitantes

 Áreas de maior concentração 
populacional encontram-se nas 
áreas centrais consolidadas, 
particularmente no eixo ao longo da 
EN243



População

 Necessidade de enquadrar uma população 
envelhecida e a diminuir.
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Emprego

 1.348 desempregados inscritos no 
concelho em 2013, tendo vindo 
paulatinamente a decrescer, registando-
se 442 indivíduos sem emprego em 
2019.

 Falta de mão de obra indiferenciada.
Ano Total de 

desempregados 
 

Género Situação face ao 1º emprego 
H M 1º emprego Novo Emprego 

2019  442 42% 58% 12% 88% 

2018  541 45% 55% 10% 90% 

2017  719 46% 54% 11% 89% 

2016  873 50% 50% 11% 89% 

2015 1 009 47% 53% 11% 89% 

2014 1 245 46% 54% 9% 91% 

2013 1 348 46% 54% 7% 93% 

2012 1 119 43% 57% 6% 94% 
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Edificado e alojamentos

 Tipologia predominante: habitação 
unifamiliar em banda, de 1 e 2 
pisos.

 Maioria das habitações tem mais 
de 30 anos - 81% antes de 1990.

 Padrão de crescimento do 
edificado ao longo dos anos a 
partir do núcleo central.

 Atualmente a maior dinâmica de 
construção corresponde a terrenos 
a nordeste com moradias 
unifamiliares; a ocupação do 
interior do aglomerado por 
processos de preenchimento ou 
renovação urbana.



Edificado e alojamentos

 Urgência em combater o 
abandono e a degradação 
do edificado, uma vez que 
cerca de 15% do edificado 
dentro do limite da ARU 
está comprometido, sendo 
que 6,1% se encontra em 
mau estado de 
conservação, 4,8% em 
péssimo estado e 3,9% em 
ruínas*. 

 É de referir, ainda, que 
cerca de 70 edifícios estão 
à venda.

* Dados Preliminares



Edificado e alojamentos

 Necessidade de integrar as 
características do parque habitacional.

 Necessidade de revitalização do 
comércio tradicional e diferenciação da 
oferta. 

 Necessidade de desenvolver o Turismo 
e atividades afins.

 Necessidade de atribuição de novos 
usos a edifícios públicos não utilizados.



Estrutura funcional e equipamentos
Centro da vila:

 Estabelecimentos de pequeno 
comércio, serviços e restauração, 
que, na sua maioria, ocupam o 
piso térreo. 

 Esta área funcionalmente mais 
completa e diversificada organiza-
se em torno do núcleo original 
junto à igreja de nossa Senhora 
do Amparo e para norte num 
trecho central da EN 243 (na Rua 
General Humberto Delgado e Rua 
General Trindade). 

 33 Estabelecimentos Comerciais 
encerrados, 6 Indústrias 
encerradas e 1 parcialmente 
encerrada.



Estrutura funcional e equipamentos

 Fragilidade da oferta, com dificuldade 
de satisfazer todas as necessidades da 
população local, que, frequentemente 
se desloca para outros centros na 
proximidade, para a sede de concelho 
ou para outros concelhos.

 Mercado Municipal edifício dedicado na 
plenitude à atividade comercial, mas 
que em face do seu estado de 
degradação e reduzida funcionalidade, 
não consegue oferecer condições de 
conforto a comerciantes e 
consumidores, contribuindo para a falta 
de competitividade deste território e 
dificuldade de atração de população.



Alojamento e restauração

 Grutas dos Moinhos Velhos - Principal 
ponto de atração de turistas e 
visitantes a Mira de Aire.

 Fraca interligação entre as grutas e a 
vila, 120.000 turistas /ano, apenas 1% 
visita a vila:

⁻ Devido à morfologia que não permite 
que os autocarros atravessem a vila;

⁻ Falta de atratividade da mesma e 
ausência de pontos de interesse para 
o visitante.

 5 estabelecimentos de alojamento 
local.

 11 restaurantes.



Rede pedonal, rede viária e estacionamento

 A expansão da vila ocorreu ao longo da EN 243, artéria principal.

 Verifica-se um intenso volume de tráfego com percentagem elevada de pesados, 
gerado pelo atravessamento desta via no interior da vila:

⁻ Gerador de níveis significativos de ruído, trepidação, poluição do ar.
⁻ Gerador de más condições de segurança para os transeuntes - conflito entre a 

circulação automóvel e o atravessamento dos peões, que não têm condições 
adequadas de circulação.

⁻ Fator de desvalorização das habitações que se localizam junto à via, onde começa a 
existir um número significativo de casas devolutas.

 Necessidade da regularização do trânsito automóvel e de rever a sinalética.

 Falta de dotação de locais de estacionamento.

 Necessidade de aumento dos espaços de circulação pedonal e cicláveis.



Espaço público e ambiente urbano

 Principal referência ambiental e 
paisagística: Polje de Mira-Minde.

 Necessidade de criar espaços 
públicos de qualidade no centro da 
Vila. 

 Assinala-se o jardim da vila, 
localizado no centro da vila, no 
Largo D. Nuno Álvares Pereira.

 Desequilíbrio na afetação do espaço 
público aos diferentes modos de 
deslocação, sendo o peão o 
elemento mais prejudicado.



 Grutas dos Moinhos Velhos -
Classificado como IIP - Imóvel de 
Interesse Público.

 Igreja de Nossa Senhora do Amparo 
– Igreja Matriz.

 Igreja de Nossa Senhora do Amparo 
(antiga) – Igreja Velha (atual Centro 
de Exposições).

 Capela de Nossa Senhora da Boa 
Morte.

 Coreto. 

Património



Síntese



Forças Fraquezas

• Localização na Serra de Aire: condições 
ambientais e paisagísticas únicas;

• Proximidade do Polje de Mira-Minde -
mata;

• Presença da “Gruta dos Moinhos Velhos;
• Existência de património religioso, 

industrial e institucional, ainda que não 
classificado;

• Tradição industrial fortemente associada à 
indústria têxtil, marco de identidade do 
território: possibilidade aproveitamento de 
fábricas desativadas para a dinamização 
económica de pequenos negócios e preservação 
da memória coletiva da indústria têxtil de Mira de 
Aire;

• Forte presença de equipamentos de apoio 
à população local;

• Forte presença de agentes socio-culturais;
• Casa da Cultura – onde podem ser 

desenvolvidas múltiplas atividades, 
nomeadamente por parte das associações 
da vila.

• Envelhecimento e baixa qualificação da população 
residente.

• Encerramento de algumas indústrias têxteis: 
desvitalização económica e na perda de população.

• Ausência de património arquitetónico classificado.
• Desqualificação e descaraterização da imagem urbana 

e aumento de edifícios devolutos.
• Reduzido número de espaços públicos.
• Estado de degradação do Mercado Municipal e do 

Centro de Exposições, atualmente encerrado.
• Área industrial pouco atrativa (fora da ARU).
• Fraca dinâmica urbana.
• Carência de alojamento e de oferta turística capaz de 

atrair os visitantes que se deslocam às grutas. 
• Condicionantes resultantes do intenso tráfego devido 

ao atravessamento da EN243. 
• Vias pouco atrativas para o passeio a pé (reduzida 

dimensão ou mesmo inexistência de passeios).
• Ausência de condições de acessibilidade e mobilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida.



Opções Estratégicas



Opções estratégicas (em linha com a ARU de Porto de Mós)

 Reabilitação do Edificado -
Valorização de Mira de Aire através da 
reabilitação e requalificação do 
património e do edificado:

⁻ Afirmar os valores históricos e 
simbólicos como fatores de identidade 
diferenciação e competitividade urbana 
(entre os quais se salientam os 
relacionados com a indústria têxtil);

⁻ Fomentar a reabilitação dos edifícios 
degradados e devolutos;

⁻ Melhorar as condições de habitabilidade 
e de funcionalidade do parque imobiliário 
urbano e dos espaços não edificados;

⁻ Fomentar a eficiência energética dos 
edifícios públicos e privados.

 Possíveis ações:
⁻ Sensibilização da população para 

o processo de reabilitação 
urbana;

⁻ Recuperação / intervenção no 
mercado municipal;

⁻ Reabilitação de antigas fábricas 
têxteis;

⁻ Intervenção no edificado em mau 
estado de conservação.



Opções estratégicas

 Promoção do Turismo e da atividade 
cultural

⁻ Transformar o potencial turístico numa 
verdadeira alavanca ao serviço do 
desenvolvimento;

⁻ Intensificar a integração da vila com a os 
valores naturais envolventes (Grutas, 
Polje, PNSAC), promovendo assim, 
relações de complementaridade mais 
sustentáveis entre o centro da vila e a 
restante malha urbana;

⁻ Potenciar o papel da vila de Mira de Aire, 
como ancora de apoio ao Turismo de 
Natureza e aos caminheiros dos 
circuitos pedestres e peregrinos do 
“Caminho do Tejo” .

 Possíveis ações:
⁻ Promover a articulação entre as 

atividades – Vila, Grutas, Polje, 
olho de água e praia jurássica;

⁻ Criação de uma rede de 
percursos pedonais paisagísticos 
e da natureza;

⁻ Criação um centro de receção do 
turista e de interpretação de Mira 
de Aire que promova junto do 
visitantes o produto 
(paisagem+água+grutas);

⁻ Criação do museu do têxtil.



Opções estratégicas

 Requalificação e criação de espaço 
público - Qualificação do Espaço 
Público e do Ambiente Urbano

⁻ Desenvolver ações de requalificação dos 
espaços verdes, dos espaços urbanos e 
os equipamentos de utilização coletiva;

⁻ Realizar projetos e ações que valorizem 
e promovam o espaço público como 
áreas de excelência;

⁻ Qualificar e integrar o espaço público do 
centro da vila, promovendo um 
funcionamento urbano global, 
conferindo-lhe uma imagem de unidade;

⁻ Fomentar a adoção de critérios de 
eficiência energética em edifícios 
públicos e privados.

 Possíveis ações:
⁻ Implementação do Projeto da 

Campo de Fiandeira;
⁻ Melhoria da Eficiência Energética 

em Edifícios e Espaços Públicos;
⁻ Criação de zonas pedonais e de 

circulação.



Opções estratégicas

 Melhoria da mobilidade 
⁻ Garantir a segurança da circulação 

pedonal, avaliando soluções de para o 
atravessamento da vila;

⁻ Promover a melhoria da mobilidade, 
através da gestão da via pública e dos 
espaços de circulação pedonal e viária, 
incluindo a mobilidade condicionada;

⁻ Promover a criação e a definição de 
espaços de estacionamento.

 Possíveis ações:
⁻ Criação de uma rede pedonal 

ligando a zona central às grutas e 
ao polje;

⁻ Criação de bolsas de 
estacionamento; 

⁻ Promoção, Divulgação e 
Sinalética à Mobilidade 
Sustentável;

⁻ Avaliação da segurança na 
EN243.



Opções estratégicas

 Refuncionalização e dinamização dos 
equip. e do património edificado e 
Revitalização funcional e económica

⁻ Valorizar e revitalizar os equipamentos 
públicos existentes;

⁻ Dinamizar e reabilitar os equipamentos 
coletivos (alavancar novas atividades e o 
desenvolvimento de vivências urbanas);

⁻ Avaliar o aproveitamento de fábricas 
desativadas para a dinamização económica 
de pequenos negócios e preservação da 
memória coletiva da indústria têxtil;

⁻ Atribuir novas funções ou usos 
complementares a áreas ou edifícios com 
usos obsoletos (integração funcional e da 
diversidade económica e sócio cultural do 
tecido urbano).

 Possíveis ações:
⁻ Revitalização da casa da cultura;
⁻ Reabilitação do Mercado 

Municipal e o Centro de 
Exposições.



Próximos passos

 Hoje na Sessão:
⁻ Debate do Diagnóstico das orientações e das ações previstas.

 Próximos passos:
⁻ Produção da versão final do PERU – inclusão de novas ações / alteração de ações;
⁻ Discussão pública do PERU – alterações ao PERU;
⁻ Aprovação em Assembleia Municipal e publicação em Diário da República;
⁻ Aprovação das ações já inscritas para financiamento.

 Em qualquer momento:
⁻ Apresentação de candidaturas por parte dos privados.



Debate

 A caracterização vai ao encontro da realidade?

 Os problemas foram identificados?

 O que está em falta?

 O que deve ser feito?

 (…)



Obrigada!


