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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Discussão Pública da proposta de 
Área de Reabilitação Urbana e respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Mira de Aire, 
incluindo a análise e ponderação das reclamações, observações, sugestões e pedidos de 
esclarecimento apresentados durante o referido período. 

A elaboração deste relatório surge na sequência da Discussão Pública referida, enquadrada pelo 
disposto no n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro - Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana, conjugado com o artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.  

Conforme os diplomas referidos, concluída a elaboração da proposta de Área de Reabilitação 
Urbana e respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Mira de Aire, a Câmara Municipal procedeu 
à abertura do período de Discussão Pública, no qual os interessados puderam apresentar 
reclamações, observações ou sugestões tendo, posteriormente, procedido à sua ponderação.  

Em síntese, este relatório integra e aborda os temas seguintes: 

• Elaboração da proposta de Área de Reabilitação Urbana e respetiva Operação de Reabilitação 
Urbana de Mira de Aire – breve descrição 

• Discussão Pública: 

− Abertura do período de Discussão Pública 

− Meios de divulgação e informação divulgada 

− Locais de consulta e elementos disponibilizados 

− Formas de participação dos interessados 

− Participações 

• Ponderação 

2. ENQUADRAMENTO 

A verificação de que a reabilitação urbana, quer ao nível do edificado, quer do espaço público, se 
estabelece como uma necessidade premente nos centros urbanos, veio compelir ao 
desenvolvimento de políticas de incentivo à requalificação do existente em detrimento da construção 
nova, impondo-se como a ferramenta, por excelência, ao serviço das intenções de rejuvenescimento 
dos espaços abandonados e/ou degradados. 

A aposta na reabilitação não se fundamenta apenas na degradação dos edifícios e espaços 
públicos, em muito proporcionada pelas transformações sociais e económicas das últimas décadas, 
que vieram evidenciar as consequências de uma conduta de negligência do edificado urbano 
existente, com especial relevância nos centros históricos, mas também, e talvez sobretudo, no 
abandono populacional desses espaços. Sem pessoas não há dinâmica, não há desenvolvimento, 
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cede-se lugar à degradação progressiva, pelo que reabilitar deverá servir, não só para melhorar a 
qualidade do ambiente urbano, mas também para reabitar. 

Constatando que a vila de Mira de Aire apresenta características urbanas e demográficas que 
corroboram a urgência na criação de uma política de intervenção aos níveis da recuperação e da 
reabilitação, a Câmara Municipal de Porto de Mós desencadeou um procedimento de delimitação 
de uma Área de Reabilitação Urbana para o aglomerado de Mira de Aire e a elaboração da respetiva 
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) nos termos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana. Foi opção a elaboração de uma ORU sistemática, pelo que a entidade gestora da operação 
(neste caso o Município) fica obrigada a desenvolver um Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana (PERU) para a área em causa, que sirva de referencial orientador de toda a intervenção.  

O envolvimento da população em todo o processo foi fundamental para a obtenção de resultados 
satisfatórios e exequíveis e, nesse sentido, foram realizadas duas sessões públicas, nas quais foram 
discutidas as opções estratégicas e ações estruturantes a incluir no PERU.  

Resumidamente, foram estas as principais fases de tramitação do procedimento de elaboração da 
proposta de Área de Reabilitação Urbana e respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Mira de 
Aire 

Quadro 2.1 | Principais fases de tramitação do proce dimento de elaboração da proposta de ARU e respetiv a 
ORU 

Data Etapa 

19/09/2019 1.ª Sessão Pública de Participação 

09/04/2021 2.ª Sessão Pública de Participação 

24/06/2021 Deliberação do órgão executivo municipal de 
submissão da proposta a Discussão Pública 

06/07/2021 Envio da proposta ao IHRU para emissão de parecer 

21/07/2021 Aviso n.º 13892/2021 - Discussão Pública 

28/07/2021 a 24/08/2021 Período de Discussão Pública 

3. DISCUSSÃO PÚBLICA 

3.1. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA  

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro e posteriores 
alterações), preconiza no artigo 17.º, referente à aprovação de operações de reabilitação urbana 
através de instrumento próprio , que “A aprovação de operações de reabilitação urbana através 
de instrumento próprio é da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara 
municipal” e que “O projeto de operação de reabilitação urbana é remetido ao Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana, I. P., por meios eletrónicos, para emissão de parecer não vinculativo no 
prazo de 15 dias.”.  

Além disto simultaneamente com a remessa ao IHRU, o projeto de operação de reabilitação urbana 
é submetido a discussão pública, a promover nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial (Decreto-Lei n.º nº 80/2015, de 14 de maio), como previsto 
para os Planos de Pormenor.  
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A conjugação de ambos os Regimes Jurídicos referidos, define que a Câmara Municipal proceda à 
abertura de um período de Discussão Pública, neste caso, para a proposta de operação de 
reabilitação urbana, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social e do respetivo sítio da Internet, do qual conste a sua duração, a forma como os 
interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, as eventuais 
sessões públicas a que haja lugar e os locais onde se encontra disponível a proposta. 

Desta forma, de acordo com o enunciado, a Câmara Municipal de Porto de Mós deliberou, na 
reunião ordinária de 24 de junho de 2021 , dar início ao período de Discussão Pública da proposta 
de Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, e respetiva Área de Reabilitação Urbana, com a 
duração de 20 dias úteis. Esta deliberação foi publicada no Diário da República, 2.ª Série, parte H, 
n.º 140, através do Aviso n.º 13892/2021, de 21 de julho, conforme a Imagem 1.  

O período de Discussão Pública da proposta de operação de reabilitação urbana para a ARU de 
Mira de Aire decorreu entre os dias 28 de julho e 24 de agosto de 2021. 

 

Imagem 1 | Aviso n.º 13892/2021, de 21 de julho (Di scussão Pública) 

Fonte: Diário da República n.º 140, 2.ª Série, parte H) 
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3.2. MEIOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DIVULGADA  

A abertura do período de Discussão Pública e o respetivo prazo, local de consulta e formas de 
participação, em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 191.º e no artigo 192.ª do RJIGT, 
foram divulgados através dos seguintes meios: 

• Publicação do Aviso n.º 14856/2020, de 28 de setembro, DR n.º 189, 2.ª série, parte H (Imagem 
1); 

• Publicitação em dois jornais locais (Erro! A origem da referência não foi encontrada. 2 e 3); 

 

Imagem 2 | Publicitação da Discussão Pública em jorna l local, em 22 de julho 2021 

Fonte: Jornal "O Portomosense", edição de 22 de julho 2021) 
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Imagem 3 | Publicitação da Discussão Pública em jorna l local, em 20 de julho 2021 

Fonte: Jornal "Voz de Mira de Aire", edição de 20 de julho 2021 
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• Divulgação no sítio de internet da Câmara Municipal de Porto de Mós e nas redes sociais 
(Imagens 4, 5 e 6); 

 

Imagem 4 | Publicitação da Discussão Pública nos Dest aques do sítio da internet da Câmara Municipal 

Fonte: www.municipio-portodemos.pt, 2021 

 
 

Imagem 5 | Publicitação de Notícia da Discussão Públi ca no sítio da internet da Câmara Municipal 

Fonte: www.municipio-portodemos.pt, 2021 
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Imagem 6 | Publicitação da Discussão Pública nas rede s sociais 

Fonte: Internet, 2021 

• Divulgação através dos painéis digitais do concelho (Imagem 7); 

 

Imagem 7 | Publicitação da Discussão Pública através dos painéis digitais do concelho 

Fonte: Internet, 2021 CMPM, 2020 
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• Publicitação do aviso de abertura do período de Discussão Pública através de edital municipal, 
afixado no edifício dos Paços do Concelho e nas Juntas de Freguesia (Imagem 8).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 | Publicitação do Aviso de abertura do perí odo de Discussão Pública através de Edital Municipal 
(Paços do Concelho) 

Fonte: CMPM, 2020 

Os referidos avisos continham informação acerca de: 

• Duração do Período de Discussão Pública (data de início e de fim); 

• Elementos disponíveis para consulta; 

• Locais e horários de consulta; 

• Formas de participação; 

3.3. LOCAIS DE CONSULTA E ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS  

Durante o período de Discussão Pública, a Câmara Municipal de Porto de Mós disponibilizou, para 
consulta, toda a documentação do Plano, através do sítio da Internet do Município: www.municipio-
portodemos.pt e, também, no Auditório do edifício dos Paços do Concelho e na Junta de Freguesia 
de Mira de Aire (Imagens 9, 10 e 11). 
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Imagem 9 | - Disponibilização de elementos para con sulta em www.municipio-portodemos.pt 

Fonte: www.municipio-portodemos.pt, 2021 

 



 

14 P058_ARU_PERU_MDaire_Ponderacao_DP.docx  Novembro de 2021  

             

 

Imagem 10 | - Disponibilização de elementos para co nsulta, no Auditório dos Paços do Concelho 

Fonte: CMPM, 2021 
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Imagem 11 | - Disponibilização de elementos para co nsulta, na Junta de Freguesia de Mira de Aire 

Fonte: Junta de Freguesia de Mira de Aire, 2021 

Para consulta, estiveram disponíveis os seguintes documentos: 

• Programa Estratégico Reabilitação Urbana – relatório 

• Programa Estratégico Reabilitação Urbana – peças desenhadas 
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3.4. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS  

Durante o período de Discussão Pública, os interessados puderam apresentar as participações, por 
escrito, endereçadas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, através de correio, 
correio eletrónico, fax ou entrega presencial no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (CMPM), 
podendo, também, preencher e submeter as referidas online, em www.município-portodemos.pt. 

 

Imagem 12 | - Formulário de Participação (para submi ssão em papel, por fax, por correio ou por correio 
eletrónico) 

Fonte: CMPM, 2021 
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Imagem 13 | - Formulário de Participação online 

Fonte: CMPM, 2021 
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4. PARTICIPAÇÕES  

Durante o período de Discussão Pública da proposta Área de Reabilitação Urbana + Operação de 
Reabilitação Urbana de Mira de Aire, deram entrada, na Câmara Municipal de Porto de Mós, um 
total de 2 participações no âmbito do processo. 

5. PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES  

A ponderação das participações recebidas, encontra-se descrita nas Fichas constantes do Anexo a 
este documento. 

6. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS À PROPOSTA  

Na sequência da análise das participações recebidas em sede de Discussão Pública da proposta 
de ARU+ORU de Mira de Aire, e após aturada ponderação das questões e sugestões apresentadas, 
foram introduzidas as seguintes alterações nos documentos em apreço: 

 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana – relatório 

• Introduzida a referência ao Museu Industrial e Artesanal do Têxtil (MIAT) no Quadro 3.8; 

• Correção do parágrafo “;a negociação de outros edifícios em vários locais da vila para criação 
de estacionamento e alargamento de passeios.”, na página 52; 

• Correção ao Quadro 6.1 esclarecendo que “OE B” corresponde a “Orientação Estratégica B”; 

• Correção do prazo de vigência do PERU (2022-2032); 

• Correção na referência a “cidade”, na página 54; 

• Clarificação do conjunto de incentivos, benefícios e prejuízos referentes às intervenções/obras 
de reabilitação urbana. 

 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana – peças desenhadas 

• Planta Síntese de Caracterização – corrigida a classificação do edifício situado no n.º 39 do 
Beco do Fiel para “Indústria”. 

 

  



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO 
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 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA  
 

 

_________________________________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS - DIVISÃO DE PLANE AMENTO E LICENCIAMENTO URBANO  

 
FICHA DE PONDERAÇÃO 

 - Discussão Pública -  
 

Número do Processo 
18997 

DADOS DO PARTICIPANTE 
Nome ANTONIO MANUEL DA ROCHA E SILVA 

 

DADOS DA PARTICIPAÇÃO 

Participação realizada na qualidade de: 
☑  Proprietário ☐  Investidor ☐  Técnico ☐  Outro:  

Tipo de participação: 
☐  Sugestão ☑  Observação ☐  Reclamação ☐  Pedido de Esclarecimento 

Localização da participação 
Local Mira de Aire 

Freguesia Mira de Aire 

Localização 

 
Coordenadas:  Latitude 39.5434600322244 Longitude: -
8.716609919777426 

Formato Google Maps  (39.5434600322244, -
8.716609919777426) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS - DIVISÃO DE PLANE AMENTO E LICENCIAMENTO URBANO  

Exposição  
o imóvel situado no Beco do Fiel nº 39   encontra-se identificado nos mapas da ARU com a côr amarela, ou seja, 

outras actividades e serviços. No entanto o mesmo deveria constar como se encontra descrito na Caderneta 

Predial artigo matricial 4075, "armazéns e actividade industrial"  

 

 

ANÁLISE À PARTICIPAÇÃO 

Resumo 
O requerente solicita que o edifício sito no n.º 39 do Beco do Fiel, que se encontra identificado nas peças 

desenhadas como "Outras Atividades e Serviços", seja classificado de acordo com a descrição na Caderneta 

Predial do artigo matricial 4075, "armazéns e atividade industrial". 

Ponderação 
A classificação do edifício, na Planta de Síntese da Caracterização, passará a "Indústria". 

Proposta de decisão 
☑  Considerada ☐  Parcialmente considerada ☐  Não considerada ☐  Previsto no plano ☐  Sem enquadramento 

Proposta de alteração 
☐  Regulamento ☐  Ordenamento ☐  Condicionantes ☐  Outras ☐  Sem Alterações 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS - DIVISÃO DE PLANE AMENTO E LICENCIAMENTO URBANO  

 
FICHA DE PONDERAÇÃO 

 - Discussão Pública -  
 

Número do Processo 
18998 

DADOS DO PARTICIPANTE 
Nome Rui Fernando Correia Marto 

 

DADOS DA PARTICIPAÇÃO 

Participação realizada na qualidade de: 
☐  Proprietário ☐  Investidor ☐  Técnico ☑  Outro: Vereador 

Tipo de participação: 
☐  Sugestão ☐  Observação ☑  Reclamação ☐  Pedido de Esclarecimento 

Localização da participação 
Local Mira de Aire 

Freguesia Mira de Aire 

Localização 

 
Coordenadas: Latitude 39.54459501825277 Longitude: -
8.716966287433726 

Formato Google Maps (39.54459501825277, -
8.716966287433726) 

  



 

_________________________________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS - DIVISÃO DE PLANE AMENTO E LICENCIAMENTO URBANO  

Exposição  
A apresentação não cabe neste espaço. Desejo que fique aqui registado que vou enviar uma exposição para o 

endereço eletrónico do gabinete de apoio à presidência para análise a ser considerada no âmbito desta 

discussão pública. 

 

 

ANÁLISE À PARTICIPAÇÃO 

Resumo 
O requerente levanta diversas questões relativamente à proposta de PERU, nomeadamente, questões de 

estratégia, financiamento ou prazos. 

Ponderação 
Dado a participação ser longa, assim como as respostas da Câmara Municipal, a ponderação encontra-se num 

documento (quadro) anexo a esta ficha. 

Proposta de decisão 
☐  Considerada ☐  Parcialmente considerada ☐  Não considerada ☐  Previsto no plano ☐  Sem enquadramento 

Proposta de alteração 
☐  Regulamento ☐  Ordenamento ☐  Condicionantes ☐  Outras ☐  Sem Alterações 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS - DIVISÃO DE PLANE AMENTO E LICENCIAMENTO URBANO  

FICHA DE PONDERAÇÃO - Discussão Pública (Anexo) 

Número do Processo 18998 
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No âmbito, desta, minha participação na discussão pública em apreço desejo fazer: 
Ponto prévio, nº 1 - Sobre esta única forma de discussão garantida a um Vereador de uma Câmara Municipal deste 
país. Nunca este assunto foi discutido em reunião de Câmara e não restam dúvidas que se assim o tivessem 
entendido hoje, teríamos em discussão um documento diferente para muito melhor. 
Ponto prévio nº 2 – Tendo como principio que uma ARU e toda a documentação necessária ao seu 
desenvolvimento constitui um instrumento valioso para uma comunidade podemos afirmar que, tendo em conta os 
prazos inicialmente definidos, à conta não se sabe muito bem porquê (ou talvez saiba), a freguesia de Mira de Aire 
teve um prejuízo de cerca de 3 anos na reversão da atual situação. 
No que ao plano diz respeito vou tentar sistematizar as dúvidas ou criticas, ou tentativas de ajuda, se é que me 
são permitidas. 
Pág,6 - Quando se refere no quadro que em Fev.2020 – “Versão para apreciação da CM e sujeita a alterações 
sugestões da CM… - Esta apreciação nunca existiu. Até podem dizer que aconteceu com alguns membros da CM, 
mas um Plano Estratégico com 15 anos de vigência não pode ter esta forma de discussão. 
Pag. 11 - Quando no ponto 2.4 segundo parágrafo se refere “…aprovação de uma ORU ….é da competência da 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Quer isto dizer que o projeto de definição da ORU terá 
que ser, em primeiro lugar aceite em sede da Reunião de Câmara Municipal e posteriormente, remetido para 
deliberação e aprovação em sede de Assembleia Municipal.” 
É pelo menos, muito estranha, a postura de ser submetido a discussão pública um documento não discutido e/ou 
aprovado previamente pela Câmara. Repito que estamos a falar de um Plano Estratégico para 15 anos que 
necessariamente extravasa a vigência dos mandatos do atual presidente. 
Questiono se após discussão pública volta à Câmara e depois é que vai para a Assembleia? Ou qual é a resposta 
a esta dúvida. 
Anexa-se extrato da ata com deliberação: 
Deliberado aprovar: 
1) Abrir a discussão pública do programa estratégico de Reabilitação Urbana da ARU (Área de Reabilitação 
Urbana) de Porto de Mós; 
2) Estabelecer um período de vinte dias para discussão pública  
3) Disponibilizar para consulta todos os elementos da proposta; 
4) Os locais onde estão disponíveis os elementos será o edifício dos Paços do Concelho e o site do Município; 
5) Os elementos disponíveis no edifício dos Paços do Concelho podem ser consultados no horário normal de 
funcionamento; 
6) Não se realizarem sessões públicas; 
7) A participação dos interessados devem ser apresentados por escrito ou enviados por mail e podem ainda ser 
submetidas em www.municipio-portodemos.pt. 

Esclarece-se a questão recorrendo ao disposto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana que 

claramente menciona que o projeto de operação de reabilitação urbana deverá ser remetido ao IHRU 

ao mesmo tempo que é remetido para discussão pública. 

 

No caso concreto da ARU/ORU de Mira de Aire, de facto a sua remissão para discussão pública foi 

precedida de uma aprovação em sede de reunião de câmara (24-06-2021). 

 

Segue-se, agora, a elaboração do relatório de ponderação da discussão pública seguida de aprovação 

em reunião de câmara e posteriormente de aprovação em sede de Assembleia Municipal. 

 

Em resumo, a resposta é afirmativa: o documento será novamente aprovado em reunião de câmara 

sendo então remetido para aprovação em reunião de Assembleia Municipal. 

 

No quadro 3.8 onde são referidos os equipamentos culturais, julgo estar esquecido o centro de exposições, ou o 
MIAT pelo que deve ser verificada esta situação. 

Será feita a atualização. Com efeito a caraterização foi desenvolvida antes da inauguração do MIAT, 

razão pela qual o mesmo não consta no referido quadro. 
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O final da pág. 52 parece ter sido concluído sem ser acabada a exposição. Pede-se análise. Efetivamente deverá ser feita a correção e onde se lê“;a negociação de outros edifícios em vários locais 
da vila para criação de estacionamento e alargamento de passeios e ainda” deve-se ler “e a negociação 
de outros edifícios em vários locais da vila para criação de estacionamento e alargamento de passeios” 

e ainda” 

CAPÍTULO 5.2 
Quando se fala da Delimitação da ARU temos que nos lembrar do que foi afirmado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de que os limites da ARU basicamente iriam coincidir com os limites da Vila. Ora o que se constata não 
é isso. O que se constata é que a ponta mais a Poente ficou de fora com uma unidade industrial de dimensão 
significativa, bem como a zona do Cruzeiro que mais adiante tem propostas/sugestões de intervenção. 
Da mesma forma a pontinha mais sudeste marginal à EN 243 (sul) fica de fora sem explicação, da mesma forma 
que na mesma pontinha da EN243 (Norte) do lado oposto é contemplada com um limite sem qualquer propósito 
racional colocando uma habitação de dentro e outra quase encostada de fora. Este prolongamento ou teria que 
ser assumido ou não. Desta forma não tem nada de técnico! 
A delimitação da vila a Nordeste excluindo a parte das grutas para o interior, o bairro social junto do Estádio, o 
Estádio e o Pavilhão Desportivo não me parecem boa solução pelo que solicito a apreciação e justificação destas 
decisões. 
Ainda neste ponto é referida a inclusão do Olho na ARU, no entanto, analisando os mapas disponíveis parece-
me que essa afirmação não tem correspondência com a realidade. 

Os critérios para a delimitação da ARU são apresentados no capítulo 5.2, sendo que a proposta de 

delimitação foi apresentada e discutida em duas sessões públicas realizadas em Mira de Aire.  

 

Desta forma a proposta de delimitação da ARU teve em conta por um lado as opções estratégicas e por 

outro os critérios definidos no regime jurídico da reabilitação urbana e apontam para a inclusão numa 

ARU de edifícios ou frações: 

“(…) a) Cuja construção, legalmente existente, tenha sido concluída há pelo menos 30 anos; e 
b) Nos quais, em virtude da sua insuficiência, degradação ou obsolescência, designadamente no que 
se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, se justifique uma 
intervenção de reabilitação destinada a conferir adequadas características de desempenho e de 
segurança funcional, estrutural e construtiva.” 

6 - DEFINIÇÃO DE ACÇÕES ESTRATÉGICAS 
No quadro A2 refere-se OE B – O que significa? 

OE B significa “Orientação Estratégica B”. 

No quadro B1 fala-se em “praia Jurássica”. A única parte do território do Concelho de Porto de Mós dessa forma 
denominada é na freguesia de S. Bento. Questiono o porquê desta referência e peço eventual correção. 

A OE B visa a promoção do turismo e da atividade cultural. Entende-se que o turismo deve ser encarado 

de uma forma alargada e integrada com as restantes valências fora da vila, razão pela qual se menciona 

a praia jurássica. 

No quadro B2 fala-se do “Roteiro das 4 nascentes” questiona se alguma delas está dentro da ARU, tal como o 
Polje com arranjos de caminhos e lagoas. Porquê esta situação? 

Na linha da resposta anterior, a atividade turística deve ser enquadrada numa perspetiva holística, não 

podendo ser equacionada de uma forma redutora, considerando apenas as potencialidades da vila em 

termos turísticos. 

O Passadiço que ligue o Cruzeiro às Penhas do Mindinho. Primeiro exclui-se a zona do cruzeiro da ARU e 
depois fazem-se estas propostas? 

Esclarece-se que o que está em causa é um Programa Estratégico que visa concretizar um conjunto de 

objetivos estabelecidos associados à reabilitação urbana, desta forma existem ações que podem vir a 

contribuir para a concretização desses objetivos sem necessariamente se implantarem no limite da 

ARU. 

No ponto B3 quando se fala da criação de um centro de receção ao turista e de interpretação de Mira de Aire. 
Em meu entender é uma proposta que constitui um desperdício de recursos. O referido centro a ser construído 
terá sempre que ser um ponto de promoção do turismo “a partir de Mira de Aire” e nunca fechado sobre Mira de 
Aire. Uma proposta que feche Mira de Aire sobre si própria e não faça uma proposta de criação de “ponto de 

A Ação B3, visa a criação de um centro de interpretação que “promova junto dos visitantes Mira de Aire 
como destino turístico integrado, e direcione a sua visita para além da visita às grutas.” (transcrição do 

relatório). Ou seja, a nota a destino integrado visa a integração com outras atividades/valências, quer 

do ponto de vista programático quer geográfico, ou seja não está equacionada uma perspetiva redutora 
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partida para outros locais com atratividade” é uma sentença de morte para Mira de Aire. É óbvio que só com 
ligação às restantes atratividades turísticas e de lazer/sossego das imediações pode haver algum sucesso. 

e fechada, mas sim dar a conhecer aos visitantes que maioritariamente procuram as grutas as restantes 

valências tanto de Mira de Aire como de todo o Município. 

D – Melhoria da Mobilidade 
Não consigo perceber o alcance e necessidade de desclassificação da EN243. Só se compreende se for lançada 
uma proposta no sentido de defender a manutenção de afastamentos e alinhamentos atuais no interior da Vila. 
Entende-se a questão de resolver a questão da hipotética alternativa com unificação parcial ou total de sentidos 
mas só com passos bem firmes se compreende a necessidade desta desclassificação como algo fulcral para a 
vila. 
Uma proposta de desnivelamento de vias nos cruzamentos não parece ser uma proposta exequível e estando 
apenas escrito sem qualquer identificação diz que a proposta é mesmo só isso. Uma proposta sem qualquer 
consistência. 
Ainda neste Campo num plano estratégico remeter para um plano de mobilidade e unidades territoriais de 
intervenção, ou seja, mais propostas de planos futuros, é sinónimos de mais adiamento à resolução de 
problemas. 

Esclarece-se que caso a via não seja desclassificada a possibilidade de intervenção do Município é 

escassa, uma vez que as competências para intervir na via estão atribuídas à Infraestruturas de 

Portugal. 

 

De notar que este tema tem particular relevância ao nível das questões funcionais em toda a área 

urbana, das questões de segurança, de infraestruturas e de vivencia do espaço público, tratando-se, 

assim, de um tema complexo e de grande alcance que deve começar por ser perspetivado num quadro 

de um plano estratégico (como é o caso) e posteriormente ser desenvolvido no âmbito de unidades de 

estudo e/ou projetos mais específicos. 

D1.5 – Propor soluções de trumways, shuttles, ou metro elétrico de superfície ou ainda teleféricos são soluções 
que não se enquadram na realidade da Freguesia ou do Concelho pelo que não parecem soluções exequíveis. 

Considerou-se que deveriam ser equacionadas as propostas que fazem sentido tendo em conta os 

objetivos definidos, o facto de estarem mencionados no programa estratégico poderá constituir uma 

“alavanca” para a sua concretização. 

E1 – Quando se fala na refuncionalização de algumas unidades industriais devolutas voltamos a ter um conjunto 
de generalidades que me parecem não se enquadrar num Plano Estratégico. 
 

Tal como o nome indica o que está em causa é um Programa Estratégico que identifica um conjunto de 

ações que podem contribuir para a concretização dos objetivos. Não é, portanto, tarefa do PERU 

detalhar ações concretas e específicas, até porque o que está em causa são propriedades privadas.  

 

De qualquer forma reafirma-se que as unidades industriais devolutas pela sua localização, escala e 

valor patrimonial representam um ativo determinante na primeira linha da regeneração urbana. 

 

E3 – É preciso repensar o conceito do mercado. De facto está em curso a sua remodelação com um novo conceito 
que, de facto, não parece ser solução para criação de atratividade numa nova relação Vendedor /comprador, mas 
esta não é matéria deste documento. 
Os apoios financeiros são diferentes dos propostos/vigentes na ARU de Porto de Mós, o que parece 
manifestamente despropositado tendo em conta as repetidas e reiteradas afirmações do Presidente da Câmara 
que sempre afirmou que iriam ter as mesmas condições. 

As estimativas apresentadas têm em conta as ações propostas que diferem entre as duas ARU. No 

entanto, será integrado, de forma clara, no relatório do Programa Estratégico, todo o conjunto de apoios 

municipais para a ARU de Mira de Aire. 

Não há propostas de apoio financeiro, em relação às isenções das taxas também não está claro. A parte fiscal 
julgo que há divergência mas não fiz comparação parâmetro a parâmetro. 
Parecendo-me que até se justifica uma majoração em Mira de Aire tendo em conta a quantidade de edifícios 
degradados associada a uma muito menor atratividade/ligação a outros centros como sejam Leiria/Marinha Grande 
relativamente à Vila de Porto de Mós. 

Será clarificado o conjunto de incentivos, benefícios e prejuízos referentes às intervenções/obras de 

reabilitação urbana. 
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Quando se fala na cobrança de taxas para analisar o estado antes e depois da intervenção, deverá ficar, desde 
já, garantida a sua isenção uma vez que contraria toda a filosofia de uma ARU. 
Voltando aos Planos de Investimento e Financiamento volta a falar-se da Praia Jurássica. Não se percebe o 
alcance dessa ligação! 
Centro de receção fechado sobre si próprio. Não se percebe! 

Respondido nos pontos anteriores. 

Valor muito baixo para O Campo da fiandeira. O que se estranha! Corresponde a uma estimativa. 

Teleférico Grutas- Centro. Não se compreende o alcance ou pretensão desta proposta! Tal como mencionado ao longo de todo o documento, um dos constrangimentos identificados prende-

se com o facto de os milhares de visitantes das grutas não descerem à vila; num cenário de reabilitação 

urbana, a criação de formas que potenciem a visita será uma mais-valia, daí a existência dessa 

proposta. Ressalve-se que essa proposta foi inclusivamente sugerida numa das sessões públicas 

realizadas. 

Depois temos a reabilitação de fábricas e refuncionalização de algumas com nível 1 e/ou 2 mas sem qualquer 
proposta de investimento. Não se compreende. 
 

A refuncionalização das antigas fábricas será uma das possibilidades de reavivar a atividade económica 

da vila, todavia essa refuncionalização carece de iniciativa de particulares, eventualmente com a 

colaboração do Município. Consoante o que for equacionado, o investimento será bastante variável, 

pelo que se optou por não colocar estimativas sem qualquer base de confiança. 

A criação de incubadoras só com nível 2 é estranha face ao anunciado! 
No mapa de valores finais com a denominação de “Orientação estratégica de reabilitação” tem valores que não 
se percebem face aos números dos quadros anteriores. 

Será corrigido. 

O prazo proposto para vigência do documento está proposto para 2020, ou seja, já tem 2 anos de atraso, pelo que 
num documento deste cariz exige-se atualização e rigor. Carece de profundas alterações até na priorização das 
acções. 

Será corrigido o prazo. 

 

Há um assunto que foi referido e me parece importantíssimo mas que, ou eu não vi, ou não foi referido que é a 
questão do conjunto de varandas enquanto valor patrimonial e o que se viu nas primeiras intervenções foi o ignorar 
desses mesmo elementos patrimoniais. 
Há ainda problemas de cumprimento. Quando nos mapas propostos existem edifícios a recuperar e o próprio 
município tem como intervenção primária a demolição de alguns está tudo dito. 

Este tema tem sido alvo de estudos já desenvolvidos pela CM que visam, em primeiro lugar, a 

inventariação e caracterização como suporte para futuras ações de salvaguarda e valorização.  

A demolição de edifícios visa o suprimento de outra grande carência urbana em Mira de Aire: o 

estacionamento. 

A situação de atirar para outros planos como é o caso da mobilidade não me parece aceitável. O programa deve identificar o que se entende ser necessário, não sendo do seu âmbito desenvolver 

esse plano. Ressalve-se que a situação mencionada – Plano de Mobilidade – se encontra, atualmente, 

em elaboração. 

Há diversos erros que deviam ser corrigidos. 
Dou exemplos: 
“…EN 243 liga Torres Novas a Fátima…” 

Será corrigido por “Porto de Mós - Torres Novas”. 

“…Com o aproximar do Séc. XX---“ Será mantido, uma vez que corresponde a uma transcrição. 

“…cidade…” Será corrigido. 
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Conclusão – Tendo em conta tudo o que foi escrito e que a meu ver carece de análise e discussão profundas 
para além de que o contrato firmado entre a empresa RR-Plannig, lda tinha como data limite de execução deste 
documento o dia 31/12/2018 (A covid-19 só apareceu como pandemia em Março de 2020) e que a mesma se 
sujeitou a apresentar o trabalho só nesta altura, não pode ficar surpresa com a acusação de que estamos 
perante um documento de politica politico-partidária do atual Presidente da Câmara e nunca perante um 
documento estratégico de um Município devidamente enquadrado, discutido e vinculativo deste executivo. 

As propostas em análise foram discutidas com os Mirenses em duas sessões públicas amplamente 

participadas. 

Aliás para se considerar um Plano Estratégico teria que haver a indicação de caminhos claros, definição de 
caminhos de forma assertiva, definição de metas e métodos de os atingir. 
 

Respondido nos pontos anteriores. 

 


