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Considerações finais 

  

As reestruturações económicas e territoriais ocorridas a partir da segunda metade do século XX 

afectaram de forma profunda as estruturas físicas e funcionais das áreas urbanas com particular 

destaque para os núcleos históricos das cidades, por se tratarem de sectores mais frágeis e menos 

permeáveis a essas transformações. No contexto de uma cidade que se viu expandida nos últimos anos 

e derivado do progressivo declínio e perda de protagonismo de que tem vindo a ser alvo, o centro 

histórico de Torres Vedras apresenta actualmente alguns problemas, os quais se prendem com a 

sustentação das suas estruturas físicas e funcionais. Apesar destas transformações, este núcleo preserva 

ainda muitas qualidades ao nível histórico, arquitectónico, urbanístico, patrimonial, social e identitário, 

funcionando como uma referência simbólica e memorial da cidade. Neste sentido, é fundamental a 

valorização desta área, tornando-a num espaço muito atractivo, num pólo muito central e num lugar de 

referência na cidade. 

 Foi do reconhecimento da necessidade de um instrumento mais flexível, orientador das 

intervenções no centro histórico de Torres Vedras, com vista à inversão da sua tendência de declínio, 

que surgiu a elaboração do plano estratégico para este núcleo, o qual resultou do trabalho do estágio 

que realizei no Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Torres Vedras, no âmbito do 

mestrado Gestão do Território e Urbanismo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. 

Este plano teve como objectivo final definir linhas de acção e orientação estratégica, ancoradas numa 

visão e objectivos previamente definidos, que orientem uma intervenção de revitalização física e 

funcional das estruturas do centro histórico. É neste sentido que o plano estratégico, elaborado através 

de uma perspectiva mais flexível, aborda este núcleo, defendendo uma revitalização integrada para o 

mesmo, que contemple as suas 

componentes urbanísticas de forma 

articulada e coerente, tendo em conta o 

contexto envolvente e a inserção do 

centro histórico na restante cidade. 

  

 O percurso que efectuei até ao 

término do presente relatório poder-se-

ia traduzir, de uma forma resumida e 

simplificada, no esquema ao lado 

apresentado. Para a elaboração do 

Plano Estratégico do Centro Histórico 

de Torres Vedras foi determinante 

toda a componente teórica que vim a 
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adquirir ao longo da licenciatura e do mestrado, a qual me permitiu o presente relatório ser mais 

consolidado ao nível do enquadramento temático, sem descurar no entanto uma pesquisa bibliográfica 

mais aprofundada à qual também me dediquei. Por sua vez, o Plano Estratégico do Centro Histórico de 

Torres Vedras foi a base da elaboração do presente relatório, e o resultado do trabalho do estágio, tendo 

este último contribuído para uma reflexão no início deste relatório final. 

Estas três etapas apresentaram diversos pontos fortes mas também aspectos menos positivos, os 

quais se poderiam sintetizar no seu todo da seguinte forma: 

 Estágio na CMTV PECHTV Relatório de estágio 

Pontos 

fortes 

- Contacto com o órgão 
autárquico e percepção da 
necessidade de dispor de 
instrumentos estratégicos, 
flexíveis e orientadores para 
garantir uma boa gestão do 
território, num actual 
contexto de incerteza e 
imprevisibilidade 
 
- Tomar consciência e noção 
da passagem da teoria e de 
todo o conhecimento 
adquirido até então para a 
prática, e saber como fazer a 
sua aplicação 

- A utilidade do PECHTV 
para a CMTV, por ser um 
instrumento que a autarquia 
realmente tinha necessidade 
para intervir no núcleo 
histórico 
 
- Ter noção da estrutura e de 
toda a elaboração de um 
instrumento estratégico que 
orienta e faz a gestão das 
intervenções no território 
 
- Perceber o encadeamento e 
a sequência que tem de 
presidir à elaboração de todo 
o plano, assegurando a sua 
articulação 

- Fazer uma revisão 
bibliográfica teórica, após 
aplicá-la na prática, e 
verificar a importância 
progressiva que os centros 
históricos têm vindo a 
ganhar ao longo do tempo, a 
mudança de paradigma que 
tem vindo a ser alvo e a 
forma como tem vindo a ser 
perspectivados 
 
- Rever em alguns 
documentos teóricos e 
recomendações 
internacionais tipos de 
medidas, acções e 
orientações que propus no 
PECHTV, verificando a 
prática na teoria 
 

Pontos 

fracos 

- A realização individual do 
estágio, o que não me 
permitiu a verdadeira 
experiência de trabalho em 
equipa, tal como exige a 
natureza deste tipo de 
trabalho 
 
- A curta duração do estágio, 
não tendo sido possível 
elaborar o Plano de 
Implementação 

- A realização individual do 
PECHTV, o que 
compromete o seu carácter 
multidisciplinar, e faz com 
que este careça certamente 
de muitos aspectos e tenha 
lacunas que, se tivesse sido 
elaborado em equipa, talvez 
estivessem mais colmatadas 
 
- O PECHTV ficou de certa 
forma incompleto por não 
integrar o Plano de 
Implementação 

 
- No cruzamento da teoria 
com a prática, verificar que 
existem muitas medidas, 
acções, orientações e 
intervenções que se podem 
desenvolver nos centros 
históricos, e que não se 
fazem pela falta de recursos 
humanos, meios financeiros, 
vontade política, etc.. O 
declínio físico e funcional 
dos centros históricos deve-
se, invariavelmente ao 
conjunto destes aspectos, os 
quais enquanto não forem 
ultrapassados não permitirão 
alterar a situação vigente 
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 O estágio que realizei foi muito enriquecedor ao nível do contacto directo com a entidade 

autárquica, e em verificar a necessidade crescente que a Câmara Municipal de Torres Vedras sente, 

num actual contexto de imprevisibilidade face ao futuro, em dispor de um instrumento estratégico que 

regule e oriente as intervenções no centro histórico de uma forma mais flexível e operativa, dado o 

estado de declínio físico e funcional deste núcleo. Foi igualmente interessante ter a noção da 

importância de uma base teórica sólida e consolidada, na elaboração de um plano desta natureza, o qual 

deve ser o mais integrado, imparcial, coerente e completo possível.  

A própria revisão bibliográfica mais aprofundada à qual me debrucei para integrar no presente 

relatório, demonstrou a necessidade desse conhecimento teórico ser consistente e consolidado para 

elaborar um plano que prevê orientações para um centro histórico, dada a complexidade destes núcleos 

aos mais variados níveis. A necessidade de preservação dos centros históricos, dadas as inúmeras 

dimensões subjacentes a estes núcleos, tem vindo ao longo do tempo a traduzir-se progressivamente 

em documentos e recomendações importantes ao nível internacional, os quais incluem frequentemente 

medidas, acções, orientações e tipos de intervenções que agora se vêm espelhadas no Plano Estratégico 

do Centro Histórico de Torres Vedras elaborado e aqui apresentado.  

Também a utilidade do Plano Estratégico do Centro Histórico de Torres Vedras ao nível 

pessoal foi muito gratificante e vantajosa, dado que me permitiu desenvolver um instrumento de gestão 

do território, e ter a noção de todas as etapas da sua concepção, da estrutura da sua elaboração, e do 

encadeamento que tem de existir ao longo das várias fases do plano, de forma a garantir um resultado 

final coerente, articulado, de qualidade e com lógica de aplicação no território sobre o qual se debruça. 

De um modo geral, os aspectos menos positivos recaíram ao nível do estágio ter sido 

individual, comprometendo o carácter multidisciplinar do Plano Estratégico do Centro Histórico de 

Torres Vedras, aspecto naturalmente inerente a este tipo de trabalho, e o facto de não ter sido possível 

elaborar o plano de implementação por questões de tempo. O outro aspecto menos positivo que conclui 

pela realização conjunta do estágio, do plano e do próprio relatório, foi verificar que ainda existem 

muitos constrangimentos políticos, legais, financeiros, bem como interesses económicos e outros, que 

impedem intervenções mais eficazes e em maior número nos centros históricos. Estas por sua vez, 

dificultam a inversão da tendência de declínio físico e funcional que estes núcleos continuam a 

verificar, e que pode, em alguns casos, ter graves consequências ao nível da irreversibilidade de 

determinadas situações. 

 

 Relativamente às principais conclusões do Plano Estratégico do Centro Histórico de Torres 

Vedras, estas assentam na ideia de que qualquer intervenção para o centro histórico tem de o 

perspectivar como uma parte integrante da cidade, tendo por base as dinâmicas físicas e funcionais 

recíprocas que se estabelecem entre este núcleo e a restante cidade, aos mais variados níveis. As 

intervenções devem pautar-se por uma grande flexibilidade física e funcional, permitindo uma 
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articulação harmoniosa deste núcleo histórico com a restante cidade. Para a revitalização do centro 

histórico é fundamental tornar este núcleo numa área central da cidade, um local de charneira e elo de 

ligação entre os vários sectores da mesma, tornando-o num ponto de confluência das dinâmicas físicas 

e funcionais, estruturante da cidade, tirando partido das potencialidades que este apresenta. 

 As seis componentes urbanísticas que ancoraram a elaboração de todo o Plano Estratégico do 

Centro Histórico de Torres Vedras, nortearam a definição dos objectivos para este núcleo e serviram de 

base à elaboração das linhas de acção e orientação estratégica integrantes do Plano de Acção. Assim, e 

tendo em conta essas seis componentes urbanísticas, em jeito de conclusão global do Plano Estratégico 

do Centro Histórico de Torres Vedras, uma intervenção neste núcleo deve contemplar:  

 

� A melhoria das condições de habitabilidade e a atractividade do centro histórico enquanto 

área residencial privilegiada na cidade; 

� A reabilitação física e funcional da estrutura edificada do centro histórico, dinamizando-a a 

estes dois níveis; 

� A recuperação das estruturas físicas do património edificado e dinamização funcional do 

mesmo, tornando-o bastante atractivo; 

� Melhorias físicas e funcionais ao nível do espaço público, recuperando a sua atractividade e 

aumentando o seu grau de utilização; 

� O aumento de atractividade do comércio, serviços e equipamentos ao nível da qualidade, 

diversidade, e das estruturas físicas e paisagísticas dos edifícios em que se implantam; 

� A melhoria das infra-estruturas indispensáveis ao conforto do centro histórico, e a melhoria 

da sua mobilidade ao nível físico e funcional, tornando-o mais sustentável.  

  

O Plano Estratégico do Centro Histórico de Torres Vedras defende que as intervenções neste 

núcleo ao nível das suas componentes urbanísticas devem ser coerentes e articuladas entre si, 

contribuindo para o reposicionamento desta área na cidade, afirmando-a como um lugar de excelência, 

socialmente inclusivo e territorialmente coeso. Neste sentido, qualquer intervenção no centro histórico 

de Torres Vedras se deve pautar por um carácter integrado, e sempre com a finalidade última de 

promover a coesão social e territorial desta área da cidade, com vista à sua sustentabilidade. 
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1. Habitação 
 

Afirmar o centro histórico num lugar de excelência para viver na cidade, muito 

atractivo ao nível das condições de habitabilidade, promovendo a fixação de novos 

residentes, mantendo os existentes 

 

a) Garantir condições de habitabilidade de grande qualidade relativamente às infra-

estruturas, dimensão e flexibilidade do interior das habitações, proporcionando níveis de 

conforto elevados e muito atractivos 

 
Prioridade de implementação Linhas de Acção 

Muito Alta Alta Média 
1. Criar uma unidade gestora de todas as habitações do centro 
histórico, que as organize numa base de dados categorizando-as 
segundo graus de prioridade de intervenção relativamente às estruturas 
físicas, segurança, infra-estruturas, níveis de conforto e outros 
aspectos, e faça a gestão das mesmas ao nível da sua manutenção, 
conservação, garantindo igualmente a sua ocupação permanente 

�   

2. Criar programas de habitação, com fundos de comparticipação para 
incentivar os proprietários a recuperar e reabilitar os fogos, tendo por 
base a informação da unidade gestora das habitações  

�   

2.1. No caso das habitações com proprietário, coagi-lo por via de 
meios legais a intervir nas habitações, fazer obras de recuperação e 
remodelação, comparticipando com determinada percentagem de 
financiamento a estabelecer, segundo os fundos do programa. Se o 
fogo estiver habitado, manter os residentes a ocupá-lo. No caso dos 
fogos não habitados, colocar o fogo habitado permanentemente, por 
arrendamento, aluguer ou venda. 

�   

2.2. Nos casos de habitações sem proprietário, a Câmara deve tomar 
posse das mesmas, e após a aquisição realizar intervenções e obras 
de recuperação e remodelação, para posteriormente arrendar, alugar 
ou vender, ou a situação inversa 

O   

3. As intervenções nas habitações devem-se pautar por:  
3.1. Dotar todas as habitações de infra-estruturas de qualidade 
garantindo uma boa gestão das mesmas, que assegure a sua 
manutenção regular, efectiva e eficaz 

�   

3.2. Intervir nas habitações ao nível da recuperação e remodelação 
geral do seu interior, criando níveis de conforto mais elevados e 
atractivos, num padrão uniforme de qualidade, adequado às actuais 
necessidades da população 

�   

3.3. Aumentar a dimensão das habitações ao nível da sua área 
interior por meio de obras de alteração e fusões internas aos fogos, 
adequando o seu tamanho às actuais necessidades, procuras, 
exigências de espaço e padrões familiares 

O   

3.4. Transformar o interior das habitações, criando fogos de 
diferentes dimensões e, configurações bastante diversificadas, 
adaptadas a diferentes procuras (famílias, jovens, estudantes) 

 O  

3.5. Incorporar nas habitações sistemas de aproveitamento de 
energias alternativas e de melhoria do isolamento acústico   O 
3.6. Intervir nas habitações recuperando e remodelando o seu 
interior, tornando-o flexível, tanto para uso habitacional e outro tipo 
de funções, garantindo a sua fácil adaptação a uma mudança de usos 

 �  
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4. Garantir condições de realojamento necessárias aos residentes no 
centro histórico enquanto decorrem as obras e intervenções �   

5. Garantir que as intervenções nas habitações preservem os modos de 
vida característicos e os elementos distintivos que permitem uma 
vivência que demarca e identifica o centro histórico 

 �  

 
 

b) Fomentar a atractividade do centro histórico ao nível residencial, pela oferta de 

habitação diversificada, acessível, adaptada às actuais procuras e aos novos padrões 

familiares 

 

Prioridade de implementação Linhas de Acção 
Muito Alta Alta Média 

1. Garantir a ocupação permanente das habitações do centro histórico, 
evitando situações de fogos devolutos, sem pessoas a residir �   

2. Realizar uma forte divulgação do centro histórico enquanto área 
residencial de qualidade e excelência na cidade, exaltando as suas 
vantagens, incentivando e promovendo a fixação de população 

 �  

3. Criação de estímulos financeiros e económicos pela 
comparticipação dos custos da habitação, incentivos fiscais, redução 
e/ou isenção de determinados impostos, taxas urbanísticas e outras, 
para fomentar a atracção de novos residentes, nomeadamente jovens, 
promovendo o retorno e consolidação da população residente 

O   

4. Apoio ao arrendamento, compra e aluguer, junto da população mais 
carenciada, na sequência de obras de reabilitação nas habitações  �  

5. Promover o mix social no centro histórico  �  

5.1. Impedir a construção de condomínios privados no centro 
histórico, evitando a criação de enclaves e guetização da população 
de nível socioeconómico mais elevado, pela consequente 
fragmentação social que daí deriva 

�   

5.2. Garantir através da gestão das habitações, a dispersão da 
população de nível socioeconómico mais baixo de forma 
relativamente planeada, evitando a criação de áreas enclave de 
estratos sociais mais baixos, pelos problemas de exclusão e 
fragmentação que normalmente se geram a partir dessas situações 

O   

5.3. Criar habitações a custos controlados, mais baratas que as dos 
promotores privados, mas sem a génese de renda social, dispersas 
pelo centro histórico. A atribuição das habitações é feita através de 
um processo de inscrição das pessoas interessadas, e após a selecção 
das candidaturas, é realizado um sorteio onde cada pessoa escolhe 
aleatoriamente a sua habitação, numa estratégia de mix social 

 �  
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2. Edificado 

Dotar a estrutura edificada e todo o legado urbanístico do centro histórico de 

elevada qualidade paisagística e forte atractividade ao nível da dinâmica funcional 

 

a) Garantir ao edificado do centro histórico uma elevada qualidade na conservação 

das suas estruturas físicas, na manutenção dos valores urbanísticos e patrimoniais, e na 

preservação dos traços histórico-arquitectónicos de conjunto 

 

Prioridade de implementação Linhas de Acção 
Muito Alta Alta Média 

1. Criar uma unidade de gestão do edificado que:  
- integre numa base de dados a inventariação de todos os edifícios 
- as suas características físicas e funcionais 
- defina o edificado de intervenção prioritária  
- o tipo de intervenção a realizar 
- o edificado com valores a preservar 
- acompanhe as intervenções a realizar 
- integre a utilização do edificado nos vários pisos (assegurando 
sempre que possível o mix funcional) 
- proceda à actualização permanente da base de dados à medida que se 
vai procedendo às alterações, mantendo-a actualizada para ir gerindo a 
manutenção, conservação e limpeza do edificado 

�   

2. Aproveitar o sistema de classificação do edificado proposto no 
PPRCHTV e integrar na inventariação dos imóveis as suas 
características: 

2.1. Físicas: o estado em que se encontra (degradado, em ruína, em 
risco de derrocada, em bom médio ou mau estado), o seu valor (ao 
nível histórico, urbanístico, patrimonial, arquitectónico), que tipo de 
intervenção vai sofrer (demolir, limpar, modificar, reconverter, etc. 
e explicar a intervenção detalhada, no que consiste e objectivos) 
2.2. Funcionais: data de construção, identificação do proprietário, o 
tipo de actividades que integra presentemente (habitação, comércio, 
etc.) 

�   

3. Criar programas urbanísticos com fundos financeiros de apoio e 
incentivo à intervenção no edificado, nomeadamente à sua demolição, 
reconstrução, reconversão, reabilitação, etc. 

�   

4. Criar um fundo municipal especial que permita a Câmara 
Municipal conceder apoios complementares aos proprietários de 
menos recursos económicos a realizar obras 

�   

5. Divulgar e publicitar os programas de reconversão do edificado 
existentes e, ajudar a interpretar quanto ao tipo e âmbito das 
comparticipações, através de reuniões de esclarecimento na Câmara 
Municipal, ou distribuição de folhetos informativos que incitem à 
intervenção 

 �  

6. Criar um gabinete de apoio técnico e administrativo às candidaturas 
dos particulares aos regimes especiais de comparticipação às obras, 
aos instrumentos, programas e fundos disponíveis 

 �  

7. No caso dos edifícios com proprietário, coagir a intervir no mesmo 
para reabilitação do edificado, com base nos programas de 
financiamento 

 �  

8. No caso dos edifícios sem proprietário, aquisição dos mesmos pela 
CMTV e posterior venda, de forma a permitir novas aquisições por 
novos proprietários 

 O  
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9. Gerir as parcelas e espaços expectantes restantes aos edifícios, e 
decidir se podem ser aproveitados para criar espaços abertos (pátios, 
sítios para estar, espaços verdes, etc.) ou para construir edifícios novos 
cujos andares superiores se destinem à habitação e os pisos térreos 
para actividades terciárias 

 O  

10. Alertar para a importância das intervenções no edificado, a 
necessidade de uma boa habitabilidade, importância do centro 
histórico enquanto núcleo estruturante da cidade de elevado valor 
patrimonial, e divulgar acções e folhetos de incentivo que fomentem 
uma forte adesão a uma intervenção generalizada 

  � 

11. Principais aspectos que devem orientar intervenções no edificado:  
11.1. Intervir ao nível das suas estruturas físicas interiores e 
exteriores (coberturas, fachadas, etc.) e proceder a uma conservação 
e manutenção regular 

�   

11.2. Conseguir um desenho urbano coerente do edificado pela 
correcção dos aspectos físicos, criando uma lógica de conjunto e 
continuidade espacial no tecido urbano 

 �  

11.3. Limitar a altura dos novos edifícios a 3-5 pisos �   

11.4. Consolidação e colmatação das frentes urbanas edificadas  �  

11.5. Realinhamento dos limites da estrutura edificada com o 
espaço público, corrigindo o alinhamento dos edifícios  �  

11.6. Conseguir composições axiais harmoniosas entre as fachadas 
dos edifícios, e estas e o espaço público, evitando a monotonia do 
alinhamento das fachadas 

 O  

11.7. Proceder a um controle das cérceas e volumetria da estrutura 
edificada, por serem parâmetros importantes a ter em conta face à 
escala do edificado, à proximidade de valores patrimoniais, à 
salvaguarda das vistas e à manutenção de uma coerência 
morfológica ao nível das fachadas e da paisagem urbana no seu 
conjunto 

 �  

11.8. Diversificar coberturas, fachadas, janelas, portas e outros 
pequenos pormenores, mas uniformizar dentro de um padrão 
coerente que garanta a preservação dos traços histórico-
arquitectónicos de conjunto 

 �  

11.9. Garantir que a intervenção nas fachadas tenha em conta o 
espaço público e áreas envolventes e vice-versa, dado que estes são 
prolongamento um do outro. As fachadas dos edifícios são parte 
integrante da paisagem do espaço público, como tal devem-se 
constituir como a continuação deste último vice-versa. 

�   

 
 

b) Dinamizar a estrutura edificada do centro histórico, tornando-a muito atractiva 

ao nível funcional, pela sua flexibilidade na adaptação a usos diversos e com condições 

bastante favoráveis à implantação de diferentes funções 

 

Prioridade de implementação Linhas de Acção 
Muito Alta Alta Média 

1. Garantir sempre que possível a existência de edifícios 
plurifuncionais �   

2. Garantir que as operações de reabilitação, reconversão e cirurgia do 
edificado, e construção de edifícios novos, destinem sempre que �   
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possível os pisos térreos para a instalação de funções terciárias e 
outras, e os pisos superiores para habitação (ou de uma flexibilidade 
ao nível do seu interior que permita, pontualmente, ser utilizado para 
outras actividades: escritórios, ateliers, consultórios…) 
3. Reconverter o edificado existente e refuncionalizá-lo, adaptando-o a 
novos usos, habitação nos pisos superiores, e restantes funções nos 
pisos térreos, e sempre que possível, para captar novos residentes 

�   

4. Simplificar os complexos e morosos processos burocráticos para 
instalação de habitação e actividades terciárias nas áreas históricas, 
facilitando e acelerando estes processos, invertendo o declínio 
funcional deste núcleo, incentivando uma maior dinâmica de 
instalação de funções nesta área da cidade 

�   

5. Cedência a domínio público de alguns logradouros que possam ser 
aproveitados para criar zonas de estar, pátios, esplanadas, etc. 

 �  

6. Manter áreas de lotes livres, pela importância que estas adquirem ao 
nível do corte da monotonia do alinhamento do edificado, para 
“arejar” a paisagem densa de edifícios, permitir eixos visuais 
desafogados, implantar actividades exteriores, espaços verdes, 
esplanadas, pátios, monumentos, ou mesmo para permitir uma melhor 
permeabilização do solo 

 �  

7. Garantir que hajam sempre algumas áreas de edifícios e/ou 
armazéns dispersos pelo centro histórico, meio abandonados, que se 
destinem ao desenvolvimento de actividades artísticas e plásticas 
exigentes em espaço, que normalmente são apropriados pela classe 
criativa 

  � 

8. Em paralelo com o tópico anterior, criar no centro histórico sectores 
mais arrojados, destinados a públicos diferentes (como o Raval em 
Barcelona e o Temple Bar em Dublin), pois são áreas apropriadas por 
pessoas com estilos alternativos que captam actividades plásticas 
relacionadas com as artes (dança, audiovisual, pintura, etc.) tornando 
determinadas áreas do centro histórico especializadas nestes domínios 

  O 

 
 
 
3. Património 
 

Tornar o património edificado do centro histórico muito atractivo ao nível 

paisagístico e funcional, concebendo-o como um elemento fundamental na projecção da 

imagem simbólica e afirmação da identidade cultural de Torres Vedras 

 

a) Reposicionar o património edificado ao nível da imagem e atractividade, pela 

reabilitação e conservação física das suas estruturas, maior destaque e visibilidade na 

paisagem urbana do centro histórico 

 
Prioridade de implementação Linhas de Acção 

Muito Alta Alta Média 
1. Criar uma unidade de gestão que proceda à gestão da conservação 
física das estruturas patrimoniais edificadas, à sua manutenção, 
limpeza, e tratamento de todos os aspectos físicos que lhe servem de 
suporte 

�   

2. Desenvolver projectos de revitalização específicos para cada 
elemento patrimonial edificado, que integrem os métodos de �   
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reabilitação física das suas estruturas, manutenção e conservação das 
mesmas e estratégias de revitalização paisagística e projecção da sua 
imagem 
3. Inovar na conservação física do património ao nível da aplicação e 
desenvolvimento de métodos de conservação das suas estruturas 
físicas, para fazer face aos agentes erosivos naturais (sol, vento, 
precipitação) 

�   

4. Melhorar as condições físicas de acesso aos vários elementos 
patrimoniais ao nível do pavimento, topografia, caminhos, tornando-
as mais apelativas e atractivas 

�   

5. Qualificar e tornar mais apelativas as condições de acesso aos 
vários elementos patrimoniais edificados ao nível estético, pela 
promoção de um desenho urbano coerente, que articule os 
monumentos “em rede” e os espaços intersticiais que os unem de uma 
forma perceptível, reforçando a ligação e relação entre eles 

�   

6. Reabilitar fisicamente a envolvente dos elementos patrimoniais 
através de um desenho urbano que contextualize a presença física do 
monumento, conferindo-lhe destaque, servindo de suporte para realçar 
a sua visibilidade na área onde se insere, pelo próprio corte que este 
provoca no alinhamento do tecido e da paisagem urbana 

 �  

7. Definição e criação de uma imagem, baseada nos elementos 
patrimoniais, com um estilo e padrão uniformes, para aplicação ao 
nível do pavimento, sinalética, placas toponímicas, e outras 
componentes do centro histórico, conferindo um sentido aglutinador a 
toda esta área da cidade, fazendo a articulação e união espacial de 
todos estes aspectos 

  � 

8. Reforçar o carácter simbólico do centro histórico, valorizando os 
aspectos histórico-patrimoniais e culturais inerentes aos elementos 
patrimoniais pela sua explicitação e descrição em placas, ou outro 
suporte, uniforme a todos os monumentos, conferindo um sentido de 
unidade, relação e coesão entre eles 

  � 

9. Colocação de objectos diversos de mobiliário urbano de apoio, 
junto aos elementos patrimoniais, que sirvam de suporte à 
contextualização física dos monumentos e à área onde estes se situam 

  � 

10. Desenvolver um sistema de iluminação que projecte focos de luz 
para os monumentos, a partir de diversos pontos e diferentes ângulos, 
realçando a sua presença na paisagem urbana, quer ao perto, quer à 
distância  

 �  

11. Proceder à salvaguarda e classificação dos eventuais locais de 
interesse arqueológico  �  

12. No caso do Castelo, por se tratar do elemento patrimonial que 
mais se destaca dos restantes, pela sua natureza tipológica muito 
específica, deve sofrer acções que contemplem: 

   

12.1. Contenção e consolidação das vertentes do morro através de 
implantação arbórea, arbustiva, e de vegetação que evite o 
deslizamento de terras, fixando as vertentes, promovendo 
simultaneamente a melhoria paisagística 

�   

12.2. Requalificar o morro do Castelo ao nível paisagístico e 
ambiental melhorando a sua acessibilidade pela criação de vários 
caminhos a ligar os sectores Norte/Oeste/Sul/Este do Castelo entre 
si, e estes com os restantes sectores da cidade, em especial com o 
sector Norte  

�   
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b) Promover a atractividade do património edificado ao nível da dinâmica funcional 

das suas estruturas, conferindo-lhe uma importância estruturante na organização do tecido 

urbano do centro histórico 

 
Prioridade de implementação Linhas de Acção 

Muito Alta Alta Média 
1. Reabilitar funcionalmente os elementos patrimoniais edificados, 
potenciando a instalação e desenvolvimento de actividades e serviços 
nas suas estruturas 

�   

2. Flexibilizar as estruturas físicas do património edificado ao nível 
funcional para que possam ser alvo da instalação de diferentes 
actividades e serviços 

�   

3. Dinamizar a envolvente dos elementos patrimoniais edificados, 
potenciando a instalação e desenvolvimento de actividades e serviços 
complementares e de apoio, aos monumentos, estimulando uma 
dinâmica recíproca entre os vários espaços 

�   

4. Desafiar os elementos patrimoniais e o seu espaço ao nível da 
prática e desenvolvimento de diversos tipos de actividades no seu 
interior (no caso do Castelo), nas suas imediações e espaços 
envolventes imediatos, estimulando uma dinâmica positiva que gere 
efeitos multiplicadores recíprocos 

 �  

5. Desenvolvimento de actividades, serviços e equipamentos nas 
estruturas ou imediações dos elementos patrimoniais, como suporte à 
dinâmica destes  

 �  

6. Promover o desenvolvimento cultural do centro histórico pela 
realização de actividades e eventos culturais, históricos, recreativos, 
nas estruturas do património e sua envolvente, bem como nas restantes 
áreas do centro histórico 

 �  

7. Estabelecer parcerias e fazer acordos com as associações, 
instituições e empresas locais e regionais para que estas realizem 
eventos gratuitamente nos elementos patrimoniais e espaços públicos 
envolventes, tal como, concertos, performances, apresentações, entre 
outro tipo de actividades 

 �  

8. Relativamente ao Chafariz dos Canos, aos Passos Processionais e à 
Igreja de S. Pedro, dinamizar funcionalmente os seus espaços e a sua 
envolvente edificada pela instalação de actividades de lazer e criação 
de esplanadas que favoreçam a apropriação daqueles lugares 

�   

9. No que respeita ao Castelo, este deve:    
9.1. Assumir um papel mais relevante na relação de vizinhança com 
o bairro envolvente, e com o Choupal e sector Norte da cidade, 
servindo de charneira para essa passagem 

�   

9.2. Tornar-se no elemento e imagem de referência do centro 
histórico, por ser o elemento patrimonial maior, que mais se destaca 
dos restantes em termos visuais 

�   

9.3. Deve assumir-se como o paradigma da dinamização do 
património, e o exemplo para os restantes elementos patrimoniais 
do centro histórico 

�   

9.4. A sua dinamização funcional deve passar por algo mais 
diferente, desafiando a sua imagem e posição no centro histórico e 
na cidade, flexibilizando as suas estruturas 

�   

9.5. Ser preparado para receber visitantes através da criação e 
desenvolvimento de estruturas adequadas �   

9.6. Ser dinamizado através de actividades diversas, para diferentes 
públicos, vários estratos etários �   
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9.7. Ser alvo de iniciativas culturais e actividades diversas dentro 
das suas estruturas: ateliers de pintura, concertos, sessões de 
ginástica, step, yoga, dança, exposições, encontros de leitura, 
actividades de teatro, concursos de pintura e escultura, leitura de 
poemas, discussões literárias, eventos musicais, instalação de 
esplanadas com serviço de café, bar, restaurante e espaço infantil 
associados, realização de feiras e mostras gastronómicas e dos 
produtos regionais dentro e na área circundante, eventos festivos 
(ex. noite de fados) promovendo, actuação de grupos culturais e 
recreativos 

 �  

9.8. Promover uma maior dinamização das estruturas do Palácio dos 
Alcaides, através de escavações arqueológicas e outras actividades 
relacionadas 

 �  

10. Promover uma maior consciencialização das pessoas e entidades 
sobre a importância do património do centro histórico e a necessidade 
da sua preservação, através da criação e distribuição de folhetos 
informativos, colocação de publicidade nos placards existentes, entre 
outros meios de divulgação 

 �  

11. Valorizar o papel das instituições com sede no centro histórico 
através do reforço de identidade própria e articulação das relações 
entre si 

  � 

12. Criar uma imagem forte e identificativa do centro histórico através 
da criação de um logotipo do centro histórico que se institua como a 
marca deste núcleo da cidade, com slogan, publicidade e divulgação 
associados 

�   

13. Criar a marca “Centro Histórico” e a “Loja do Centro Histórico”, 
destinada à venda dos mais variados artigos e objectos (livros, mapas, 
roupa, souvenirs, doçaria tradicional, etc.) alusivos ao centro histórico, 
ao seu património e cultura, para a qual as próprias pessoas do centro 
histórico pudessem contribuir na elaboração e desenvolvimento dos 
produtos 

�   

14. Criar uma nova dependência do Posto de Turismo na parte mais 
alta do centro histórico, que possa ter um papel mais activo na 
divulgação patrimonial deste núcleo 

�   

15. Criar no centro histórico um espaço “arquivo” com documentação 
relativa a este núcleo da cidade, que seja igualmente um local de 
estudo, com biblioteca, espaço internet, sala de leitura, sala de 
exposições e workshops, serviço de bar associado, entre outros 
aspectos 

 � 
 

 

16. Criação de vários roteiros do centro histórico: gastronómico, 
arquitectónico, comercial, histórico, entre outros, promovendo os 
aspectos característicos desta área da cidade 

  � 

17. Promover uma forte divulgação dos eventos e actividades a 
realizar no centro histórico, no boletim municipal, agenda cultural, 
pelo comércio local, etc. 

 �  
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4. Espaço Público e Ambiente Urbano 
 

Conceber o espaço público do centro histórico de elevada qualidade ao nível 

paisagístico, ambiental e funcional, com condições muito atractivas a uma forte 

apropriação e vivência pela população. 

 

a) Reforçar o papel do espaço público na criação de uma paisagem coerente e 

unificadora para o centro histórico, através da articulação e continuidade espacial do tecido 

urbano e suas componentes, promovendo uma harmonia visual de conjunto 

 
Prioridade de implementação Linhas de Acção 

Muito Alta Alta Média 

1. Definição de uma estrutura hierárquica perceptível para o espaço 
público �   

1.1. Criar uma rede pedonal simples, bem articulada, com maior 
expressão social nos pontos de convergência dos seus ramos 

 �  

1.2. Promover a coesão do sistema de circulação pedonal, pela 
reabilitação e valorização dos caminhos existentes, numa 
perspectiva de os integrar na rede geral, criação de percursos 
pedestres, diminuição do número de becos e impasses garantindo 
continuidade às respectivas ruas 

�   

2. Melhorar as relações intersticiais que o espaço público desempenha 
ao nível da continuidade espacial �   

2.1. Articular a malha urbana do centro histórico entre si e com a 
envolvente pela criação e desenvolvimento de eixos pedonais 
estratégicos 

�   

2.2. Promover ligações fáceis das áreas onde se desenvolvem 
actividades a acessos directos e cómodos  �   

3. Criação de novos espaços públicos no centro histórico, 
aproveitando as potencialidades existentes �   

3.1. Reabilitação e requalificação paisagística de praças, largos, 
eixos pedonais, ruas, passagens, entre outros espaços �   

3.2. Criar praças urbanas com forma e escala adequadas, e espaços 
de desafogo, sem interferência com os itinerários pedonais, que 
podem passar pela abertura ao uso público de alguns logradouros e 
interiores de quarteirões  

 �  

3.3. Criar espaços sociais informais para sentar, estada, encontro, 
convívio em grupo, jogos de mesa, e muretes com múltiplas 
funções (sentar, deitar, etc.) 

 �  

3.4. Criação de espaços de retiro, privacidade, intimidade, e de 
lugares que estimulem sentimentos acolhedores, de protecção, 
abrigo e bem-estar 

 �  

3.5. Criação de miradouros nas vertentes do morro do Castelo, 
voltados para os vários sectores da cidade  

 �  

4. Elaborar projectos específicos para a requalificação e revitalização 
do espaço público que visem: �   

4.1. Promover o conforto na interacção homem/espaço através de 
um desenho urbano harmonioso e coerente �   

4.2. Promover um desenho urbano do espaço público que realce os 
seus valores arquitectónicos, as tradições, pormenores, detalhes, e a 
dinâmica dos vários lugares, criando um forte sentido evocador 

�   
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4.3. Reconversão e consolidação das frentes urbanas de contacto 
com os espaços públicos, através de uma boa articulação da 
confluência das fachadas no espaço público  

�   

4.4. Redescobrir um sentido e um desenho unificador do espaço 
público, dando coerência aos dois planos ortogonais (o vertical das 
fachadas e o horizontal do solo), articulando-os numa continuidade 
espacial, tornando-os o prolongamento paisagístico um do outro 

�   

4.5. Criar eixos visuais desafogados e promover uma paisagem que 
confira um sentimento tranquilo do espaço  O  

4.6. Evitar barreiras visuais no espaço público e criar aberturas 
visuais para a envolvente imediata dos vários espaços  �  

4.7. Composição de percursos que gerem eixos e perspectivas 
visuais atractivas, com efeito de surpresa e mistério  �  

4.8. Conceder a cada espaço uma identidade perceptível que lhe 
esteja subjacente  O  

5. Colocar referências à história, cultura, tradições e costumes do 
centro histórico, nos elementos de composição do seu espaço público 
(muros, paredes, gradeamentos, etc.) e objectos rústicos no espaço 
público, tornando o ambiente coerente, acolhedor e com sentido de 
pertença e identidade 

 �  

6. Criar no pavimento desenhos alusivos aos elementos patrimoniais 
do centro histórico com calçada típica portuguesa 

 �  

7. Produção de elementos estatutários e colocação dos mesmos em 
diferentes pontos do centro histórico, para gerar novas centralidades, 
focalizar a atenção em novos lugares, concentrar as perspectivas 
visuais e conferir identidade a novos espaços 

 �  

8. Introduzir a “água” no centro histórico, sob forma de fontes, 
fontanários, lagos, dado ser um elemento com uma forte carga 
simbólica associada, que promove a centralidade dos espaços, 
proporciona a reunião das pessoas, e confere um sentimento de calma, 
descanso e lazer aos lugares 

 �  

9. Uniformizar a sinalética do centro histórico, conferindo um sentido 
unificador e coerente ao nível visual, promovendo uma lógica de 
conjunto a toda a área. Colocar a sinalética de uma forma estratégica 
para uma fácil visualização. 

 �  

10. Reformular a rede de iluminação do espaço público, 
uniformizando-a e adequado o tipo e formas de iluminação às 
características das diferentes áreas. Colocar iluminação alta, rasteira, 
incidente nas áreas de estar e caminhos, para demarcar entradas, 
pontos de referência, cruzamento de caminhos ou vias 

�   

11. Adequar a textura e o tipo de pavimento às diferentes áreas dentro 
do centro histórico, conferindo um sentido unificador a todo o espaço, 
deixando claro que às diferenças de pavimento correspondem funções 
diferentes de cada espaço 

�   

12. Evitar desníveis sempre que possível, marcando a diferença entre 
circulação pedonal e viária através da textura e cores do pavimento, 
mantendo este sempre no mesmo plano 

�   

13. Mudar as decorações urbanas do espaço público de acordo com a 
estação do ano 

  � 

14. Proceder à supressão dos elementos dissonantes que provocam 
distorções na paisagem e cortam a continuidade da lógica visual �   

15. Promover o conforto climático do espaço público a partir do seu 
desenho e configuração: protecção dos ventos durante o dia e noite, 
conjugar a luz solar directa com a sombra, de acordo com o tipo de 

�   
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utilização e de utilizadores 
16. Criação e colocação estratégica de abrigos para protecção das 
intempéries �   

17. Garantir nos espaços públicos do centro histórico com materiais 
novos, que estes últimos sejam duráveis ao tempo, resistentes, 
ergonómicos para conforto, segurança e amortecimento em caso de 
choque, e facilmente substituíveis após estragos ou desgaste, 
adequados a uma manutenção moderada 

�   

18. Garantir ao espaço público do centro histórico pavimentos suaves, 
não derrapantes, ausência de desníveis acentuados e mobiliário urbano 
adaptado a pessoas com deficiências 

�   

19. Criar uma unidade de gestão que faça a manutenção do espaço 
público ao nível paisagístico e da sua limpeza, (reposição de 
mobiliário urbano e dos materiais desgastados com as características 
originais, limpar graffiti, eliminar publicidade indesejável, etc.) 

�   

 
 

b) Dotar o espaço público do centro histórico de equipamentos e serviços de apoio 

muito favoráveis à sua apropriação, numa relação complementar com uma dinâmica 

funcional que estimule uma forte actividade de rua e uma vivência permanente do espaço 

 

Prioridade de implementação Linhas de Acção 
Muito Alta Alta Média 

1. Criar espaços flexíveis, susceptíveis de uma programação de usos 
diversos, de acordo com as características sazonais, distribuídos por 
toda a área do centro histórico  

  � 

2. Criar espaços susceptíveis de receberem novos equipamentos para o 
desenvolvimento de actividades artísticas (pintura, escultura, trabalhos 
manuais, construções artesanais, teatro, etc.), lúdicas (actividades para 
crianças e jovens) ou didácticas (reciclagem, jardinagem, floricultura, 
apicultura, agricultura, plantação de espécies arbustivas e arbóreas, 
etc.) 

 �  

3. Criar áreas de lazer âncora, com actividades, serviços e 
equipamentos associados, que captem grandes fluxos de pessoas �   

4. Garantir que todos os espaços públicos (ruas, largos, praças, etc.) 
sejam apoiados por mobiliário urbano, composição vegetal e 
iluminação adequados e coerentes com os vários lugares 

�   

5. Criação de bancos para sentar com diferentes possibilidades: 
isolado, em grupo, ao sol, à sombra, voltado para vistas e eixos visuais 
interessantes, entre outras formas 

 �  

6. Alargar passeios e criar áreas específicas para a colocação de 
esplanadas e garantir condições de estadia confortáveis nessas áreas 
para uma melhor apropriação do espaço público 

�   

7. Garantir condições climatéricas de fruição do espaço público 
agradáveis e confortáveis, pela colocação de toldos recolhíveis para 
protecção do sol e chuva nas áreas para sentar, esplanadas, e 
aquecedores exteriores de rua nas zonas de esplanadas 

 �  

8. Pontuar as ruas, demarcar as entradas destas e delimitar as zonas de 
esplanadas e outros espaços, com arranjos aforísticos e vasos de flores, 
com um carácter de embelezamento paisagístico 

  � 

9. Qualificar e alargar a estrutura verde do centro histórico:  
9.1. Integração de jardins com diferentes dimensões em locais 
estratégicos do centro histórico (interior de quarteirões, por ex.), e  �  



Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 136 

instalação de mobiliário urbano e serviços associados  
9.2. Colocação de árvores, arbustos e canteiros de flores, com 
diferentes dimensões e em locais estratégicos do centro histórico, 
para funções estéticas de embelezamento, preencher lacunas 
paisagísticas, marcar a entrada de pontos que se pretendem realçar, 
criar novas centralidades “vegetais”, absorção da poluição, gerar 
sombra em determinados espaços, e harmonizar os lugares pela 
presença do elemento verde 

 �  

9.3. Selecção das espécies vegetais a implantar no centro histórico 
de acordo com a natureza do solo, microclima e topografia, 
garantindo uma boa retenção de água, a fixação da terra, uma maior 
longevidade das espécies, a protecção aos ventos e intempéries, e 
uma consequente economia de custos de manutenção 

 �  

9.4. Implantar por toda a área do centro histórico um sistema de 
irrigação, equitativamente distribuído por toda a superfície de 
implantação das espécies vegetais, e com diferenciais de caudais 
ajustáveis às características das várias espécies 

  O 

9.5. Aproveitamento da rede de drenagem para a irrigação natural 
das superfícies que necessitem de maior acumulação de água, não 
só para a rega de determinadas espécies, como para a exploração 
dos sentidos poético e lúdico do espaço no centro histórico 

 O  

10. Promover maior animação de rua no centro histórico, através do 
desenvolvimento e gestão de actividades que suportem a sua vivência, 
e se complementem com a própria utilização e fruição do espaço 
público  

 �  

11. Desenvolver actividades de lazer, didácticas, culturais, recreativas 
para diferentes públicos e estratos etários, em vários pontos do espaço 
público do centro histórico 

  � 

12. Variar as actividades nos espaços públicos do centro histórico e 
organizar actividades especiais 

  � 
13. Promover eventos com serviços e equipamentos associados, em 
locais estratégicos do centro histórico, favoráveis à revitalização do 
seu espaço público 

  � 

14. Fazer um planeamento das actividades e dos vários sectores onde 
estas se realizam, separando as áreas com actividades de maior ruído 
das que são mais passivas 

�   

15. Implantação de quiosques e cabines telefónicas, uniformes em 
termos de escala e cor, em pontos estratégicos do centro histórico 

 �  

16. Distribuição adequada de fontes e bicas de água pelo centro 
histórico e colocação de bocas-de-incêndio localizadas 
convenientemente 

 �  

17. Criar balneários e casa de banho pública no centro histórico, numa 
área de boa acessibilidade e com espaço suficiente 

 �  

18. Aumentar o número de recipientes do lixo e ecopontos, e colocá-
los distribuídos por todo o centro histórico, a distâncias razoáveis, 
adequando a sua dimensão às diferentes áreas e o seu design às 
características dos vários espaços 

�   

19. Proceder à remoção regular de lixos e à conservação, limpeza e 
lavagem dos espaços públicos (ruas, passeios, largos, praças, etc.), 
pelo sentimento de segurança que essa manutenção induz nas pessoas 

�   
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5. Comércio, Serviços e Equipamentos 
 

Garantir ao centro histórico uma dinâmica sustentável de comércio, serviços e 

equipamentos, favorável à criação de externalidades e efeitos multiplicadores 

 

a) Assegurar ao centro histórico condições estruturais e paisagísticas muito 

favoráveis e atractivas à fixação de comércio, serviços e equipamentos 

 

Prioridade de implementação Linhas de Acção 
Muito Alta Alta Média 

1. Criar uma unidade de gestão do comércio, serviços e equipamentos 
do centro histórico para: �   

1.1. Fazer a gestão da implantação destas três componentes numa 
lógica de mix funcional  �   

1.2. Tornar o centro histórico bastante diversificado, através de um 
planeamento que ordene uma alternância de usos variada, lógica, 
coerente, equilibrada, mantendo usos âncora importantes 

�  
 

 

1.3. Garantir uma dinâmica uniforme por toda a área, dando 
especial atenção e enfoque aos sectores potencialmente mais 
deprimidos, intervindo neles de imediato 

O   

1.4. Estabelecer percentagens de usos comerciais e de serviços face 
ao uso residencial 

  � 
1.5. Coordenar a estratégia de revitalização comercial, de serviços e 
equipamentos, e promover o atingir de consensos e a cooperação 
entre os diversos agentes e indivíduos implicados no processo 

�   

2. Incentivar os proprietários do comércio, serviços e equipamentos 
por meio de fundos de financiamento, a intervir na reconversão e 
remodelação dos estabelecimentos, tornando-os mais atractivos e 
apelativos, modernizando-os, preservando os elementos e 
características arquitectónicas distintivas, tanto do interior como 
exterior dos edifícios em que se implantam 

�   

3. Renovar as estruturas comerciais ao nível físico e, compatibilizar a 
necessidade de remodelação dos estabelecimentos existentes e criação 
de novos, com a requalificação dos espaços públicos, reabilitação do 
edificado, e articulação entre tecidos mais antigos e mais modernos, 
mitigando as fracturas paisagísticas  

 �  

4. Melhorar as estruturas físicas e paisagísticas dos estabelecimentos, 
invertendo o conceito de as lojas estarem fechadas em si, beneficiando 
os lucros do comércio, o controle entre comerciantes dos produtos 
expostos, e aumentando o fluxo de pessoas nas ruas pela atracção 
gerada: 

 �  

4.1. Intervir nas montras  �  

4.2. Abrir as frentes de loja ao exterior �   

4.3. Prolongar os estabelecimentos para a rua, fazendo do espaço 
público uma continuidade das lojas �   

4.4. Eliminar as barreiras físicas à entrada dos estabelecimentos, 
tornando-os mais convidativos �   

5. Garantir que os estabelecimentos comerciais, serviços e 
equipamentos confiram uma continuidade visual harmoniosa e um 
sentido unificador à paisagem do centro histórico, pela uniformização 

�   
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e regulamentação de algumas componentes: 

5.1. Tipos e dimensão de toldos  �  

5.2. Dimensão e configuração das montras  �  

5.3. Dimensão da publicidade exterior  �  

5.4. Tipo de sinalização publicitária  �  

5.5. Dimensão e características das esplanadas �   

5.6. Colocação de arranjos florísticos, vasos de flores e arbustos à 
entrada e nas fachadas; 

 �  

5.7. Tipo de painéis ou biombos divisórios, e de protecção do vento  �  

5.8. Criação e desenvolvimento de insígnias visíveis, atractivas, 
identificativas e coerentes na paisagem  �  

6. Articular física e funcionalmente as actividades comerciais, serviços 
e equipamentos entre si, com o espaço público e edificado envolvente, 
numa lógica de apoio e interdependência, criando fluxos recíprocos de 
clientes/utentes, garantindo a criação de um espaço vivo e não só de 
um cenário comercial 

�   

7. Promover uma paisagem urbana ordenada e coerente ao nível da 
distribuição das diferentes actividades, assegurando uma continuidade 
funcional de comércio, serviços e equipamentos, conseguindo uma 
distribuição uniforme de fluxos de pessoas, de igual intensidade, por 
toda a área do centro histórico  

�   

8. Reduzir o impacto visual gerado pelas lojas vagas e, garantir 
sempre que possível, que não existam estabelecimentos devolutos, 
evitando qualquer tentativa de desertificação do centro histórico, 
conferindo estabilidade visual e económica 

 �  

9. Promover a diversificação, dinamização e revitalização da base 
económica do centro histórico, e modernizar e qualificar o tecido 
económico existente: 

�   

9.1. Favorecer o comércio tradicional, articulando-o com marcas 
modernas com forte capacidade de atracção �   

9.2. Apoiar a fixação de actividades nas áreas mais deprimidas O   

9.3. Incentivar o aparecimento de novas actividades económicas de 
elevado valor acrescentado  

 �  

9.4. Encorajar a variedade e o interesse através da promoção de uma 
oferta de comércio, serviços e equipamentos diversificados na sua 
variedade mas exclusivos e especializados na sua oferta particular 

 �  

9.5. Adaptar o comércio e serviços aos novos formatos, procuras, 
perfis de consumo, clientes e públicos diversos �   

9.6. Aumentar a qualidade do comércio, serviços e equipamentos, e 
manter um padrão retalhista eficiente �   

9.7. Garantir comércio e serviços de arte, cultura e lazer no centro 
histórico: bares, restaurantes, cafés, hotéis, bibliotecas, museus, 
teatro, cinemas, concertos, desporto, lazer, acontecimentos, festivais 

 �  

9.8. Tornar o centro histórico num lugar de referência na venda de 
produtos alimentares locais ou importados de qualidade, altamente 
especializados, e com a incorporação de novos alimentos ligados a 

  O 
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novos valores culturais (produtos ecológicos, biológicos, etc.) 
9.9. Estabelecer o centro histórico como montra regional e nacional 
dos produtos regionais e tradicionais típicos, através da sua 
exposição em estabelecimentos e em ateliers gastronómicos 

  � 

9.10. Criação de mercados de rua em áreas deprimidas estratégicas 
do centro histórico, fornecendo produtos frescos e de elevada 
qualidade, funcionando como alavanca à revitalização desses 
espaços 

�   

9.11. Conceder benefícios, ao nível dos custos de estacionamento, 
aos clientes e utentes do centro histórico, através de senhas de 
compra 

 � 
 
 

10. Promover o espírito empresarial e de negócios, apoiando o 
investimento, favorecendo a criação de actividades económicas 
diversificadas no centro histórico pela isenção de determinadas taxas e 
impostos iniciais 

 O  

11. Fortalecer a base económica existente no centro histórico através 
da captação de novos investimentos  O  

12. Dar formação aos empresários ao nível dos vários negócios e de 
estratégias de marketing  �  

13. Promover o centro histórico, através de “vender” as áreas 
comerciais tradicionais aos consumidores, potenciais investidores, 
residentes locais, visitantes e ao público em geral, desde simples 
anúncios ate sofisticadas acções de promoção de vendas ou festivais e 
exibições temáticas  

 �  

14. Promover e coordenar campanhas promocionais, produzir mapas e 
folhetos publicitários, lançar campanhas de publicidade e de melhoria 
da imagem do centro histórico  

 �  

15. Alterar o horário de funcionamento dos espaços comerciais, 
alguns serviços e equipamentos, prolongando-o até mais tarde, 
coadunando-se com o período de lazer das pessoas, em que estas mais 
podem utilizar e usufruir do comércio, serviços e equipamentos do 
centro histórico. Além de que muito do lazer nocturno já se localiza no 
centro histórico, e apesar da sua desertificação residencial, à noite 
constitui-se como uma área bastante atractiva na cidade 

 �  

16. Garantir que os estabelecimentos de lazer, especialmente 
nocturnos, não se incompatibilizem ao nível do ruído e outros 
aspectos, com as funções adjacentes e contíguas, nomeadamente a 
residencial 

�   

17. Melhorar e redefinir as condições das cargas e descargas:  �  

17.1 Efectuar as cargas e descargas sempre que possível, por 
acessos traseiros ou por aqueles que menos impliquem 
congestionamento das artérias 

 �  

17.2. Regulamentar os horários e estabelecer períodos fixos para as 
cargas e descargas 

 �  

17.3. Nas ruas com fluxo viário e estacionamento, reservar lugares 
para operações de carga e descarga nos períodos fixados para tal 
através de sinalização adequada, evitando situações de 
congestionamento 

 �  

18. Garantir a recolha do lixo porta a porta, no caso dos 
estabelecimentos de restauração ou de lojas com encomendas e 
mercadorias em volumes de grande dimensão, que não se coadunam 
com o tamanho do bocal dos recipientes do lixo e ecopontos 

�   
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b) Dotar o centro histórico de comércio, serviços e equipamentos muito atractivos, 

diversificados e qualificados, que promovam uma forte vivência deste núcleo da cidade, e 

garantam a sua sustentabilidade 

 
Prioridade de implementação Linhas de Acção 

Muito Alta Alta Média 
1. Identificar áreas chave mais deprimidas, para a instalação de 
comércio, serviços e equipamentos âncora e de apoio às outras 
actividades, dispersos pelo centro histórico, canalizando fluxos de 
pessoas a esses lugares, revitalizando os seus espaços envolventes 

�   

2. Desenvolver áreas âncora na estrutura urbana do centro histórico, 
pela localização cirúrgica e intencionada de uma rede de 
equipamentos polarizadores, dispersos e fortemente dinamizadores 
dos respectivos contextos em que se inserem, funcionando como 
motores de revitalização dos espaços envolventes onde se localizam 
(ex. instalação de um estabelecimento hoteleiro na zona alta do centro 
histórico; instalação de um equipamento/serviços na área contígua ao 
limite Norte do Castelo) 

�   

3. Criar uma rede de equipamentos pontuais, catalisadores do processo 
de transferência da dinâmica por estes gerada para a reabilitação de 
iniciativa privada e pública 

 �  

4. Privilegiar a criação e localização de equipamentos e serviços de 
carácter geral e utilização colectiva, de educação, sociais, de saúde, 
infância, terceira idade, cultura, turismo, lazer, desporto e ligados a 
actividades culturais e recreativas 

  � 

5. Promover a flexibilidade dos equipamentos ao nível físico e 
estrutural, tornando-os facilmente adaptáveis a novas valências, pelo 
risco da sua desadequação num futuro próximo  

�   

6. Criar no centro histórico equipamentos e serviços sociais e 
comunitários diversificados, de apoio à população mais carenciada: �   

6.1. Apoio domiciliário permanente à população idosa �   

6.2. Criação de postos de enfermagem com atendimento médico  �  

6.3. Ajuda aos sem abrigo ao nível de alimentação, alojamento e 
empregabilidade �   

6.4. Promover estágios para os jovens   � 
6.5. Criar programas de trabalho e emprego para jovens com 
horários flexíveis  �  

7. Criar parques infantis, creches, jardins-de-infância no centro 
histórico, em áreas mais deprimidas que incluam espaços abertos ao ar 
livre, canalizando população para essas áreas. Associar a estes 
equipamentos para crianças, equipamentos para idosos: centro de dia, 
lar de idosos, espaço convívio sénior, para interacção dos vários 
estratos etários; e garantir que estes tenham serviços associados e 
estejam abertos todos os dias da semana 

�   

8. Estudar as possibilidades em termos de espaço e terreno para criar 
hortas urbanas, para ocupação da população mais idosa, e também de 
crianças e jovens para estímulo à agricultura nos tempos livres  

 O  

9. Aproveitar os armazéns e edifícios existentes no centro histórico 
relacionados com a indústria, e reconvertê-los para o desenvolvimento 
e criação de ateliers didácticos relacionados com actividades 

  � 
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artesanais, industriais, pequenas unidades de fabricação manual, 
pintura, desenho, actividades manuais artísticas, plásticas, audiovisual, 
entre outras, com equipamentos e serviços complementares e de apoio 
10. Estimular a pequena indústria e actividades artísticas, pelo carácter 
artístico e alternativo que estas trazem e por se reconverterem áreas 
menos apelativas esteticamente, tornando-as mais atractivas para as 
pessoas em geral, e para públicos mais específicos, ligados a 
actividades criativas.  

  � 

11. Desenvolver nos pisos térreos de edifícios e em locais estratégicos 
do centro histórico: 

 

11.1. Ateliers dirigidos aos vários estratos etários, onde se 
desenvolvem actividades e aprendizagens relacionadas com a 
agricultura e indústria, com o intuito de se prolongar e estimular a 
plurifuncionalidade do município 

  � 

11.2. Ateliers de pintura, gastronomia, espaços de leitura, revistas, 
espaços internet, arte, biblioteca, cinema, ambiente, dança, música, 
associações, galerias, creches, e serviços associados, cafés, entre 
outros 

  � 

12. Desenvolver espaços de negócio no centro histórico, pela criação 
de pequenos centros de escritórios   �  

13. Desenvolver campanhas de promoção e animação comercial, 
actividades de animação de rua, actuações de rua   � 
14. Envolver a população, residente e comerciantes, no 
desenvolvimento e participação nas actividades culturais, artísticas e 
acções a desenvolver 

  � 

 
 
 
6. Infra-estruturas e Mobilidade 
 

Assegurar ao centro histórico uma elevada qualidade ao nível das infra-estruturas, 

transportes, acessibilidades e estacionamento, e garantir a eficácia da sua utilização e 

gestão 

 
a) Dotar toda a área do centro histórico de infra-estruturas várias e com um padrão 

de elevada qualidade, garantindo uma gestão eficaz das mesmas 

 

Prioridade de implementação Linhas de Acção 
Muito Alta Alta Média 

1. Criar uma unidade que coordene a manutenção e gestão das infra-
estruturas no centro histórico, assegurando a sua funcionalidade na 
utilização e eficiência, bem como eficácia nas reparações necessárias 

�   

2. Reformular a rede eléctrica, garantindo a sua cobertura por toda a 
área do centro histórico, e que esta se faça sempre ao nível 
subterrâneo, minimizando impactos visuais dissonantes na paisagem 

�   

3. Requalificação da rede de abastecimento de água potável ao nível 
da substituição e reparação dos trechos necessários, e construção de 
novos ramais quando necessário, mantendo um padrão elevado de 
qualidade da água 

�   

4. Reutilizar a antiga rede unitária de aquedutos para drenagem das 
áreas pluviais, limpar e corrigir o seu traçado, integrando-o na restante 
rede geral de águas pluviais 

  O 
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5. Colocar sarjetas/grelhas de escoamento de águas pluviais por todo o 
centro histórico, em intervalos razoáveis e em locais estratégicos, 
tendo em atenção a topografia mais acidentada de determinadas áreas 

 �  

6. Garantir a limpeza e desimpedimento físicos das sarjetas para uma 
normal evacuação das águas pluviais, evitando entupimentos por 
acumulação de resíduos  

 �  

7. Requalificar a rede geral de esgotos domésticos e das actividades 
económicas de comércio e serviços, garantindo a sua cobertura por 
toda a área do centro histórico, e a respectiva eficácia na sua utilização 
e manutenção  

�   

8. Criar uma rede de água de rega abrangente a todos os espaços com 
estrutura verde existentes e a criar no centro histórico, assegurando o 
seu acesso a áreas abertas passíveis de integrar futuramente estrutura 
ambiental  

  � 

9. Criar uma rede de drenagem superficial de plantações, garantindo a 
sua cobertura em todas as áreas em que se planeie ter estrutura verde 

  � 
10. Criar um sistema centralizado de distribuição de águas quentes e 
frias, baseado numa central de trigeração 

  O 
11. Instalar uma rede de gás natural que abasteça toda a área do centro 
histórico, garantindo o acesso a todos os edifícios de modo uniforme  �  

12. Requalificar as redes de telecomunicações do centro histórico, 
garantindo a sua cobertura por toda a área, sempre que possível em 
cablagem de fibra óptica 

 �  

13. Instalar rede de internet fixa e móvel por todo o centro histórico, 
garantindo o seu acesso e cobertura por toda a área deste núcleo    �  

14. Criar emissores SOS distribuídos por toda a área do centro 
histórico, em pontos estratégicos previamente planeados e 
identificados 

  � 

15. Colocar recipientes para o lixo, com ecopontos integrados, em 
locais do centro histórico considerados necessários  �  

16. Garantir uma rede de recolha e transporte de resíduos sólidos 
urbanos abrangente por toda a área do centro histórico, e que integre a 
recolha selectiva de resíduos, encaminhando-os para uma central de 
tratamento  

 �  

 
 

b) Garantir ao centro histórico uma mobilidade melhor e mais sustentável, de uma 

rede de acessibilidades eficaz e de qualidade, e de estacionamento que resposta às 

necessidades existentes 

 
Prioridade de implementação Linhas de Acção 

Muito Alta Alta Média 

Transportes  
1. Promover uma mobilidade sustentável e a diminuição de gases no 
centro histórico, pelo incentivo ao uso de modos suaves de transporte, 
condições ao nível dos meios de deslocação não poluentes, e um 
sistema energético mais eficaz e eficiente 

�   

2. Promover uma maior utilização do transporte ferroviário através de 
acordos com a CP ao nível da melhoria dos horários �   

3. Melhorar a rede de transportes públicos rodoviários ao nível dos 
horários, flexibilidade de itinerários e criação de paragens em locais 
estratégicos  

�   
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4. Criar interfaces de bicicletas e patins no centro histórico e junto às 
bolsas de estacionamento, com um sistema de passe/cartão integrado  �  

5. Redefinir um modelo de circulação rodoviária e uma estratégia de 
mobilidade adequada ao centro histórico, adaptá-los permanentemente 
aos novos fluxos, fazer uma optimização das rotas, uma boa gestão do 
plano de trânsito, eliminando as zonas de conflito e nós críticos, 
diminuindo a sua extensão, propagação e grau de conflito às restantes 
artérias  

�   

6. Promover melhorias significativas ao nível do ambiente sonoro de 
toda a área do centro histórico e, compatibilizar os limiares 
admissíveis para uma classificação como zona sensível para o período 
diurno e nocturno: 

�   

6.1. Fazer a caracterização do ambiente sonoro da área do centro 
histórico em mapas de ruído, identificar as zonas e edifícios 
expostos a níveis sonoros superiores aos valores legalmente 
admissíveis para uma classificação de área de intervenção como 
zona mista 

 �  

6.2. Adoptar uma estratégia de intervenção que compatibilize as 
necessidades dos estabelecimentos de comércio, serviços e 
equipamentos com a minimização do ruído  

�   

6.3. Minimizar situações problemáticas críticas ao nível da geração 
de conflito sonoro, resultantes da proximidade aos principais eixos 
rodoviários que servem a área do centro histórico 

 �  

6.4. Adoptar medidas de redução na fonte e no meio de propagação 
do ruído  

 �  

6.5. Reduzir o número de edifícios e áreas expostas a excesso de 
ruído rodoviário e outros, pela diminuição do volume de tráfego 

 �  

6.6. Adequar melhor os parâmetros que influem sobre o ambiente 
sonoro no centro histórico: volume de tráfego rodoviário, tipo de 
tráfego, velocidade de circulação, tipo de pavimento, tendo em 
conta as especificidades deste núcleo 

 �  

6.7. Colocação estratégica de vegetação arbórea e arbustiva, e o 
elemento água para absorção e minimização o ruído  �  

Acessibilidades viárias  

1. Garantir que todos os arruamentos do centro histórico, com 
condições e possibilidade de circulação automóvel, tenham acesso a 
veículos de emergência, assegurando o permanente desimpedimento 
físico ao nível da desobstrução dos seus acessos, através de 
sinalização adequada 

�   

2. Garantir sempre que possível aos arruamentos o acesso e circulação 
de veículos de cargas e descargas, recolha de resíduos sólidos, 
manutenção, limpeza e higiene pública, definindo os percursos de 
acesso aos mesmos e garantindo a sua desobstrução permanente 
através de sinalização adequada 

�   

3. Definição de áreas de acesso condicionado a residentes  �  

4. Reperfilamento de troços de vias com deficiências ao nível do seu 
perfil 

  � 
5. Definição de uma estrutura hierárquica e ordenação da rede 
rodoviária, tendo em conta: os principais eixos de atravessamento, as 
especificidades da malha urbana existente, a necessidade de inserção 
da rede local do centro histórico na restante rede rodoviária da cidade, 
e assegurar a continuidade das vias 

 �  
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6. Melhorar a fluidez viária, o escoamento, distribuição do tráfego e as 
condições de circulação através: �   

6.1. Imposição de limites mais restritivos de velocidade de 
circulação  �  

6.2. Condicionamento de acesso e circulação de veículos pesados, 
com maior utilização da variante poente pelos mesmos  �  

6.3. Criação de novas artérias viárias quando possível, tendo em 
conta as características da malha urbana existente   O 
6.4. Encerramento de algumas vias à circulação viária normal, 
garantindo o seu acesso por outras vias   � 
6.5. Limitar e condicionar o tráfego existente em algumas artérias, 
reduzindo o fluxo rodoviário   �  

6.6. Manutenção do tráfego local em apenas algumas ruas da rede 
local do centro histórico  �  

6.7. Alterar o sentido de circulação de determinados arruamentos 
para diminuir o tráfego que acede à área do centro histórico   �  

7. Garantir a criação de eixos estruturantes de atravessamento do 
centro histórico que estabeleçam ligações chave: �   

7.1. Choupal / centro histórico �   

7.2. Parque Regional de Exposições / centro histórico  �  

7.3. Nascente / Poente do centro histórico   O 

7.4. Sudoeste / Nordeste do centro histórico  �  

7.5. Sectores poente / Norte / nascente do centro histórico entre si �   

8. Garantir que todos os eixos rodoviários tenham uma pavimentação 
adequada e uniforme, que permita uma circulação fluida e com o 
mínimo ruído, utilizando materiais adequados às especificidades de 
cada área e características arquitectónicas e urbanísticas 

 �  

Acessibilidades pedonais  

1. Definição de uma rede local hierárquica de distribuição do fluxo 
pedonal, garantindo o equilíbrio das artérias de circulação com os 
locais de estadia, harmonizando e uniformizando a intensidade dos 
fluxos de pessoas 

�   

2. Criar artérias pedonais de rápido acesso e ligação às bolsas de 
estacionamento �   

3. Rectificação do traçado dos arruamentos, praças, largos, e outros 
espaços  �  

4. Garantir uma boa pavimentação das áreas pedonais ao nível do 
estado de conservação, atenuação dos declives nos sectores de 
topografia mais acidentada, e adequação do tipo de pavimento às 
características arquitectónicas e urbanísticas da área  

 �  

5. Alargar e criar mais espaços de circulação pedonal através de: �   

5.1. Condicionamento de artérias ao tráfego rodoviário para a sua 
consequente utilização pedonal �   

5.2. Aumentar o número de arruamentos com vocação pedonal  �  
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5.3. Pedonalizar largos, praças, pátios entre outros espaços �   

Estacionamento  

1. Criar uma unidade de gestão e manutenção do estacionamento, 
conciliando a satisfação das necessidades existentes, com a 
minimização das consequências negativas ao nível paisagístico e da 
circulação pedonal no centro histórico  

�   

2. No que respeita ao estacionamento privado, instalar a 
obrigatoriedade de criação de lugares de estacionamento no interior 
dos lotes/parcelas em operações urbanísticas que impliquem obras e 
construções novas, sempre que seja possível e que a dimensão permita 

�  
 
 

3. Fiscalização mais intensiva do estacionamento ilegal �   

4. Melhorar as condições de estacionamento existentes ao nível do 
estado de conservação do pavimento  �  

5. Criar mais estacionamento de superfície e/ou subterrâneo no sector 
Norte e Nordeste, no Largo dos Polomes, no Largo do Alfazema, e no 
Largo de São Miguel e áreas envolventes, por ser um ponto 
estratégico de entrada no centro histórico, promovendo um maior 
fluxo pedonal de pessoas a penetrar neste núcleo por essas áreas  

�   

6. Publicitar mais os estacionamentos existentes (Mercado Municipal, 
Santiago, Câmara Municipal, Parque Regional de Exposições), os 
lugares disponíveis e as respectivas condições de pagamento 

 �  

7. Criar mais estacionamento associado ao novo terminal rodoviário, 
na área contígua a este �   

8. Garantir condições de estacionamento para os habitantes do centro 
histórico, através de um dístico na viatura e/ou lugar fixo para a rua 
onde residem 

�   

9. Colocação de pilaretes nos passeios em que seja necessário, para 
evitar o estacionamento de veículos em cima, melhorando as 
condições de circulação pedonal 

�   

10. Garantir que os estacionamentos dentro do centro histórico, sem 
ser em bolsas de estacionamento, sejam pagos, em horário de 
expediente, excepto moradores, e que essa verba reverta a favor do 
investimento nos transportes, melhoria das condições de acesso 
pedonal, e criação de mais estacionamento de superfície e/ou 
subterrâneo no centro histórico  

  � 

11. Eliminação de estacionamento em determinados locais, garantindo 
uma melhoria das condições de circulação pedonal  �  

12. Garantir que o estacionamento a criar no centro histórico não 
comprometa a qualidade visual e paisagística desta área, minimizando 
qualquer efeito dissonante 

�   

13. Garantir que as bolsas de estacionamento a criar sejam sempre 
perto dos limites do centro histórico e que tenham um acesso pedonal 
fácil e rápido a este núcleo, promovendo a penetração de fluxo 
pedonal por vários e diferentes pontos de entrada deste 

�   

 
 
 

 
 
 


