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1.  Enquadramento  

O presente PERU encontra-se enquadrado pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.  

Este diploma define a reabilitação urbana como a “forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano 

existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e 

modernizado através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas 

urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios”
1
, contribuindo para os seguintes 

objetivos
2
: 

 Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados; 

 Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

 Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

 Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

 Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana; 

 Modernizar as infraestruturas urbanas; 

 Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

 Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em 

que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente combinadas na sua 

execução com intervenções de natureza social e económica; 

 Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos 

existentes; 

 Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

 Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e a 

coesão territorial; 

 Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, 

serviços e funções urbanas; 

 Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 

 Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair funções 

urbanas inovadoras e competitivas; 

 Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública 

e dos demais espaços de circulação; 

 Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; 

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

                                                                        
1 RJRU – artigo 2º, alínea j). 
2 RJRU – artigo 3º.  
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Nos termos do referido Regime Jurídico, uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) é definida como uma “área 

territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das 

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

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique 

uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio 

ou em plano de pormenor de reabilitação urbana”
3
. 

A delimitação de uma ARU determina a necessidade de congregar numa área urbana, com sinais de 

insuficiência, degradação ou desqualificação urbana, um conjunto de intervenções e investimentos integrados 

que assegurem a salvaguarda e valorização do património edificado e a qualificação de infraestruturas, 

equipamentos e espaço público, por via do desenvolvimento de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU). 

Assim, a ORU corresponde ao “conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a reabilitação 

urbana de uma determinada área”
4
, podendo ser simples ou sistemática, de acordo com a abrangência da 

intervenção que se pretende adotar (Figura 1). 

 
Figura 1. Operação de Reabilitação Urbana: simples ou sistemática 

Fonte: RJRU 

 

A ORU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha é de caráter sistemático, sendo enquadrada 

pelo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), apresentado no presente documento. O RJRU 

determina, no seu artigo 33º, n.º 2, que um PERU deve, sem prejuízo do tratamento de outras matérias 

consideradas relevantes: 

 Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação urbana, a)

compatíveis com as opções de desenvolvimento do Município (objeto do presente documento); 

 Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana; b)

 Definir as prioridades e os objetivos a prosseguir na execução da operação de reabilitação urbana; c)

                                                                        
3 RJRU – artigo 2º, alínea b). 
4
 RJRU – artigo 2º, alínea h). 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

SIMPLES 

Consiste numa intervenção integrada de 
reabilitação urbana de uma área, dirigindo-se 

primacialmente à reabilitação do edificado, num 
quadro articulado de coordenação e apoio da 

respetiva execução. 

SISTEMÁTICA 

Consiste numa intervenção integrada de 
reabilitação urbana de uma área, dirigida à 

reabilitação do edificado e à qualificação das 
infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços 
verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a 
requalificação e revitalização do tecido urbano, 

associada a um programa de investimento público. 
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 Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes a d)

adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as infraestruturas urbanas, os 

equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as atividades económicas; 

 Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva operação de e)

reabilitação urbana; 

 Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e f)

demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de reabilitação; 

 Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as ações de iniciativa pública g)

necessárias ao desenvolvimento da operação; 

 Definir um programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual deve incluir uma h)

estimativa dos custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de financiamento; 

 Identificar, caso não seja o município a assumir diretamente as funções de entidade gestora da área de i)

reabilitação urbana, quais os poderes que são delegados na entidade gestora, juntando cópia do ato de 

delegação praticado pelo respetivo órgão delegante, bem como, quando as funções de entidade gestora 

sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação urbana, quais os poderes que não se presumem 

delegados; 

 Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração de plano de pormenor de j)

reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir através do mesmo. 

 

Sem prejuízo dos deveres de reabilitação de edifícios que impendem sobre os particulares e da iniciativa 

particular na promoção da reabilitação urbana, as intervenções tendentes à execução de uma Operação de 

Reabilitação Urbana sistemática devem ser ativamente promovidas pela respetiva entidade gestora, neste caso, 

o Município de Condeixa-a-Nova. 
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2. Definição do âmbito da ORU 

  A ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 2.1.

O Município de Condeixa-a-Nova, nos últimos anos, tem realizado várias intervenções de qualificação e 

revitalização urbana, sobretudo no Centro de Condeixa-a-Nova. Apesar destes esforços, continua a verificar-se o 

despovoamento do núcleo mais antigo da Vila e a existência de imóveis devolutos e em processo de degradação. 

Perante este contexto, a autarquia decidiu delimitar a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Urbano de 

Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha com o objetivo de valorizar de forma integrada estes dois núcleos, 

promover a ligação entre ambos e incentivar a reabilitação e qualificação urbanas através da recuperação e 

refuncionalização do edificado e dos espaços não edificados e valorização de elementos patrimoniais como 

fatores de diferenciação e competitividade urbana e promoção da qualidade de vida. 

  
Figura 2. Excerto do Diário da República nº53/2018, Série II, de 15 de março de 2018 e informação IHRU 

Fonte: Diário da República Eletrónico e IHRU 

 

A ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha (aprovada a 6 de dezembro de 2017 e 

publicada em Diário da República através do Aviso nº 3465/2018, conforme excerto apresentado na Figura 2) 

abrange uma área de 240,22 hectares (Figura 3), integra o núcleo consolidado e mais antigo da Vila de Condeixa-

a-Nova e o núcleo de Condeixa-a-Velha.  
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Figura 3. Limite da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

 

A delimitação da ARU teve como critério a coerência com os instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor, 

aplicáveis à área de intervenção, em particular a primeira revisão do Plano Diretor Municipal. Para além disso 

teve em consideração a proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C), assim 

como o Plano Estratégico Concelhio “Condeixa 2020: o futuro começa hoje” e o Plano de Ação para a 

Regeneração Urbana (PARU), instrumentos estratégicos que refletem o contexto regional e local do 

concelho/Vila, as suas ligações funcionais a outros territórios e sistemas urbanos, bem como as potencialidades 
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que apresenta do ponto de vista cultural, turístico, etc., cujo desenvolvimento beneficia da promoção da 

reabilitação e revitalização urbana. 

Face ao exposto, foi definido como estrutural a programação de uma intervenção integrada para o território da 

ARU delimitada e para a qual se estipulam os seguintes objetivos estratégicos: 

 Incentivar a reabilitação dos edifícios fisicamente degradados e funcionalmente desadequados; 

 Garantir boas condições de utilização e funcionalidade dos edifícios e das parcelas em que se inserem; 

 Proteger e promover a valorização do património cultural edificado como fator de identidade e 

diferenciação urbana; 

 Requalificar e valorizar o espaço público e os equipamentos coletivos e ainda proteger e valorizar o 

património cultural; 

 Garantir o bom funcionamento das infraestruturas urbanas; 

 Travar o declínio demográfico e o abandono, reforçando e tornando atrativo o uso habitacional; 

 Apoiar a viabilidade e diversificação do tecido económico, reforçando a atividade existente e 

promovendo a instalação de novos usos; 

 Apoiar a diversidade social e cultural; 

 Incentivar o aumento da eficiência energética nos edifícios a reabilitar; 

 Garantir a melhoria da acessibilidade aos edifícios para cidadãos com mobilidade condicionada; 

 Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública 

e dos demais espaços de circulação. 

 

Por sua vez, como objetivos específicos a prosseguir na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-

a-Velha, estabeleceram-se os seguintes: 

 Desenvolver estratégias direcionadas para fixação dos residentes, das atividades instaladas, bem como 

o reforço da sua atratividade; 

 Envolver os diversos agentes políticos, económicos e sociais com interesse na área de intervenção; 

 Promover a minimização do impacte da passagem da EN1/IC2, através da requalificação do espaço 

público e do desenvolvimento de barreiras visuais; 

 Assegurar a criação de passeios desafogados, promovendo a requalificação do espaço público ao nível 

paisagístico, de mobiliário urbano e de iluminação pública; 

 Garantir a melhoria da circulação pedonal e viária, assegurando as ligações pedonais e viárias 

transversais à EN1/IC2, e prevendo áreas de estacionamento; 

 Criar regras e incentivos à reabilitação e à recuperação destes núcleos, procurando diminuir a 

degradação e descaracterização do edificado e respetivos espaços envolventes; 

 Caracterizar o edificado existente no que se refere a número de pisos, estado de conservação, 

características estéticas e construtivas; 
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 Definir para cada edifício, cérceas, usos e terapêutica, identificando quais as situações em que deve 

efetuar correção de dissonâncias; 

 Qualificar as principais vias de acesso ao centro da Vila; 

 Qualificar o espaço público ao nível paisagístico, de mobiliário urbano e de iluminação pública, dando 

primazia à circulação pedonal e aos meios de transporte suaves, nomeadamente bicicletas, não tendo 

em vista apenas uma utilização diária, mas também o aproveitamento de circuitos turísticos; 

 Qualificar o espaço público procurando ordenar a circulação viária e o estacionamento público, criando 

regras para o acesso viário de cargas e descargas e condições de circulação e de paragem dos 

transportes públicos; 

 Criar novas ligações viárias na área do pavilhão municipal, por forma a garantir um acesso melhor e 

mais qualificado aos equipamentos desportivos e escolares, a partir da Rua Dr. Simão da Cunha e da 

futura circular Sul; 

 Estabelecer condições de correlação com as Ruínas de Conímbriga, prevendo a valorização da ligação 

pedonal existente; 

 Implementar as ações previstas no PARU. 

 

Os objetivos expostos, que sustentaram a delimitação da ARU são os que sustentam o desenvolvimento da 

respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática, enquadrada pelo Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana (PERU). 

 

  Tipologia e prazo de execução da ORU 2.2.

A intervenção de reabilitação urbana a desenvolver no aglomerado urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha é uma ORU sistemática tendo em conta a perspetiva integrada de reabilitação do edificado e de 

qualificação das infraestruturas, equipamentos e espaços verdes e urbanos de utilização coletiva.  

Conforme estabelecido no RJRU
5
, uma ORU sistemática corresponde a “uma intervenção integrada de 

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

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do 

tecido urbano, associada a um programa de investimento público”. A ORU sistemática é enquadrada pelo 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
6
, constituindo, a sua aprovação, causa de utilidade pública para 

efeitos da expropriação ou da venda forçada dos imóveis existentes na área abrangida, bem como da 

constituição sobre os mesmos das servidões, necessárias à execução da operação de reabilitação urbana
7
. 

                                                                        
5
 RJRU – artigo 8º, n.º 3. 

6
 Referente ao presente documento. 

7
 RJRU – artigo 32º. 
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No que respeita à execução da ORU sistemática, esta deve ser ativamente promovida pela respetiva entidade 

gestora, a Câmara Municipal do Condeixa-a-Nova, sem prejuízo dos deveres de reabilitação de edifícios que 

competem aos particulares e à iniciativa particular na promoção da reabilitação urbana
8
. 

Neste contexto, de acordo com o estabelecido no mesmo Regime Jurídico, a operação de reabilitação urbana é 

executada por iniciativa da entidade gestora, Câmara Municipal, e por privados, estando o modelo de gestão e 

de execução da ORU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa a Velha definido e detalhado no capítulo 

5.4 do presente documento.  

Relativamente ao prazo de execução, a ORU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha será 

executada em 15 (quinze anos), estimando-se que as intervenções propostas se desenvolvam entre 2021 e 2035. 

De acordo com o artigo 20º do RJRU, o prazo de execução estabelecido corresponde ao âmbito temporal 

máximo fixado para a vigência de uma ORU. 

Tendo em vista a concretização integral da ORU, deverá ser regularmente promovida a avaliação da execução da 

operação, designadamente do grau de desenvolvimento do programa de ação definido e da prossecução dos 

objetivos específicos, nos termos previstos no RJRU (artigo 20º-A do RJRU). 

  

                                                                        
8
 RJRU – artigo 31º. 
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3. Caraterização e diagnóstico 

  Enquadramento territorial  3.1.

 Enquadramento regional 3.1.1.

O concelho de Condeixa-a-Nova integra a NUTS III Região de Coimbra, em conjunto com os concelhos de Arganil, 

Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, 

Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.  

 
Figura 4. Enquadramento regional do concelho de Condeixa-a-Nova 

 

O concelho de Condeixa-a-Nova tem uma área aproximada de 140 km
2
 e, administrativamente, divide-se em 7 

freguesias (após a reorganização administrativa resultante da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro): Anobra, 

Furadouro, Ega, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Sebal e 

Belide, União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé, Zambujal. 

De acordo com a tipologia das áreas urbanas
9
, definidas pelo INE, a União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova (na qual se localiza a ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha) e a União 

das Freguesias de Sebal e Belide correspondem a “Áreas Predominantemente Urbanas”, enquanto as restantes 

freguesias do concelho têm a classificação de “Áreas Predominantemente Rurais”. 

                                                                        
9 INE, Tipologia de áreas urbanas, 2014 (disponível em: https://tinyurl.com/y2ws8fgg) 

https://tinyurl.com/y2ws8fgg
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Em 2018, o concelho de Condeixa-a-Nova apresentava uma densidade populacional de 126,9 habitantes/km
2
 

com uma estimativa populacional na ordem dos 17.600 habitantes, um valor que infere uma dinâmica positiva, 

com um acréscimo de 3% face a valores de 2011 (17.078 residentes). 

A localização geoestratégica do concelho, próxima de importantes eixos de comunicação e a sua integração no 

sistema urbano de Coimbra, poderão justificar estas dinâmicas populacionais, com impactos relevantes do ponto 

de vista territorial e urbanístico, uma vez que o concelho beneficia da acessibilidade à A1, cujo nó de acesso se 

situa próximo da sede do concelho, bem como à A13 e ao IC2. Para além destes eixos estruturantes, a nível 

local/regional, a EN347 desclassificada assegura a ligação a Penela, a EN342 desclassificada liga a Miranda do 

Corvo e à Lousã. O primeiro destes eixos viários, no sentido noroeste, permite também a ligação a Montemor-o-

Velho e à Figueira da Foz, enquanto o segundo, no sentido sudoeste estabelece a ligação a Soure. 

A proposta do PROT Centro destaca, entre outros fatores, a importância dos eixos viários para a organização do 

território e para o estabelecimento de relações funcionais entre os núcleos urbanos, em particular no sistema 

urbano de Coimbra-Figueira da Foz/Baixo Mondego, no qual o concelho de Condeixa-a-Nova se integra. O 

modelo territorial da Região Centro define dois princípios de referência para a organização deste sistema 

urbano: 

 O primeiro deriva do quadro biofísico da região caracterizado pela presença do Campo do Mondego e 

da planície aluvial que compreende o tramo final do rio Mondego e os afluentes da margem direita e 

esquerda onde domina o arrozal (…).  

 O segundo princípio de organização associa a relação entre a rede viária arterial e as principias 

nucleações urbanas. Coimbra e, com menor expressão, Figueira da Foz são as aglomerações de maior 

importância e também de perfil funcional distinto. Coimbra é uma indiscutível capitalidade regional com 

uma presença longa no tempo histórico, uma referência patrimonial, um polo universitário e de 

concentração da fileira da saúde e dos serviços regionais desconcentrados. Figueira passou de povoado 

piscatório a uma especialização turística de longa tradição balnear e de vilegiatura. Figueira é também 

porto marítimo ligado à linha do Oeste e à linha da Beira Alta, com crescente importância industrial e 

boa ligação à rede arterial viária (IC1, IP3, e IC8 a A1). O denominado “Eixo Coimbra, Figueira da Foz” é 

por isso uma relação de forte complementaridade funcional, reforçada pelas novas acessibilidades 

viárias entre o Campo do Mondego e a relação com o Atlântico. Não se trata, portanto de uma 

contiguidade, de uma conurbação contínua. Coimbra constitui a maior aglomeração urbana/funcional da 

região, estendendo-se pelas duas margens do Mondego e estabelecendo eixos de contiguidade urbana ao 

longo da N1 em direção à Mealhada para Norte, e a Condeixa, para Sul, e a ligações pontuais aos nós do 

eixo paralelo do IP1. Para Nascente, as ligações aos núcleos de Penacova, Miranda do Corvo e Lousã e, 

menos, Vila Nova de Poiares e Penela, seguem antigos eixos rodoviários e ferroviários e fazem-se de 

forma descontínua embora num contexto de elevada dependência funcional. Pela EN234, Coimbra-

Cantanhede e Cantanhede-Mealhada, vai-se adensando a malha linear de urbanização, desigualmente 

tensionada pela maior ou menor comodidade das novas ligações com os nós auto-estradais do IP3 e do 
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IP1. Montemor-o-Velho, de antiga praça-forte sobre o Campo do Mondego situa-se agora numa 

amarração estratégica ao IP3 e às novas oportunidades de ligação rápida a Coimbra e à Figueira.” 

O PROT Centro define ainda o subsistema urbano de Coimbra, no qual se integra o concelho de Condeixa-a-Nova 

e se incluem também outros núcleos como Figueira da Foz, Montemor-o-Velho Cantanhede, Mealhada, 

Penacova, Lousã e Miranda do Corvo. Coimbra destaca-se pelas funções administrativas, de educação, saúde e 

de comércio e serviços que polariza um conjunto de centros urbanos vizinhos que asseguram a função 

habitacional de suporte, como é o caso de Condeixa-a-Nova.  

 
Figura 5. Sistema urbano e organização do território da Região Centro 

Fonte: CCDR Centro, PROT Centro – Modelo urbano e organização do território, 2008 

 

 Enquadramento histórico 3.1.2.

Os vestígios arqueológicos presentes no concelho de Condeixa-a-Nova demonstram a antiguidade do 

povoamento nesta zona. A história de Condeixa começa a desenhar-se a partir do século II a.C., com a 

emergência da cidade luso-romana de Conímbriga (Figura 6), cujo declínio é precipitado por diversos fatores, 

entre os quais a depressão económica do Império Romano, as invasões bárbaras, no século V, e o domínio 

muçulmano da Península Ibérica, a partir do século VIII. 
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Figura 6. Arcos de anfiteatro Romano, em Condeixa-a-Velha, e ruínas de Conímbriga  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

 

Com a Reconquista Cristã, Conímbriga seria abandonada definitivamente e os habitantes que não abandonaram 

o local viriam a constituir Condeixa, no vale a norte. “Condeixa-a-Velha é um remanescente vivo da cidade de 

Conímbriga, isto porque depois do seu definitivo abandono, parte da população ter-se-ia fixado mais a norte, 

constituindo um agregado populacional - não muito apartado, assim, do velho oppidum de Conímbriga - que viria 

a dar origem a Condeixa-a-Velha. Em 1086 escreve-se, talvez pela primeira vez, o nome de Condexe (que proviria 

da expressão "como a deixa", que regista a tremenda impressão causada pela destruição de Conímbriga às mãos 

dos bárbaros), pelo que a data da sua fundação remontará seguramente a um período anterior à monarquia.”
10

 

“No início do século XIII (1219), a existência do lugar de Condeixa-a-Nova surge atestada por documentação; nela 

aparece referenciado, pela primeira vez, este topónimo, muito embora o povoado devesse existir já no século XII, 

presumivelmente fundado pelo Mosteiro de Santa Cruz na sequência das ações de repovoamento territorial da 

região de Coimbra. 

Acrescido por doação de terras, o lugar de Condeixa-a-Nova, de importância crescente, conhece um 

desenvolvimento extraordinário que dois acontecimentos do século XVI denunciam: a concessão de um foral, em 

1514, por D. Manuel I e a constituição da freguesia de Condeixa-a-Nova, em 1541. 

Nesta época quinhentista, os avultados proventos económicos que a expansão marítima realiza, fazem o país 

conhecer a abastança. A próspera Condeixa vai-se vestindo de roupagens fidalgas, com a edificação de palácios e 

solares, de famílias nobres. Um outro indício do seu desenvolvimento, apontado já nos finais do século XVIII, 

traduziu-se no reforço da sua importância viária com a reconstrução e alargamento da estrada real (Lisboa-

Condeixa-Coimbra) – atual IC2 – pela qual circulava a mala-posta. 

No século XIX, porém, Condeixa foi palco de movimentações de forças belígeras que interromperam bruscamente 

o seu progresso. Assim sucedeu com a terceira invasão francesa, pela qual a freguesia, saqueada e incendiada, 

conheceria o violento rasto de destruição deixado pelas tropas de Massena, que não poupou nem os palácios, 

nem mesmo a Igreja Matriz. Por outro lado, as lutas intestinas que sacudiram o país durante o período de 

instauração do Liberalismo fizeram voltar a soar os acordes marciais. 

                                                                        
10 Fonte: http://uniaofreguesiascondeixa.pt/freguesia/history  

http://uniaofreguesiascondeixa.pt/freguesia/history
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Só em meados desse século, Condeixa-a-Nova alcançaria a emancipação administrativa que reclamava e que 

chegou por intermédio da rainha D. Maria II que, em 1838, a eleva a concelho (benesse que será suspensa e 

definitivamente restaurada em 1852) e, por fim, à categoria de vila em 1845.”
 11

 

  
Figura 7. Casa dos Sás (séc. XVII) e Palácio dos Lemos (séc. XVIII) 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

 

“Com a implantação da República e no primeiro quarto do século XX, Condeixa vive outro período de 

desenvolvimento e progresso. Em 1900 já havia 414 focos habitacionais e 1692 habitantes. Até aos dias de hoje, 

Condeixa passou por alguns altos e baixos, tendo sofrido com o êxodo das populações rurais para as grandes 

cidades e com as Guerras de Ultramar. Em finais da década de 90, Condeixa vê a sua população aumentar de 

forma significativa, devido essencialmente ao aumento da construção e às ótimas condições para fixação da 

população, fruto da sua proximidade a Coimbra.”
 12

 

  
Figura 8. Antigo Terreiro, atual Praça da República 

Fonte: condeixa.wordpress.com, https://www.geocaching.com/geocache/GC2WK59_crossword-na-praca-da-republica 

 

 Evolução urbana do território da ARU 3.1.3.

Como exposto no ponto anterior, o surgimento e a evolução urbana da atual Vila de Condeixa-a-Nova surge com 

o abandono do povoamento de Conímbriga, ao qual sucedeu a fundação de Condeixa-a-Velha, na proximidade, 

e, posteriormente, impulsionado pelas reorganizações territoriais relacionadas com a crescente influência do 

                                                                        
11 Fonte: cm-condeixa.pt/autarquia/concelho/historia/ 
12 Fonte: http://uniaofreguesiascondeixa.pt/freguesia/history  

https://condeixa.wordpress.com/
https://www.geocaching.com/geocache/GC2WK59_crossword-na-praca-da-republica
https://cm-condeixa.pt/autarquia/concelho/historia/
http://uniaofreguesiascondeixa.pt/freguesia/history
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Mosteiro de Santa Cruz na região de Coimbra. A partir do século XV, começa a destacar-se a edificação de alguns 

palácios e solares de famílias nobres que vão contribuindo para o reforço da importância do núcleo urbano de 

Condeixa-a-Nova. 

Neste contexto, a atual malha urbana da Vila é marcada por dois núcleos distintos – o aglomerado de Condeixa-

a-Velha e o de Condeixa-a-Nova. O primeiro, Condeixa-a-Velha (situado na zona sul da ARU), apresenta uma 

configuração linear estruturada pela Rua da Fonte, Rua 22 de junho, Rua da Escola e Rua Detrás das Eiras. A Rua 

da Fonte, em conjunto com o largo Engenheiro Costa Alemão, constitui uma malha urbana mais 

compacta/consolidada onde é notória a antiguidade do casario, em comparação com o existente nos outros 

eixos nos quais ocorreu a expansão mais recente deste núcleo (como é o caso da Rua Detrás das Eiras). Neste 

aglomerado predomina a função residencial, sendo relevante destacar também o Museu Monográfico de 

Coimbra, um importante equipamento cultural, gerador de fluxos. 

Por sua vez, o aglomerado de Condeixa-a-Nova apresenta diversas centralidades, com características e funções 

distintas. O centro histórico, mais compacto e consolidado, estrutura-se ao longo dos eixos compostos pela Rua 

Francisco de Lemos – Rua Lopo Vaz – Rua 25 de abril - Rua Dona Maria Elsa Franco Sotto Mayor e transversais, 

como a Rua de Condeixinha, Rua Manuel Deniz Jacinto, Rua Manuel Ramalho, Rua Wenceslau Martins de 

Carvalho e Praça da República/Largo Artur Barreto. Neste núcleo, a edificação apresenta-se em banda, 

maioritariamente, com 2 ou 3 pisos e, em termos funcionais, apresenta usos mistos, como o residencial e de 

comércio/serviços. Esta zona concentra ainda alguns equipamentos administrativos (Paços do Concelho e Polo II 

dos Serviços Municipais, Tribunal), religiosos (Igreja Matriz de Condeixa) ou sociais (Santa Casa da Misericórdia). 

As características distintas destes núcleos estruturantes do território, confirmadas no trabalho de levantamento, 

justificam a existência de duas Unidades Homogéneas (UH), coincidentes com os Conjuntos de Interesse, 

delimitados no PDM: Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha (abrange uma área de 7,1 hectares); Núcleo antigo de 

Condeixa-a-Nova (integra uma área de 22,7 hectares), conforme Figura 9, cuja análise mais pormenorizada é 

apresentada no ponto referente à caracterização urbanística da ARU. Estas UH integram as zonas de edificado 

mais antigo, com espaço público mais sinuoso e em grande medida definido pelo próprio edificado, contínuo, 

que lhe foi moldando o perfil. 
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Figura 9. Delimitação das Unidades Homogéneas do Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha (A) e de Condeixa-a-Nova (B), integradas na ARU 

 

Tirando partido das áreas disponíveis a norte/nordeste/este destas áreas nucleares, foram surgindo áreas de 

expansão, como a urbanização Quinta da Nogueira e uma das zonas onde se concentram equipamentos públicos 

(Estádio Municipal de Condeixa, Biblioteca Municipal, Escola Básica nº1 e Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de 

Condeixa-a-Nova, Mercado Municipal e Museu PO.RO.S). O eixo a este (EM 566 – Rua de Nossa Senhora das 

Dores/Rua Principal) corresponde também a uma área de expansão da Vila, onde predominam as habitações 

unifamiliares. Na zona oeste/sul, limitado pela EN1, encontra-se outro polo de equipamentos (Piscinas 

Municipais, GNR, Centro Educativo de Condeixa-a-Nova – Escola Básica e Jardim de Infância, Pavilhão 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 16 

Desportivo; Escola Secundária Fernando Namora) na proximidade de áreas residenciais/bairros (habitação 

unifamiliar – edifícios isolados ou geminados – e habitação plurifamiliar). Neste âmbito, importa ainda destacar a 

presença de uma unidade industrial no perímetro urbano e na área de intervenção da ARU, próxima das 

referidas áreas residenciais e de equipamentos, bem como de outros conjuntos de áreas residenciais, como a 

urbanização Nova de Conímbriga; urbanização Quinta do Barroso; urbanização Fornos de Castel que se 

estruturam na proximidade (mas já fora dos limites da ARU), numa área mais periférica da Vila, entre os eixos do 

IC2 e da A1.  

 

  Caracterização socioeconómica e urbanística da ARU 3.2.

A caracterização demográfica e socioeconómica da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha teve por base os dados do INE, referentes ao Recenseamento Geral da População e Habitação de 2011, 

desagregados por subseção estatística. Os dados analisados e que se apresentam de seguida correspondem à 

melhor aproximação dos limites das subseções estatísticas à área de intervenção, englobando um total de 72 

subsecções. Conforme anteriormente expresso, uma vez que se verificam dois núcleos com caraterísticas 

distintas que importa analisar com mais detalhe, delimitaram-se as Unidades Homogéneas do (A) Núcleo antigo 

de Condeixa-a-Velha e (B) Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova e individualizaram-se as subsecções estatísticas 

que as abrangem, cujos dados são apresentados também neste capítulo 
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Figura 10. Subsecções estatísticas da ARU e UH 

 

 Caracterização demográfica e socioeconómica 3.2.1.

Demografia  

Em 2011, residiam na ARU 4.000 indivíduos, a maioria pertencente ao grupo etário dos 25 aos 64 anos (57,7% 

dos residentes). A população dos 0 aos 13 anos correspondia a 14% do total e entre os 14 e os 24 anos a 9,4% 

(Figura 11), enquanto a população com mais de 65 anos representa 18,9% do total. Tais proporções traduzem-se 
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num índice de envelhecimento de 125,5 na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

(valor ligeiramente superior ao de 115,6 registado no concelho). 

  
Figura 11. Estrutura etária da população residente na ARU e UH, em 2011 

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

 

A população residente na UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha correspondia apenas a 5,8% da população 

total da ARU (233 indivíduos), enquanto a população residente na UH B - Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

representava aproximadamente 26% do total, valores que se traduzem em densidades populacionais de 32,82 e 

45,68 habitantes/ha, respetivamente (na ARU, a densidade populacional corresponde a 16,65 habitantes/ha).Em 

termos etários, à semelhança da ARU, nas UH, o grupo dos 25 aos 64 anos concentra a maioria da população.  

Em termos da composição dos agregados familiares (Tabela 1), constata-se que, de um total de 1.370 famílias 

clássicas residentes na ARU, em 2011. Quanto à composição das famílias clássicas, em ambas as UH, mais de 

metade são compostas por apenas 1 ou 2 pessoas e mais de um quarto das famílias integra pessoas com 65 anos 

ou mais (39,8% na UH A e 34,5% na UH B, conforme é possível verificar na Tabela 1). 

Tabela 1. Composição dos agregados familiares na ARU e UH, em 2011 

 

Total de 
famílias 
clássicas 

Famílias clássicas com 
1 ou 2 pessoas 

Famílias clássicas com 
3 ou 4 pessoas 

Famílias clássicas com 
pessoas com 65 e 

mais anos 

Famílias clássicas com 
pessoas com menos 

de 15 anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ARU 1.370 727 53,1 575 42,0 343 25,0 440 32,1 

UH A 88 46 52,3 33 37,5 35 39,8 19 21,6 

UH B 391 249 63,7 123 31,5 135 34,5 89 22,8 
 

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

 

Escolaridade da população residente 

No que se refere ao nível de escolarização da população residente na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-

Nova e Condeixa-a-Velha, 21% da população possuía o 1.º ciclo do ensino básico (CEB), valor inferior ao 

registado a nível concelhio (26%), enquanto a população da ARU com ensino superior completo é semelhante à 

proporção registada a nível concelhio (17%).  
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Na UH A Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha, 28,8% dos indivíduos residentes têm o 1º CEB completo e 17,6% 

têm o 3º CEB completo, situação semelhante na UH B Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova (28,1% e 15,2%). A 

proporção de indivíduos residentes que não sabem ler ou escrever nestas UH é inferior à proporção da ARU 

(6,4% e 6,7% nas UH A e B, respetivamente, face a 8% na ARU). 

Tabela 2. Escolaridade da população residente na ARU e UH, em 2011 

 

Não saber ler 
nem escrever 

1º CEB 
completo 

2º CEB 
completo 

 3º CEB 
completo 

E. secundário 
completo 

Ensino pós-
secundário 

E. superior 
completo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ARU 321 8,0 827 20,7 369 9,2 600 15,0 631 15,8 43 1,1 685 17,1 

UH A 15 6,4 67 28,8 25 10,7 41 17,6 14 6,0 2 0,9 30 12,9 

UH B 69 6,7 291 28,1 99 9,5 158 15,2 164 15,8 6 0,6 122 11,8 
 

Nota: a proporção obtida é inferior a 100%, uma vez que apenas são considerados os níveis de escolaridade completos 

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

 

Emprego e atividades económicas 

No respeitante ao emprego (Tabela 3), cerca de 43% da população residente na ARU estava empregada, 

maioritariamente no setor terciário (83,7%), seguindo-se o setor secundário (15,9%) e o primário (0,4%). Os 

indivíduos residentes sem atividade económica representam 37,5% do total, enquanto os pensionistas ou 

reformados correspondiam a cerca de 21% da população. Nas UH, verificava-se a mesma tendência de 

preponderância do setor terciário e uma elevada proporção de indivíduos sem atividade económica, 

pensionistas ou reformados (Tabela 3), dado tratar-se de uma população envelhecida, conforme apresentado na 

análise referente à estrutura etária. 

Tabela 3. Situação face ao emprego da população residente na ARU e UH, em 2011 

 População empregada 
População 

desempregada 
Pensionistas ou 

reformados 
Sem atividade 

económica Total Setor primário 
Setor 

secundário 
Setor terciário 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ARU 1.714 7 0,4 272 15,9 1.435 83,7 183 4,6 830 20,8 1.500 37,5 

UH A 90 1 1,1 16 17,8 73 81,1 17 7,3 60 25,8 97 41,6 

UH B 384 2 0,5 65 16,9 317 82,6 63 6,1 335 32,3 450 43,4 
 

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

 

 

 Caracterização urbanística 3.2.2.

A caracterização urbanística da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha baseia-se nos 

dados oficiais do INE de 2011 e é complementada pela informação recolhida através do levantamento de 

campo, realizado em novembro de 2019/fevereiro de 2020.
13

 

 

                                                                        
13

 Informação mais detalhada pode ser consultada no relatório de diagnóstico (R02) do processo de elaboração da ORU. 
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Edificado 

Em 2011, existiam 1.025 edifícios clássicos na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, 

dos quais 76% foram construídos até 1990, o que demonstra a antiguidade deste aglomerado urbano. Nas 

décadas seguintes, a dinâmica de construção apresentou uma diminuição significativa, sobretudo entre 2001 e 

2011, período no qual apenas foram construídos cerca de 8% dos edifícios da ARU (Tabela 4). 

Tabela 4. Época de construção dos edifícios da ARU 

 
Anterior a 

1919 
De 1919 a 

1945 
De 1946 a 

1960 
De 1961 a 

1970 
De 1971 a 

1980 
De 1981 a 

1990 
De 1991 a 

2000 
De 2001 a 

2011 
Total 

v.a (n.º) 71 92 93 116 179 228 166 80 1.025 

v.r. (%) 6,9% 9,0% 9,1% 11,3% 17,5% 22,2% 16,2% 7,8% 100,0% 
 

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

 

Da totalidade de edifícios clássicos da ARU, a maioria (895 edifícios, 87,3%) tem 1 ou 2 alojamentos e apenas 

12,1% (124 edifícios) tem 3 ou mais alojamentos. Do ponto de vista morfotipológico, 50,8% dos edifícios 

clássicos com 1 ou 2 alojamentos, são em banda, 34,7% correspondiam a edifícios isolados e 14,4% a edifícios 

geminados (Tabela 5). Em termos volumétricos a ARU é maioritariamente composta por edifícios com 1 ou 2 

pisos (74%), 24,3% dos edifícios são compostos por 3 ou 4 pisos e apenas 1,8% dos edifícios têm 5 ou mais pisos. 

Tabela 5. Morfotipologia e número de pisos dos edifícios clássicos da ARU  

 Total 
1 ou 2 alojamentos 3 ou + 

aloj. 
Outro tipo de 
aloj. clássico 

Nº de pisos 

Total Isolados Geminados Em banda 1 ou 2 3 ou 4 5 ou + 
v.a 

(n.º) 
1.025 895 311 129 455 124 6 758 249 18 

v.r. (%) 100,0 87,3 34,7 14,4 50,8 12,1 0,6 74,0 24,3 1,8 
 

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

 

Relativamente à funcionalidade, predominam os edifícios exclusivamente residenciais que correspondem a 

quase 90% do total (8,3% dos edifícios têm um uso principalmente residencial e apenas 2% têm um uso 

principalmente não residencial).  

Na ARU e na sua envolvente direta encontra-se um conjunto alargado de imóveis classificados (Figura 12), sendo 

de realçar a sua contiguidade com as Ruínas de Conímbriga, classificada como Monumento Municipal, bem 

como a proximidade ao conjunto dos restos do aqueduto romano de Conímbriga e do castellum de Alcabideque, 

com a mesma categoria de proteção. Complementarmente, registam-se outros elementos, não classificados, 

mas com interesse do ponto de vista patrimonial e cultural. 
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Figura 12. Património imóvel classificado na ARU 

Fonte: CMCN 

 

Em 2011, a ARU integrava 1.813 alojamentos, dos quais 99,5% correspondiam a alojamentos familiares clássicos, 

existindo apenas 7 alojamentos coletivos. Em termos de ocupação, 75,6% correspondiam a alojamentos 
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familiares de residência habitual (dos quais 76,8% o proprietário era o ocupante e 23,2% encontravam-se 

arrendados) e cerca de 15% dos alojamentos familiares encontravam-se vagos (Tabela 6).  

Tabela 6. Tipo e ocupação dos alojamentos da ARU 

 
Total 

de aloj. 

Tipo de alojamentos Ocupação dos alojamentos 

Familiares 
Familiares 
clássicos 

Familiares 
não 

clássicos 
Coletivos 

Aloj. familiares de residência habitual Aloj. 
familiares 

vagos Total 
Proprietário 

ocupante 
Arrendados 

v.a (n.º) 1.813 1.806 1.804 2 7 1.366 1.005 304 263 

v.r. (%) - 99,6 99,5 0,1 0,4 75,6 76,8 23,2 14,6 
 

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

 

No levantamento de campo realizado (novembro de 2019/fevereiro de 2020) e que englobou toda a ARU, foram 

levantados/caracterizados 1.541 edifícios (num total de 1.867 edifícios/polígonos identificados na cartografia de 

base), que dizem respeito a edifícios visíveis à face da via. Individualizando a análise à escala das Unidades 

Homogéneas, na UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha integram-se 199 edifícios, dos quais 165 foram 

caracterizados, e na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova, 514 edifícios, dos quais 422 foram classificados. 

Tabela 7. Síntese do levantamento  

 Total ARU Total UH A Total UH B 

Edifícios/ polígonos 1.867 199 514 

Edifícios levantados/ caracterizados 1.541 165 422 

Telheiros 21 1 20 

Sem acesso 305 33 89 
 

Nota: a categoria “n.a.” integra os edifícios não visíveis a partir da via pública, bem como outras construções como telheiros (ex. telheiros 
dos postos de combustível). 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

 

Numa análise mais pormenorizada aos usos do edificado na ARU (Figura 13), o levantamento de campo realizado 

demonstra o predomínio da função habitacional. O comércio, em presença exclusiva ou em conjugação com 

outros usos (edifícios mistos), é particularmente visível nas principais artérias de acesso à praça central da Vila, a 

Praça da República, i.e., na Rua Dona Maria Elsa Franco Sotto Mayor, Largo Artur Barreto, Rua 25 de Abril, Rua 

Lopo Vaz, Rua Dr. Simão da Cunha e Avenida Visconde de Alverca. Em relação aos equipamentos públicos, estes 

encontram-se distribuídos por três polos: (i) central, ao redor da Praça da República, onde se concentram os 

principais equipamentos administrativos (Paços do Concelho e Tribunal), religiosos (Igreja Matriz de Condeixa, 

Centro Paroquial e Casa Mortuária) e sociais (Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova); (ii) a nordeste 

onde se localizam diversos equipamentos públicos (Estádio Municipal de Condeixa, Biblioteca Municipal, Escola 

Básica n.º 1 de Condeixa-a-Nova, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Condeixa-a-Nova, Mercado Municipal e 

Museu PO.RO.S); e (iii) a sul que engloba as Piscinas Municipais, o Pavilhão Municipal, a Escola Secundária 

Fernando Namora e a GNR.  

Ainda sobre o uso do edificado, conclui-se que cerca de 12% dos edifícios se encontram devolutos. Embora se 

encontrem dispersos por toda a ARU, destaca-se a particular incidência ao longo da Rua Dr. Simão da Cunha ou 
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Rua da Condeixinha, na Vila de Condeixa-a-Nova, e da Rua da Fonte em Condeixa-a-Velha, o que indicia o 

esvaziamento populacional daquelas artérias/polos mais antigos da ARU.  

 
Figura 13. Usos do edificado da ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro 2020 
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Comércio e serviços 

   
Habitação 

   
Misto 

   
Equipamentos 

  
Indústria e armazéns 

Figura 14. Exemplos de diferentes usos do edificado da ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

  

 

Na UH A o uso predominante é o habitacional (45,7%) sendo também significativo o valor de edifícios 

correspondentes a anexos (34,1%), bem como os devolutos (18,3%). Com menor expressão aparecem os usos 

afetos a comércio e serviços (1,2%) e misto (0,6%) (Figura 15). 
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Figura 15. Usos do edificado da UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha  Figura 16. Usos do edificado da UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro 2020 Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro 2020 
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A UH B possui 43,2% do edificado com uso residencial, cerca de 19% tem uso misto e 17% dos edifícios 

encontram-se devolutos. Cerca de 5% dos edifícios correspondem a comércio e serviços e 4,4% a equipamentos. 

Nesta UH, os anexos correspondem a cerca de 12% do total dos edifícios caracterizados (Figura 16). 

No âmbito da análise do estado de conservação do edificado
14

 (Figura 18), na ARU predominam os edifícios 

classificados como “bom” e “razoável”, revelando um cenário globalmente satisfatório. Contudo, é possível 

relacionar o estado de conservação do edificado e a sua época de construção, verificando-se uma incidência 

maior de edifícios em estado de conservação “mau” e “razoável” no núcleo mais antigo e consolidado de 

Condeixa-a-Nova (por exemplo, Rua Dr. Simão da Cunha ou Rua da Condeixinha) e Condeixa-a-Velha (por 

exemplo, ao longo dos eixos Rua da Fonte ou Rua das Ruínas).  

Alguns destes edifícios em ruínas apresentam grandes volumetrias e encontram-se isolados, causando um forte 

impacto na imagem e qualidade do ambiente urbano, enquanto outros, nomeadamente os que se encontram na 

malha urbana mais compacta, constituem um fator de risco para os edifícios contíguos, para a segurança e 

salubridade, pelo que constituem intervenções prioritárias. 

 

  

   
Figura 17. Exemplos de edifícios com estado crítico de conservação na ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro 2019 

 

                                                                        
14 O levantamento do estado de conservação do conjunto edificado da ARU sustentou-se na observação direta, através da análise dos 
elementos visíveis do exterior (por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias). Na determinação do estado de conservação do edificado 
foram considerados os seguintes níveis e critérios 
Bom: edifício novo ou com obras recentes, que não necessita de intervenção; 
Razoável: edifício que apresenta alguma patologia (ex. fissuras; caixilharia onde é notório algum tipo de desgaste; cobertura com alguma 
anomalia ligeira, como telhas deslocadas) e necessita de obras de conservação ligeiras; 
Mau: edifício que apresenta patologias graves (ex. fissuras profundas; perda de reboco das fachadas; caixilharia em avançado estado de 
degradação ou sem caixilharias; cobertura com anomalias acentuadas, como falta de telhas, irregularidades na superfície ou existência de 
vegetação espontânea) e necessita de obras profundas de conservação, em que é necessário refazer coberturas, rebocos, pinturas, 
caixilharias; 
Ruína: edifício total ou parcialmente colapsado (cobertura e/ou alguma das paredes). 
Importa destacar que a análise realizada serve apenas para se obter uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios não 
substituindo as competências da Câmara Municipal no que diz respeito à verificação e certificação do estado dos imóveis, de acordo com o 
Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
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Figura 18. Estado de conservação do edificado da ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro 2020 

 
No que concerne ao estado de conservação nas UH, existe uma proporção superior de edifícios em estado de 

conservação mais frágil, face aos valores percentuais da ARU. Na UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha 

cerca de 5% dos edifícios encontram-se em ruína e 28% em mau estado (Figura 19), ou seja, cerca do um terço 

dos edifícios caraterizados apresentam necessidade de intervenção. Já a UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-

Nova apresenta 4% do edificado em ruína e 18% em mau estado de conservação (Figura 20).
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Figura 19. Estado de conservação do edificado da UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha Figura 20. Estado de conservação do edificado da UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro 2020 Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Em termos volumétricos (Figura 21), predominam na ARU os edifícios com 2 pisos,  

 
Figura 21. Número de pisos do edificado da ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

Na UH A o casario antigo e marcadamente residencial traduz-se num parque edificado maioritariamente com 1 

ou 2 pisos (Figura 22). A UH B apresenta um edificado maioritariamente com 2 pisos, com expressão também 

dos edifícios de 3 pisos (Figura 23). 
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Figura 22. Número de pisos do edificado da UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha Figura 23. Número de pisos do edificado da UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro 2020 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 31 

Complementarmente, no levantamento de campo foi também verificada a existência de elementos dissonantes 

(Figura 24) ou de elementos notáveis/patrimoniais assinaláveis no edificado (Figura 27), tendo-se registado a 

presença de elementos dissonantes em cerca de 20% dos edifícios da ARU e cerca de 5% tinham elementos de 

valorização do edificado.  

  
Figura 24. Elementos dissonantes no edificado da ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Figura 25. Elementos dissonantes no edificado da UH A – Núcleo Antigo de Condeixa-a-Velha 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 26. Elementos dissonantes no edificado da UH B - Núcleo Antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Figura 27. Elementos de valorização do edificado da ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Figura 28. Elementos de valorização do edificado da UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

 

 

 

 

Figura 29. Elementos de valorização do edificado da UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Espaço público de circulação 

Rede viária 

No que se refere a espaços públicos de circulação, a ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha apresenta, maioritariamente, uma rede de arruamentos com circulação rodoviária (mista segregada ou 

mista partilhada) e alguns arruamentos exclusivamente pedonais. Estes últimos estão essencialmente 

concentrados nas zonas mais antigas e consolidadas (Figura 31), onde becos e vielas se encontram associados ao 

desenvolvimento orgânico do edificado e tecido urbano. 

A ARU é atravessada por dois eixos viários estruturantes com fluxos predominantemente de 

passagem/atravessamento: no sentido sul-norte, a EN1; e no sentido sudeste-oeste, a EN342 desclassificada. 

Para além destas, configura-se uma rede de vias distribuidoras principais (como a Rua Dr. Simão da Cunha; 

Avenida dos Bombeiros Voluntários de Condeixa; Rua Dona Maria Elsa Franco Sotto Mayor), complementada por 

vias distribuidoras locais (por exemplo, Rua Francisco Lemos, Rua Lopo Vaz) e de acesso local (como a Rua Dr. 

João Antunes, Rua de Longimeau, Rua de Idanha-a-Nova) que têm funções mais ligadas à vivência urbana e ao 

acesso a espaços no interior da malha urbana. 

  
a) EN1/IC2 b) Rua Dr. Simão da Cunha 

  
c) Rua Francisco Lemos d) Rua de Ponty Pool 

Figura 30. Exemplo de tipologias de vias na ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 
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Figura 31. Rede viária da ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

 

Na UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha, a maioria dos arruamentos permitem a circulação rodoviária, 

bem como na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova. No entanto, esta última concentra a maioria dos 
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arruamentos com circulação exclusivamente pedonal existentes na ARU, que apresentam um perfil estreito no 

interior de um tecido urbano muito  

No que se refere ao estado de conservação da rede rodoviária (faixa de rodagem), conforme se apresenta na 

Figura 33, a maioria dos arruamentos encontra-se em bom e razoável estado de conservação. Em termos de 

patologias existentes, nas vias em razoável estado de conservação, verifica-se, sobretudo, o desgaste do 

pavimento betuminoso, com fissuras (transversais e/ou longitudinais) ou fendilhamentos; bem como 

irregularidades em torno das tampas de esgoto. Nos arruamentos classificados em mau estado de conservação, 

observaram-se faltas de pavimentação betuminosa ou outra (como pedra) ou desgaste avançado, com 

desagregações superficiais (exemplos na Figura 32). 

   

   

   
Figura 32. Exemplos do estado de conservação da rede viária (faixa de rodagem) da ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 
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Figura 33. Estado de conservação da rede viária (faixa de rodagem) da ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

 

Em ambas as UH, a maioria das vias (faixas de rodagem) apresentam-se em bom ou razoável estado de 

conservação (Figura 34 e Figura 35). 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 39 

 

 

 

 

Figura 34. Estado de conservação da rede viária (faixa de rodagem) da UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

 

 

 

 

Figura 35. Estado de conservação da rede viária (faixa de rodagem) da UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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No que se refere ao estacionamento na ARU, destaca-se a existência de um parque subterrâneo (Praça do 

Município; pago) e algumas bolsas de estacionamento, junto a equipamentos como o Pavilhão Polidesportivo, 

Centro de Saúde, Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Condeixa. Complementarmente existe estacionamento 

formal ao longo de algumas vias (Figura 38), sendo pago em alguns troços, como na Praça da República, Largo 

Artur Barreto e Avenida Visconde de Alverca. 

   

   
Figura 36. Exemplos do estacionamento formal, ao longo das vias, na ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

 

Na UH A não existe estacionamento formal. Tendo em conta o perfil estreito dos arruamentos desta UH, o 

estacionamento ocorre, de modo informal, ao longo das vias e nos largos. Na proximidade da UH A existe 

estacionamento formal na envolvente ao Museu Monográfico de Conímbriga e uma bolsa de estacionamento 

informal junto ao adro da igreja. No caso da UH B, existe estacionamento no principal eixo Praça da República – 

Largo Artur Barreto (pago) e alguns lugares também na Rua Dr. Simão da Cunha, Rua 25 de Abril, Rua Lopo Vaz e 

Rua Francisco Lemos (Figura 37)  

Em eixos mais estreitos, localizados nas áreas mais compactas e densas do ponto de vista da construção, não 

existe estacionamento formal, sendo causa de constrangimentos e/ou conflitos entre a circulação rodoviária e 

pedonal quando este ocorre em vias de perfil estreito, como é o caso da Rua da Condeixinha. 

   
Figura 37. Estacionamento formal e informal na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Figura 38. Estacionamento na ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Rede pedonal 

A rede pedonal da ARU é constituída por passeios ao longo dos arruamentos e por eixos exclusivamente 

pedonais (becos, travessas, escadas…), conforme identificado na Figura 40. Estes últimos, como previamente 

referido, concentram-se, essencialmente, na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova (Figura 44). 

A largura dos principais arruamentos possibilita a existência de passeios, e maioritariamente, de ambos os lados 

da via, resultando na segregação da circulação pedonal face à circulação rodoviária, como acontece nas ruas Dr. 

Simão da Cunha, Avenida Visconde de Alverca, entre outras. 

No que diz respeito ao desenho do espaço público de circulação, na ARU existem dois tipos de passeios: com 

lancil elevado, por vezes com separação complementada por pilaretes; e vias pedonais sem lancil/à mesma cota 

da faixa de rodagem, com separação física, através de pilaretes (como é exemplo, a Rua da Condeixinha, na UH B 

– Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova) ou sem separação, apenas com diferenciação de pavimentos (como ocorre 

na UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha, ao longo da EM608 ou Rua da Fonte). 

   
Figura 39. Exemplo de vias pedonais (passeios) na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 
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Figura 40. Rede pedonal ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

 

NA UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha, os fluxos são, essencialmente, de circulação mista partilhada, 

uma vez que o perfil dos arruamentos não permite a existência de passeios. Apenas ao longo do eixo EM608 – 

Largo da rua da Escola - Largo Engenheiro Costa Alemão - Rua da Fonte e Rua da Escola, se verifica a separação 
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visual dos espaços de circulação rodoviária e pedonal, através da utilização de materiais de pavimentação 

diferentes (Figura 41). 

   
Figura 41. Exemplos de separação visual do espaço de circulação de peões e veículos e via exclusivamente pedonal na UH A – Núcleo antigo 

de Condeixa-a-Velha 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

 

Na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova existem passeios na maioria dos eixos, com exceção da Rua 

Manuel Deniz Jacinto, Rua Dr. João Ribeiro, Rua Wenceslau Martins de Carvalho (Figura 44). Em termos de vias 

exclusivamente pedonais, nesta zona concentram-se a maioria das existentes na ARU, constituindo uma 

pequena rede de ligação/acesso a espaços edificados mais antigos e compactos. 

   
Figura 42. Exemplos de vias pedonais (passeios) na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 
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Figura 43.Rede pedonal na UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha Figura 44.Rede pedonal na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Relativamente ao estado de conservação da rede pedonal, este oscila entre o razoável e o bom (Figura 45), 

apresentando algumas debilidades ao nível da manutenção, regularização e desobstrução, sendo necessária a 

intervenção pontual tendo em vista a melhoria do seu estado de conservação, o seu reperfilamento (nos casos 

em que o perfil da via assim o permita) e a eliminação de barreiras arquitetónicas. 

 
Figura 45. Estado de conservação da rede pedonal da ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

Na UH A, toda a rede pedonal se apresenta em bom estado de conservação (Figura 46), apesar do perfil estreito 

em alguns troços, como na Rua da Escola. Na UH B registam-se algumas exceções, com estados de conservação 

razoáveis (troços da Ruas D. Maria Elsa Franco Sotto Mayor, 25 de Abril e Lopo Vaz) e mau (Travessa Nunes Vidal 

e um beco, transversal à Rua Dr. Simão da Cunha). 
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Figura 46. Estado de conservação da rede pedonal na UH A – Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha Figura 47. Estado de conservação da rede pedonal na UH B – Núcleo antigo de Condeixa-a-Nova 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Figura 48. Exemplos de patologias registadas na rede pedonal nas UH da ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

 

Passando a uma análise dos constrangimentos de mobilidade pedonal (Figura 50), destacam-se (i) os conflitos 

veículo/peão, resultantes da inexistência de passeios/vias partilhadas em ruas de tráfego considerável e com 

estacionamento informal, como é o caso da Rua de Condeixinha e da via paralela à EN1 em frente ao 

Café/Restaurante Amadeu; bem como (ii) as descontinuidades/estreitamento dos passeios, de forma que 

constituem barreiras à circulação segura e acessível. 

   
Figura 49. Exemplos de pontos de conflito na rede pedonal na ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 
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Figura 50. Constrangimentos de circulação pedonal da ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 
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Espaço público de estar e estrutura verde 

Na rede de espaços públicos de estar (Figura 53), o Parque Verde da Ribeira de Bruscos destaca-se como o mais 

importante espaço verde da Vila de Condeixa-a-Nova. Com cerca de 45 mil m
2
, o Parque acompanha, ao longo 

de 600 metros, o curso da Ribeira de Bruscos, desde o choupal, a nascente, até ao Mercado Municipal, 

enquadrando paisagisticamente a Casa de São Tomé/Museu PO.RO.S – Museu Portugal Romano em Sicó.  

No conjunto de espaços permeáveis, importa referir o espaço verde existente na envolvente do Terminal 

rodoviário/parque de estacionamento com cerca de 3 mil m
2
, o qual também integra e valoriza a Ribeira de 

Bruscos, verificando-se, no entanto, o subaproveitamento desta importante linha de água, elemento natural de 

grande relevância para o equilíbrio urbano e ecológico da Vila.  

A arborização linear das vias mais recentes da ARU, nomeadamente das que constituem a entrada na Vila, e os 

espaços verdes não circuláveis (rotundas) complementam a estrutura verde da ARU. 

   
Figura 51. Exemplos de espaços verdes e vias com arborização na ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 

 

Enquanto espaços de estar, constituídos essencialmente por áreas impermeabilizadas, destacam-se a Praça da 

República em Condeixa-a-Nova e o Largo na Rua da Escola, bem como o Largo Eng.º Costa Alemão, em 

Condeixa-a-Velha. Nas áreas semipermeáveis são de ressalvar a Praça do Município e o Jardim dos Paços do 

Município em Condeixa-a-Nova. Estes espaços dispõem de mobiliário urbano, nomeadamente bancos e 

papeleiras, que favorecem a permanência e o seu usufruto pelos cidadãos. Pontualmente registou-se a 

existência de mobiliário urbano com algumas patologias (por exemplo, bancos partidos ou em mau estado de 

conservação), sendo necessário proceder à sua manutenção e melhoria. 

   
Figura 52. Exemplos de espaços de estar (largos e praças) na ARU  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019 
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Figura 53. Espaços verdes /de estar na ARU 

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 

 

As intervenções levadas a cabo nos últimos anos, com a criação do Parque Verde e demais espaços verdes ao 

longo da Ribeira de Bruscos contribuíram para a melhoria da imagem urbana da Vila e qualidade de vida da sua 

população, constituindo-se como uma primeira alavanca para a regeneração urbana. De referir a importância 
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destas intervenções na otimização da Estrutura Ecológica Municipal (conjunto de áreas que, em virtude das suas 

características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função 

principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e 

paisagística do património natural dos espaços rurais e urbanos), permitindo que a mesma se constitua de forma 

diversificada e contínua por espaços em contexto rural e urbano (Figura 54). 

 
Figura 54. Espaços verdes/de estar na ARU e Estrutura Ecológica Municipal  

Fonte: Levantamento de campo, novembro de 2019/fevereiro de 2020 e CMCN 
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 Instrumentos de gestão territorial 3.2.3.

De acordo com a legislação vigente, devem considerar-se como restrições de utilidade pública, as limitações 

sobre o uso, que condicionam a ocupação do território ou que constituem servidões administrativas e outras 

restrições de utilidade pública ao uso do solo em domínios diversificados como o património natural e cultural, 

infraestruturas básicas e equipamentos, entre outros.  

Na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, de acordo com o disposto no PDM
15

, 

existem as classificações de solo apresentadas na Figura 55. 

 
Figura 55. Extrato da Planta de Ordenamento da ARU e envolvente (solo rural e solo urbano) 

Fonte: CM CN, PDM 

                                                                        
15 A 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Condeixa-a-Nova foi publicada a 29 de setembro de 2015, tendo entrado em vigor a 30 
de setembro de 2015. De acordo com o Aviso n.º 10184/2018, de 27 de julho de 2018, a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, deu início 
ao processo de alteração do Plano Diretor Municipal, visando incluir as normas diretamente vinculativas dos particulares que integram o 
conteúdo dos Planos Especiais de Ordenamento do Território em vigor, incluir as novas regras de classificação e qualificação do solo 
previstas no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e introduzir pequenas alterações no regulamento e/ou acertos de 
cartografia com vista à correção de erros e imprecisões detetadas desde a sua entrada em vigor. 

https://www.cm-condeixa.pt/Urbanismo/2015/AVISO_11025_2015_PDMrevisto.pdf
https://www.cm-condeixa.pt/Urbanismo/2018/03_DR_Aviso_10184_2018.pdf
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Do ponto de vista das condicionantes, registam-se espaços da Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), valores culturais e naturais; recursos geológicos/pedreiras e servidões de 

infraestruturas, designadamente de rede rodoviária nacional e faixas de proteção, conforme apresentado na 

Figura 56 referente a um extrato da Planta de Condicionantes. 

  
Figura 56. Extrato da Planta de Condicionantes (servidões, RAN e REN) da ARU e envolvente 

Fonte: CM CN, PDM 
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 Síntese de diagnóstico – Análise SWOT 3.3.

Pontos fortes 

 Localização e acessibilidades/mobilidade 

 Localização estratégica no contexto nacional e regional 

 Orografia pouco acidentada, com declives pouco acentuados, propícia à mobilidade pedonal  

 Boas acessibilidades com o exterior, resultantes da existência de eixos de distribuição rodoviária que 

estabelecem a ligação relativamente rápida a importantes vias rodoviárias (A1, A13, EN1, EN342 e 

ER347) 

 Oferta regular de transporte público (rodoviário), nomeadamente entre Condeixa-a-Nova e Coimbra, 

principal polo urbano sub-regional 

 Dinâmica demográfica 

 Concentração populacional na Vila sede do concelho, onde se localiza a ARU 

 Dinâmica demográfica positiva do concelho, com crescimento populacional verificado entre 2001 e 

2011 e perspetiva de continuidade dessa tendência de acordo com as estimativas referentes a 2018 

 Dinâmica socioeconómica e cultural 

 Dinâmicas complementares entre diferentes núcleos da ARU, nomeadamente Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha 

 Passado histórico vasto e rico, com forte ligação a Conímbriga e ao Património Romano, e com um 

valioso e bem preservado património arquitetónico 

 Multiplicidade funcional do centro urbano distribuída por diversas zonas da ARU – habitação, comércio, 

equipamentos e serviços públicos, etc., resultando numa saudável articulação e coexistência das várias 

tipologias de usos 

 Dinâmica económica, social e cultural da Vila de Condeixa-a-Nova no contexto concelhio 

 Presença de equipamentos e serviços públicos relevantes na ARU 

 Dinamismo das áreas comerciais, com especial destaque para a oferta verificada na envolvente da 

Praça da República e Praça do Município 

 Apoios ao empreendedorismo, apoios sociais e apoios ao desenvolvimento económico 

 Investimento municipal na regeneração urbana, com diversos projetos concluídos nos últimos anos e 

outros planeados e/ou em fase de obra (Reabilitação da “Casa dos Arcos” para Centro de promoção e 

divulgação de ideias e produtos – em curso; Reabilitação da antiga “Escola Feminina” para instalação de 

centro de “co-working” – em curso) 

 Parque edificado 

 Valor patrimonial e arquitetónico de um vasto conjunto de edifícios  

 Preponderância de edifícios de baixa volumetria (2 pisos) essencialmente no núcleo mais antigo de 

Condeixa-a-Nova e em Condeixa-a-Velha, reforçando a escala humana no aglomerado 

 Elevado nível de infraestruturação (abastecimento de água, saneamento e eletricidade) 
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 Estado de conservação do edificado na sua generalidade 

 Investimento municipal na regeneração urbana e nos serviços de apoio à comunidade 

 Disponibilidade de incentivos à reabilitação urbana por via da delimitação da ARU 

 Rede de espaços públicos 

 Riqueza do património natural e da biodiversidade que lhe está associada, na ARU e envolvente direta 

 Dimensão dos espaços verdes existentes na ARU, com especial preponderância do Parque Verde 

 Rede de praças e largos com condições propícias para encontro e lazer da comunidade 

 Investimento municipal na regeneração urbana e nos serviços de apoio à comunidade 

 

Áreas de melhoria 

 Localização e acessibilidades/mobilidade 

 Presença de eixos de atravessamento que fragilizam as dinâmicas de apropriação e a unidade do 

território da ARU (EN1/IC2 e EN342 desclassificada/IC3) 

 Proporção da população empregada que sai diariamente do concelho para trabalhar, reforçando o 

carater dormitório de algumas zonas da ARU 

 Mobilidade assente essencialmente na utilização de automóvel dentro da ARU e desta com a 

envolvente próxima 

 Dimensão das vias do centro da Vila de Condeixa-a-Nova não favorece a integração de percursos 

acessíveis, devido à implantação do edificado mais antigo 

 Deficiências estruturais nas vias rodoviárias e passeios e inexistência de ciclovias 

 Transporte público rodoviário com oferta reduzida à escala local (necessidade de reforço) 

 Dinâmica demográfica 

 Esvaziamento populacional mais evidente nos núcleos antigos (UH A e B) 

 Índice de envelhecimento na ARU acima da média do concelho, com maior expressão nas UH A e B 

 Dinâmica socioeconómica e cultural 

 Frágil articulação entre núcleos de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha  

 Comércio tradicional em declínio, com diversos espaços comerciais devolutos 

 Reduzida capacidade de espaços culturais destinados a eventos e espetáculos musicais e de teatro 

 Parque edificado 

 Parque edificado envelhecido, com registo alargado de patologias e estado de conservação débil   

 Edifícios devolutos, sobretudo nas UH A e B (Núcleo antigo de Condeixa-a-Velha e Núcleo antigo de 

Condeixa-a-Nova) 

 Degradação de alguns dos edifícios de valor patrimonial 

 Elementos dissonantes presentes no edificado da ARU 

 Existência de uma unidade industrial no território da ARU, com impacto na qualidade do ar 
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 Rede de espaços públicos 

 Subvalorização de troços da Ribeira de Bruscos e estruturas associadas às linhas de água (canais, 

moinhos de água e lavadouros)  

 Estado de conservação e necessidade de manutenção de espaços verdes e de estar  

 Dimensão dos espaços públicos insuficiente para as atividades que neles se realizam, especialmente no 

centro de Condeixa-a-Nova, o que degrada rapidamente o seu estado de conservação 

 Escassez de mobiliário urbano diversificado que permita a estadia e usufruto por parte de famílias e 

população mais jovem, nomeadamente na Praça do Município, na Praça da República e no Jardim de 

apoio ao Terminal rodoviário  

 Estado de conservação e necessidade de manutenção de vias rodoviárias e pedonais  

 Escassez de parques/bolsas de estacionamento formais, no centro da Vila/ARU  

 Constrangimentos/conflitos entre a circulação rodoviária e pedonal causados pelo estacionamento 

informal ao longo de vias com perfil estreito e/ou vias partilhadas  

 

Complementarmente aos pontos fortes e áreas de melhoria considera-se relevante identificar as oportunidades 

que refletem as influências externas positivas que importa aproveitar, e as ameaças que se deve prevenir. É 

neste contexto de análise, que se define o enquadramento da estratégia específica para o território. 

 

Ameaças 

 Especulação imobiliária elevada e reduzida oferta de habitação, provocando um aumento do preço dos 

imóveis (venda e arrendamento) 

 Concorrência de concelhos limítrofes no que se refere à capacidade de fixação de visitantes e turistas  

 Valores expressivos nos fluxos de saída de população para trabalhar ou estudar 

 

Oportunidades 

 Dinâmicas demográficas positivas que evidenciam a capacidade de atração e rejuvenescimento 

demográfico do concelho 

 Proximidade a Coimbra e respetivos serviços  

 Programas e instrumentos de apoio à habitação (reabilitação, aquisição, arrendamento) 

 Apoios comunitários/FEEI ao investimento público e privado 

 Contexto económico favorável ao investimento privado 
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4. Estratégia territorial e operacional 

 Enquadramento  4.1.

 Principais elementos estruturantes, dinâmicas e relações funcionais  4.1.1.

Com uma área extensa, a ARU integra um território heterogéneo quer do ponto de vista funcional como 

morfológico. Nesta heterogeneidade urbana identificam-se diferentes épocas de construção e apropriação do 

território, características físicas e funcionais distintas e os elementos estruturantes que permitem compreender 

dinâmicas e relações funcionais do território da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

(Figura 57) e, consequentemente, as suas fragilidades/fragmentações e continuidades/complementaridades. 

 
Figura 57. Elementos estruturantes do território da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 
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O trabalho de campo foi essencial à compreensão dos espaços e das suas dinâmicas e relações funcionais 

existentes, tendo-se identificado os seguintes elementos de estruturação territorial:  

 núcleos mais antigos, ou como denominados no PDM os conjuntos de interesse, de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha: espaços onde o edificado se apresenta mais compacto e com uma configuração 

orgânica, associada à génese dos assentamentos humanos, frequentemente em banda, à face das vias 

(frequentemente de perfil mais estreito) e/ou largos. É nestes núcleos que se registam os edifícios com 

estados de conservação mais frágeis e/ou devoluto.  

Em termos funcionais, e apesar de contígua ao Museu/Ruínas de Conímbriga, principal polo turístico do 

concelho, Condeixa-a-Velha constitui-se como núcleo essencialmente residencial. Por outro lado, 

Condeixa-a-Nova, área central da vila corresponde a um núcleo multifuncional, onde coexistem os usos 

residencial com o comercial e serviços.  

 áreas de expansão, espaços urbanizados contíguos e de continuidade dos núcleos mais antigos, com 

espaços públicos mais amplo e de cariz multi e unifamiliar, apresentam uma estrutura menos orgânica, 

ancorada em vias estruturantes e organizada em pequenos quarteirões essencialmente residenciais. 

Nestas áreas de expansão, onde a disponibilidade de espaço o permitiu, localizam-se os principais 

equipamentos urbanos. 

 estrutura ecológica, indissociável da organização do território da ARU, integra diferentes espaços, sendo 

de destacar a Ribeira de Bruscos e outros pequenos canais que ainda se encontram nos interstícios da 

malha urbana mais densa e central. Sendo a linha de água o elemento estruturante, registam-se o 

Parque Verde da Ribeira de Bruscos; espaços verdes de enquadramento e jardins e, no domínio 

privado, amplos espaços permeáveis. Em Condeixa-a-Velha a área envolvente às Ruínas de Conímbriga 

integra-se na estrutura ecológica municipal. 

 equipamentos públicos, importantes âncoras e impulsionadores de dinâmicas urbanas, na sua maioria 

geradores de fluxos diários relevantes. Em Condeixa-a-Nova, estes encontram-se dispersos em três 

polos: (i) central, ao redor da Praça da República, onde se concentram os principais equipamentos 

administrativos (Paços do Concelho e Tribunal), religiosos (Igreja Matriz de Condeixa, Centro Paroquial 

e Casa Mortuária) e sociais (Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova); (ii) a nordeste onde se 

localizam diversos equipamentos públicos (Estádio Municipal de Condeixa, Biblioteca Municipal, Escola 

Básica n.º 1 de Condeixa-a-Nova, Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Condeixa-a-Nova, Mercado 

Municipal e Museu PO.RO.S); e (iii) a sul que engloba as Piscinas Municipais, o Pavilhão Municipal, a 

Escola Secundária Fernando Namora e a GNR. Em Condeixa-a-Velha, para além da Igreja, destaca-se o 

Museu Monográfico e as Ruínas de Conímbriga como os principais polos de atração de pessoas e que 

centralizam uma parte importantes dos fluxos turísticos.  

 património histórico e turístico associado à Romanização, é também um elemento estruturante do 

território, sendo “Conimbriga – ruínas e museu monográfico” o mais relevante polo de atração turística 

do concelho e um dos maiores da região, com um volume anual superior a cem mil de visitantes (em 
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2018, 106.378 visitantes
16

). Na ARU encontra-se o Museu Monográfico e uma parte do perímetro das 

Ruínas de Conímbriga, bem como parte do conjunto dos restos do aqueduto romano de Conímbriga e 

do castellum de Alcabideque, também património classificado, e, ancorado nestes (Museu e parte 

visitável das Ruínas) e numa aposta associada à valorização deste património e à capitalização dos 

fluxos gerados para o desenvolvimento económico e social da vila, o museu PO.RO.S que é um dos mais 

recentes equipamentos do centro da vila e um dos novos focos da sua atratividade turística.  

No que se refere à posição de Conímbriga no contexto urbano e do ponto de vista de gestão do 

território, coexistem diferentes interesses e desafios ligados a este património arqueológico, 

importando ainda destacar que: 

 Conimbriga e o conjunto dos restos do aqueduto romano de Conímbriga e do castellum de (i)

Alcabideque, aos quais está associada uma Zona Especial de Proteção (cerca de 185 hectares) 

constituem uma zona tampão à área urbana, com as dificuldades inerentes aos mecanismos 

reforçados de proteção (área condicionada de proteção às Ruínas de Conímbriga – área de 

proteção de vistas, com cerca de 917 hectares - cuja delimitação, de acordo com o regulamento 

do PDM, “tem por objetivo a salvaguarda do enquadramento visual da sua envolvente edificada 

uma vez que a importância deste imóvel não se esgota em si mesmo, sendo essencial garantir a 

qualidade do seu enquadramento paisagístico, contribuindo desta forma para a valorização de 

todo o complexo museológico”), que podem entrar em conflito com projetos de desenvolvimento 

gerados na comunidade.  

De facto, segundo o exposto no artigo 80º do Regulamento do PDM, “sem prejuízo do 

cumprimento da legislação em vigor no que concerne ao Património Cultural Classificado, em vias 

de classificação e Zonas de proteção, na Área condicionada de proteção às Ruínas de Conímbriga 

aplicam-se as seguintes disposições: a) Todas as obras de edificação de imóveis devem integrar-se 

na paisagem e na morfologia do terreno de forma harmoniosa, tendo em consideração as 

características morfológicas e tipológicas da envolvente, nomeadamente em termos de altura da 

fachada, volumetria, materiais e cores, podendo a Câmara Municipal solicitar alterações ao 

projeto que contribuam para este objetivo; b) Nas operações urbanísticas, a Câmara Municipal 

poderá solicitar estudos complementares que demonstrem que a operação não causará qualquer 

impacto negativo, nomeadamente visual ou sonoro, no complexo museológico; c) Não é permitida 

a instalação de eólicas ou de qualquer outra infraestrutura, nomeadamente elétrica, de 

telecomunicações ou de vias de comunicação, que cause impacto negativo no complexo 

museológico; d) Nenhuma outra ação, ocupação ou atividade, não enquadrável nas alíneas 

anteriores, poderá causar impacto negativo nas Ruínas de Conímbriga”. 

Neste contexto, é relevante harmonizar os interesses privados de uso do solo com a necessidade 

de salvaguardar e valorizar o património arqueológico. 

                                                                        
16

 Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2018; Indicadores da cultura e desporto por município, 2017 e 2018; “Visitantes por 

museu” 
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 Conimbriga é, como anteriormente referido, um importante atrativo oferecido por Condeixa-a-(ii)

Nova na captação de fluxos turísticos, pela sua infraestrutura mas também, e não menos 

importante, pela imagem de marca que constitui (o que, precisamente, não dispensa os 

mecanismos reforçados de proteção patrimonial).  

São também relevantes na compreensão das dinâmicas territoriais (Figura 58), os eixos EN1/IC2 e EN342 

desclassificada, vias de caráter distribuidor e que se constituem como barreiras às ligações entre diferentes 

núcleos da ARU, nomeadamente Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha. Os elevados fluxos de atravessamento e 

o seu caráter de distribuição no contexto urbano da vila e envolvente, para além de fragilizarem a vivência 

urbana das áreas urbanas contíguas, são geradores de poluição sonora
17

 e atmosférica (emissão de GEE e 

partículas). Acresce um modelo de mobilidade assente, essencialmente, no automóvel, facto que causa também 

constrangimentos no centro da ARU (estacionamento, conflito com o peão, impacto ambiental das emissões…).  

Um elemento de desqualificação ambiental na ARU é a unidade fabril localizada no quadrante sul, a poente da 

EN1/IC2, sendo um fator a considerar num contexto de qualificação e valorização territorial. 

A ARU integra, assim, um território complexo, com um conjunto de elementos estruturantes indutores de 

dinâmicas urbanas que, se em alguns casos se complementam em outros casos são conflituantes e fragilizam a 

adequada apropriação e vivência sustentável dos espaços urbanos. Neste contexto, a articulação entre as áreas 

funcionais, o estabelecimento de complementaridades e a gestão dos fluxos existentes e minimização dos 

impactos negativos, constituem desafios a considerar e para os quais a ORU se pode constituir como 

oportunidade. 

 

 

 

                                                                        
17

 Ver planta Classificação Acústica em  http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_32612_5.jpg  

http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_32612_5.jpg
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Figura 58. Dinâmicas e relações funcionais do território da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 
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 Principais desafios e potencialidades 4.1.2.

A definição da estratégia de reabilitação urbana para o Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

tem como base de reflexão os principais desafios com que este território se depara (apresentados 

anteriormente) bem como as suas potencialidades, sendo estes elementos essenciais para delinear uma visão de 

futuro. Entre os principais desafios/constrangimentos do território, que importa mitigar, destacam-se: 

 O parque edificado envelhecido, com registo de patologias de conservação e edifícios devolutos, 

sobretudo nos núcleos mais antigos, bem como algumas dissonâncias também nestes núcleos; 

 Os espaços comerciais devolutos e a necessidade de reativar o comércio tradicional, nomeadamente 

através de imagem mais contemporânea e apelativa; 

 Os espaços públicos de estar, pouco propícios à estadia, com a necessidade de qualificação e 

consolidação em rede, com padrões comuns a cada um; 

 A mobilidade assente essencialmente no automóvel e os constrangimentos/conflitos entre a circulação 

rodoviária e pedonal causados pelo estacionamento informal ao longo de vias com perfil estreito e/ou 

vias partilhadas, bem como as limitações dos parques/bolsas de estacionamento formais; 

 O impacto urbano (fragmentação) e ambiental (qualidade do ar e ruído) dos eixos de atravessamento 

(EN1/IC2 e EN342 desclassificada/IC3); 

 O impacto da laboração de unidade industrial de óleos alimentares na ARU, quer pelas emissões quer 

pelos possíveis impactos ambientais decorrentes da sua contiguidade com linhas de água em REN
18

; 

 A estrutura verde urbana, descontínua e ainda com fragilidades quer no seu papel de estruturação do 

tecido urbano quer na sua articulação com a envolvente natural. 

Simultaneamente, existem potencialidades a considerar, designadamente: 

 Edifícios devolutos e/ou passiveis de refuncionalização, com características arquitetónicas que poderão 

contribuir para a qualificação da malha urbana, a diversificação de usos e a ativação cultural e 

económica; 

 Ruínas de Conímbriga, importante ativo turístico e polo de atração, que pode apoiar na dinamização de 

outros elementos de interesse na ARU, ou seja, a possibilidade de cross-selling do território a partir de 

um ativo diferenciador já estabelecido/reconhecido; 

 Conjunto de elementos com valor patrimonial e identitário (palácios/património religioso; elementos 

ligados aos recursos hídricos) com potencial de valorização do ponto de vista cultural e turístico; 

 Escala e multifuncionalidade do aglomerado, associadas a caraterísticas orográficas favoráveis, 

potenciam uma vivência urbana assente na proximidade e qualidade de vida; 

 Comércio tradicional em diversas zonas da ARU, o que, para além do contributo para a economia local, 

permite o estabelecimento de relações de proximidade e sentido de comunidade; a construção da 

identidade histórica e a revitalização da “memória coletiva”; 

                                                                        
18

 Planta de Ordenamento do PDM em http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_32612_6.jpg  

http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_32612_6.jpg
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 Atratividade e crescimento populacional contínuo verificado nas últimas décadas poderão ser fatores 

de dinamização do mercado imobiliário e, consequentemente, impulsionadores da reabilitação urbana. 

 

Simultaneamente, como desafio e potencialidade, ressalva-se a procura habitacional e o crescimento 

populacional, consequência da proximidade a Coimbra, que pode ter um impacto negativo na transformação do 

território devendo ser acautelado o equilíbrio e sustentabilidade urbana evitando um cenário de “dormitório” 

caraterizado pelo aumento de áreas habitacionais monofuncionais e de frágil articulação com o núcleo central e 

multifuncional da vila. 

Alinhada com os objetivos estratégicos e específicos da delimitação da ARU, a identificação dos desafios e das 

potencialidades do território sustenta a definição da estratégia (visão de futuro, dos eixos de intervenção 

prioritários e respetivos objetivos) e do modelo territorial, conforme se apresenta nos capítulos seguintes. 

 

 Alinhamento com planos e programas relevantes 4.1.3.

O diagnóstico apresentado, sintetizado na análise SWOT, retrata a ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha em diversos domínios, evidenciando um conjunto de desafios urbanísticos e ambientais que se 

colocam a médio e longo prazo, e que poderão condicionar o desenvolvimento sustentável do território. 

De acordo com o RJUE
19

, a definição estratégica da ORU deve ser desenvolvida em alinhamento com 

instrumentos de planeamento de escala supramunicipal e municipal, assegurando assim o cumprimento não 

apenas de desafios locais como também o contributo possível para desígnios territoriais de escalas mais 

alargadas. Para além do enquadramento/alinhamento com a proposta de PROT Centro estabelecido no ponto 

2.1 do presente documento, é essencial a consideração dos seguintes planos/estratégias: 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT): aprovado pela Lei nº58/2007, de 

4 de setembro, e republicado pela Lei nº99/2019, de 5 de setembro, após um processo de alteração 

iniciado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto, tendo em vista a 

elaboração de um novo programa de ação para o horizonte 2030, o PNPOT constitui o principal 

instrumento do sistema de gestão territorial e assume-se como referencial estratégico da 

territorialização das políticas públicas e da programação de investimentos territoriais financiados por 

programas nacionais e comunitários, concretizando, à escala nacional, as opções europeias de 

desenvolvimento territorial e estabelecendo o quadro de referência para os restantes Instrumentos de 

Gestão Territorial (IGT). 

O programa de ação 2030 do PNPOT, agora revisto, enuncia 10 compromissos que traduzem as ideias 

fortes das apostas de política pública para a valorização do território e para o reforço da consideração 

das abordagens territoriais, as quais foram consideradas na elaboração do programa de ação do 

presente PERU, nomeadamente: 

                                                                        
19

 “Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação urbana, compatíveis com as opções de 

desenvolvimento do município” (RJUE, artigo 33º) 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/640143/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/640143/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/124457083
https://dre.pt/home/-/dre/75170441/details/maximized?p_auth=oAdvWfS8
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 Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades 

 Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica 

 Adaptar os territórios e gerar resiliência 

 Descarbonizar acelerando a transição energética e material 

 Remunerar os serviços prestados pelo capital natural 

 Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação 

 Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território 

 Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade 

 Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos 

 Reforçar a eficiência territorial nos IGT 

A operacionalização destes compromissos desenvolve-se no quadro de cinco domínios de intervenção, 

cuja transversalidade se aplicou à elaboração do programa de ação constante do presente documento, 

nomeadamente:  

 D1 Domínio Natural, que concorre para a otimização e a adaptação, dinamizando a apropriação e 

a capitalização dos recursos naturais e da paisagem 

 D2 Domínio Social, que concorre para a educação, qualificação e a inclusão da população e o 

acesso aos serviços públicos e de interesse geral 

 D3 Domínio Económico, que concorre para a inovação, a atratividade e a inserção de Portugal 

nos processos de globalização e aumentando a circularidade da economia 

 D4 Domínio da Conetividade, que concorre para o reforço das interligações, aproximando os 

indivíduos, as empresas e as instituições, através de redes e serviços digitais e de uma 

mobilidade que contribui para a descarbonização 

 D5 Domínio da Governança Territorial, que concorre para a cooperação e a cultura territorial, 

capacitando as instituições e promovendo a descentralização e a desconcentração e uma maior 

territorialização das políticas. 

Estes domínios de intervenção enquadram 50 medidas de política que respondem a cinco desafios 

territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas de base territorial) a que a política de ordenamento 

do território deverá dar resposta nas próximas décadas, devendo o PERU do Centro Urbano de 

Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha articular-se de forma mais direta com as seguintes:   

 D1 Gerir os recursos naturais de forma sustentável  

o 1.1. Valorizar o capital natural 

o 1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano 

o 1.3. Aumentar a resiliência socio-ecológica 

 D2 Promover um sistema urbano policêntrico  

o 2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna 

o 2.3. Promover a qualidade urbana 

 D3 Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial  
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o 3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos 

serviços de interesse geral 

o 3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica 

de globalização 

 D4 Reforçar a conetividade interna e externa  

o 4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica 

o 4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade 

o 4.3. Dinamizar as redes digitais 

 D5 Promover a governança territorial  

o 5.2. Promover redes colaborativas de base territorial 

o 5.3. Aumentar a cultura territorial 

 Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Coimbra (EIDT): A EIDT da Região de 

Coimbra estabelece as opções de desenvolvimento sub-regional no horizonte temporal 2014-2020, 

prevendo alcançar a seguinte visão: “Região exemplar na gestão eficiente dos recursos naturais e do 

património, orientada para a redução dos custos energéticos suportados pelas organizações e famílias e 

para a sustentabilidade dos valores ambientais e culturais; Região pioneira e líder na construção de um 

sistema educativo, científico e tecnológico de referência nacional, orientado para o aumento da 

capacidade inovadora, produtiva e exportadora do tecido empresarial regional; Região comprometida 

com a diversidade das identidades e modos de vida locais, através da valorização do potencial 

endógeno, da facilitação da mobilidade e da garantia de equidade nas condições de acesso ao emprego, 

saúde, educação e proteção social”. 

A estratégia de desenvolvimento da Região de Coimbra fundamenta-se em três áreas de intervenção 

prioritária - Valorização e Gestão dos Recursos Endógenos, Inovação e Capital Humano e Coesão e 

Inclusão Social - e duas áreas transversais – Rede Urbana e Estruturação do Território e Rede de 

Governação e Eficiência da Administração. 

Quanto ao plano de ação, este encontra-se definido em função de dez iniciativas estruturantes para a 

Região de Coimbra: 

 IE01: Promoção das energias renováveis e da eficiência energética 

 IE02: Proteção, qualificação, valorização e ordenamento dos recursos ambientais, agrícolas e 

florestais 

 IE03: Qualificação das atividades em meio rural e valorização dos produtos endógenos 

 IE04: Região de Coimbra, destino turístico 

 IE05: Região de Coimbra, polo de inovação e I&DT 

 IE06: Promoção de novos modelos competitivos, da internacionalização do tecido empresarial e 

da criação de emprego 

 IE07: Inclusão social, equidade no acesso aos serviços públicos e redução da pobreza 

 IE08: Desenvolvimento urbano sustentável 

 IE09: Mobilidade e logística 
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 IE10: Modernização e eficiência administrativa 

Neste contexto destaca-se o forte alinhamento do PERU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha com a IE08, para o qual contribui diretamente, nomeadamente para as ações 

integradas nesta IE: 

 Ação 8.1 - Fecho de redes de abastecimento de água e saneamento 

 Ação 8.2 - Reabilitação de ativos nas redes de distribuição e drenagem e redução e controle das 

perdas 

 Ação 8.3 - Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas 

 Ação 8.4 - Reforço das redes de recolha seletiva existentes; otimização e reforço das 

infraestruturas de triagem multimaterial 

 Ação 8.5 - Qualificação do espaço público incluindo eficiência energética 

 Ação 8.6 - Ações de promoção da eficiência energética e de apoio à utilização de energias 

renováveis no setor da habitação social 

Contudo, tendo em consideração os eixos estratégicos e projetos estruturantes que integram o PERU 

do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, também é relevante o seu alinhamento 

com a IE01, IE04, IE06 e IE09, contribuindo para a concretização das seguintes ações: 

 Ação 1.2 - Promoção da eficiência energética e apoio à implementação de energias renováveis 

em infraestruturas públicas 

 Ação 1.4 - Ações de promoção da eficiência energética e de apoio à utilização de energias 

renováveis no setor da habitação particular 

 Ação 4.1 - Desenvolvimento de projetos de animação e programação cultural com potencial de 

captação de fluxos turísticos 

 Ação 4.3 - Promoção turística de territórios de elevado valor natural, cultural e paisagístico 

 Ação 4.4 - Valorização e promoção de bens histórico-culturais com elevado interesse turístico 

(e.g. monumentos, museus) 

 Ação 6.1 - Apoio à capacitação, consolidação e expansão das infraestruturas de incubação e 

acolhimento empresarial 

 Ação 6.2 - Apoio a projetos de empreendedorismo qualificado e criativo 

 Ação 9.1 - Elaboração de planos de mobilidade municipais ou intermunicipal 

 Ação 9.5 - Promoção da mobilidade inteligente e sustentável 

 Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova: a primeira revisão do PDM (publicada no Aviso n.º 

11025/2015) reflete e concretiza as opções estratégicas de ocupação do território concelhio, enquanto 

elemento fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentado. Entre os diversos objetivos gerais 

apresentados, destacam-se os seguintes, com os quais o PERU se alinha: 

 Especificar um modelo estratégico de atuação que estabeleça ações distintas para a promoção 

de um desenvolvimento sustentado do concelho, tendo em atenção a sua diversidade territorial 

e as mudanças operadas nos últimos anos, fruto sobretudo da melhoria da acessibilidade 
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 Ajustar os perímetros urbanos em função do crescimento verificado e previsto e promover a 

requalificação de alguns aglomerados, propondo, sempre que se justifique, a criação de espaços 

verdes e de novas áreas de equipamentos de utilização coletiva 

 Rever os princípios e regras de preservação do património cultural e promover a proteção e 

valorização dos núcleos históricos, procurando assegurar a defesa do património edificado do 

concelho 

 Promover a diversificação da base económica, fomentando a autonomia funcional do concelho 

 Proceder à reestruturação da Rede Viária tendo em consideração o traçado de novas 

infraestruturas viárias na definição da proposta de ordenamento 

 Estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que seja articulado com os concelhos 

vizinhos evitando descontinuidades territoriais 

 Plano de Ação para a Regeneração Urbana de Condeixa-a-Nova (PARU): “um centro histórico valorizado e 

coeso ao se afirmar como elemento nuclear e unificador do sistema urbano, competitivo e atrativo ao 

concentrar grande parte da vida urbana e que valoriza e potencia a sua memória e património cultural e 

natural é a base da visão‘(RE)CENTRAR CONDEIXA’”, preconizada neste instrumento de execução da 

política de regeneração urbana.  

Neste contexto foram definidos os seguintes objetivos estratégicos/projetos (com os quais a presente 

estratégia também se alinha): 

 Valorização do edificado 

o 1.1. Reabilitação da ‘Casa dos Arcos’ para centro de promoção e divulgação de ideias e 

produtos 

o 1.2. Reabilitação da ‘Fábrica Cerâmica de Conímbriga’ para instalação de centro de 

indústrias criativas 

o 1.3. Reabilitação da antiga ‘Escola Feminina’ para instalação de centro de ‘co-working’ 

o 1.4. Reabilitação do antigo hospital D. Ana Laboreiro d’Eça para instalação de centro de 

inovação social 

 Valorização do espaço público 

o 2.1. Reabilitação do largo da Igreja de Condeixa-a-Velha 

 Valorização da frente ribeirinha 

o 3.1. Reabilitação da frente ribeirinha 

 

Face ao exposto, a estratégia e ações propostas no presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da 

ORU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha contribuirão para a concretização dos objetivos 

definidos a diferentes escalas e em diferentes instrumentos estratégicos e de ordenamento do território.   
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 Visão de futuro 4.2.

A construção da estratégia territorial e operacional definida assenta nos elementos estruturantes e nas relações 

funcionais presentes no território da ARU, bem como nos desafios e potencialidades identificados e integra 

diferentes níveis, conforme se apresenta na Figura 59. 

 
Figura 59. Níveis de definição da estratégia  

 

A visão define o que se pretende alcançar com a implementação da operação de reabilitação urbana num 

horizonte temporal de curto/médio prazo, constituindo o fio condutor de toda a estratégia proposta para a área 

de intervenção. Consequentemente, desta decorrem diferentes eixos e objetivos estratégicos que sustentam os 

projetos estruturantes, que correspondem às principais opções de intervenção. 

Sustentado na análise de contexto apresentada, nos desafios e potencialidades elencados, o Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana visa contribuir e estimular a regeneração urbana nas suas múltiplas 

dimensões: 

 Urbanística e ambiental: edificado e conexão entre núcleos, património arquitetónico e natural, 

infraestruturas (incluindo vias), espaços públicos, espaços verdes, mobilidade, fontes de poluição, 

qualidade de vida; 

 Socioeconómica: ativação das atividades económicas e da dinâmica social, multifuncionalidade/ 

criatividade/diferenciação/competitividade, captação e retenção de população; 

 Cultural: valorização do património cultural material e imaterial, identidade e saberes locais, 

comunidade e empresas, inclusão social.  

 

Da ponderação destas dimensões de intervenção resulta a seguinte visão para o desenvolvimento do Centro 

Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha: 

 

VISÃO EIXOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROJETOS ESTRUTURANTES 
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Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha: um território polinucleado que valoriza a 

sustentabilidade e a vivência coletiva do seu património e favorece a renovação dos espaços urbanos e 

o reforço da qualidade de vida dos residentes 

 

A presente visão afirma a necessária e imperativa valorização do caráter polinucleado do território da ARU. 

Assim, tirando partido da importância local/regional do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

e das dinâmicas de crescimento urbano e demográfico verificadas torna-se crucial reforçar a coesão e 

articulação entre diferentes núcleos, desde os mais antigos aos de expansão mais recente e que possuem 

ligações mais frágeis com o centro urbano tradicional.  

É, neste contexto, crucial a capacidade de construir um modelo urbano policêntrico qualificado que dê resposta 

à população residente e que seja capaz de atrair e acolher de forma qualificada novos residentes e visitantes, 

valorizando as diferenças dos diferentes núcleos urbanos da ARU. Importa afirmar o papel supralocal da Vila 

enquanto espaço urbano coeso, com qualidade de vida, e que oferece espaços e serviços públicos de excelência 

numa escala urbana de proximidade.  

Com uma envolvente natural singular e a proximidade a Coimbra, a Vila de Condeixa, no território alargado que 

integra a ARU – Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, terá de se afirmar internamente, como espaço urbano 

qualificado e sustentável, com um modelo de crescimento ancorado na valorização da complementaridade 

funcional entre áreas mais antigas e mais recentes de construção e na valorização do seu património cultural e 

natural. Externamente, a consolidação de um modelo urbano coeso será essencial para o reforço da atratividade 

da Vila e do concelho como espaço residencial e também como polo turístico, reforçando sinergias estratégicas 

entre Conímbriga e a Vila.   

De uma forma simplificada, a visão de futuro corresponde ao fio condutor de toda a estratégia de 

desenvolvimento proposta para a área de intervenção. Desta visão decorrem diferentes eixos estratégicos que 

sustentam as principais opções realizadas. Por sua vez, estes eixos assumem diferentes objetivos estratégicos 

que enquadram os projetos estruturantes e as ações a promover no território. 
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 Eixos e objetivos estratégicos 4.3.

A prossecução desta visão de futuro, prevê uma intervenção integrada, assente em três eixos estratégicos (EE) 

(Figura 60). A cada EE está associado um conjunto de objetivos que se materializam numa carteira detalhada de 

projetos estruturantes e respetivas ações (capítulo 5.1).  

 
Figura 60. Eixos estratégicos 

 

A estratégia territorial e operacional prevê a concretização de uma intervenção integrada de reabilitação urbana 

na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha tendo em vista a melhoria do ambiente 

urbano por via da reabilitação e requalificação do parque edificado, assim como dos equipamentos e espaços 

públicos de utilização coletiva, complementadas por ações imateriais de ativação e mobilização da comunidade 

nas mais diversas áreas. Desta forma, pretende-se dar uma resposta aos principais desafios que se colocam ao 

território de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, considerando as suas especificidades (apresentadas 

anteriormente) e os objetivos estabelecidos no âmbito da delimitação da ARU.  

Os eixos estratégicos propostos integram a multidimensionalidade associada à visão de futuro, que pretende 

afirmar o território da ARU como urbanidade coesa e atrativa para viver, visitar e investir, sendo apresentados 

de seguida. 

 

 Eixo Estratégico 1. Promover a coesão territorial e a revitalização urbana 4.3.1.

A atratividade do concelho de Condeixa-a-Nova e o crescimento populacional das últimas décadas (variação 

positiva de 17,8% entre 1991 e 2001; de 11,3% entre 2001 e 2011; e 3% entre 2011 e 2018) levaram ao 

dinamismo da evolução urbana, com a criação de novos núcleos residenciais e comerciais, quer no território de 

intervenção da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha (em 2011, existiam nesta área 

1.025 edifícios clássicos, dos quais 24% foram construídos entre 1991 e 2011) quer na sua periferia.  

Tal dinâmica urbanística tem impacto nos núcleos mais antigos e consolidados do Centro Urbano de Condeixa-a-

Nova e Condeixa-a-Velha, onde se registam edifícios devolutos e/ou degradados, em parte consequência do 

abandono destes espaços centrais e procura de novas soluções habitacionais nas áreas contiguas de ocupação 

mais recente. 

A par do necessário apoio à reabilitação do edificado, no território de intervenção da ARU verifica-se a 

necessidade de apoiar na supressão de elementos dissonantes e desqualificadores da imagem urbana (caixas de 

EE1. Promover a coesão 
territorial e a revitalização 

urbana 

EE2. Reforçar ligações 
urbanas e incentivar a 

mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a 
sustentabilidade e 

resiliência do território 
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ar condicionado nas fachadas, varandas com marquises, etc.) e na valorização de elementos arquitetónicos 

notáveis presentes em alguns imóveis (brasões, etc.). Simultaneamente, existem na ARU alguns edifícios cuja 

reabilitação e reconversão poderá contribuir para consolidar a malha urbana/colmatar os atuais vazios causados 

pelo facto de se encontrarem devolutos, promover um efeito de arrastamento/impulso da reabilitação por parte 

dos privados e servir de âncora a novas dinâmicas urbanas, uma vez que constituem uma rede de espaços de 

apoio a atividades culturais, sociais e económicas, dispersos pelo território de intervenção.  

Ainda no âmbito dos constrangimentos relacionados com o parque edificado e funções urbanas, registam-se 

espaços comerciais devolutos e a necessidade de qualificar o comércio tradicional através da reabilitação dos 

espaços e criação de uma imagem mais contemporânea que responda às necessidades dos consumidores/atuais 

tendências de consumo. Uma vez que este setor de atividade é um importante gerador de emprego e 

dinamizador dos espaços urbanos quer na ótica dos residentes como dos visitantes, é fundamental assegurar a 

sua permanência nos núcleos urbanos e a qualificação da sua oferta. 

Tendo em conta que o espaço público (integrando todas as áreas exteriores públicas – ruas, praças, largos, 

parques, jardins…) é um elemento fundamental de estruturação urbana, determinante para as vivências 

coletivas, o reforço do sentido de comunidade e da capacidade de atração do território, este deverá ser uma 

peça chave no programa estratégico de reabilitação urbana. No território de intervenção existe a necessidade de 

reforçar o seu caráter em rede e as condições de estadia e sociabilização da população nestes espaços. Neste 

contexto destaca-se Conimbriga, um elemento chave da identidade e história local que deve reforçar os seus 

laços com a comunidade, não só da ARU mas de todo o concelho, algo que se concretizará não apenas com uma 

abordagem urbanística inclusiva, mas também com ações imateriais que “abram as portas” deste elemento 

patrimonial e mobilizem a comunidade que com ele convive diariamente.  

Com foco na inversão de processos de degradação e obsolescência do parque edificado e potenciar novas 

dinâmicas de ativação sociocultural e económica, promovendo as complementaridades entre o núcleo de 

Condeixa-a-Nova e o de Condeixa-a-Velha, este eixo estratégico incide sobre as seguintes áreas fundamentais 

para a revitalização urbana: (i) a qualificação do parque edificado privado; (ii) a reabilitação e refuncionalização 

do edificado com vista à dinamização de âncoras de ativação sociocultural e económica e à coesão territorial; e 

(iii) a reabilitação do espaço público. 

Perante o exposto, é fundamental promover o envolvimento e corresponsabilização dos privados na reabitação 

e estabelecer um conjunto de boas práticas para a reabilitação do edificado que garanta que as intervenções 

contribuem para a qualificação da imagem urbana e coerência arquitetónica da ARU. Simultaneamente, importa 

reabilitar e refuncionalizar edifícios públicos, com o propósito nuclear de dinamização e qualificação urbana 

através do apoio a atividades culturais, económicas e sociais, de suporte à vida da comunidade. A estas 

iniciativas deverão também estar associadas ações de caráter imaterial, relacionadas com o comércio local e a 

valorização de elementos patrimoniais com potencial turístico, tirando partido do elevado reconhecimento das 

Ruínas de Conimbriga e construindo uma oferta diversificada e complementar que permita direcionar fluxos de 

visitantes para outros pontos da ARU. 
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Neste contexto, no que se refere ao Eixo Estratégico “Promover a coesão territorial e a revitalização urbana”  

enumeram-se os seguintes objetivos estratégicos (OE): 

 OE1. Promover a reabilitação do edificado da ARU contribuindo para a qualificação da imagem urbana e 

atração de residentes  

 OE2. Promover a coesão territorial e o equilíbrio/complementaridade entre diferentes modelos 

habitacionais 

 OE3. Revitalizar o comércio e apostar na refuncionalização de espaços devolutos criando âncoras de 

dinamização urbanas, unificadoras do território da ARU 

 OE4. Qualificar os espaços públicos como elementos de apropriação do espaço urbano e sociabilização 

dos residentes 

 OE5. Valorizar e assegurar a integração da identidade local e do património cultural nas intervenções 

urbanas e políticas públicas  

 

 Eixo Estratégico 2. Reforçar as ligações urbanas e incentivar a mobilidade sustentável 4.3.2.

As ligações urbanas e o sistema de mobilidade e acessibilidade assentam em duas dimensões que se articulam: 

(i) a circulação e mobilidade interna da ARU, nos diferentes modos de deslocação, que poderá ser condicionada 

pelas características da malha urbana, hierarquia da rede viária e pelas funções presentes; e (ii) a acessibilidade 

externa, ou seja, a ligação às áreas urbanas próximas, que poderá ser condicionada pela existência de 

infraestruturas viárias adequadas e/ou serviços de transportes públicos. O equilíbrio entre estas duas dimensões 

é por vezes complexo, uma vez que as caraterísticas dos fluxos são distintas e muitas vezes conflituantes. 

O equilíbrio funcional, a atratividade dos espaços urbanos e a qualidade de vida da população residente são 

amplamente influenciados pelos sistemas de mobilidade disponíveis e pela forma como as suas diversas 

componentes se articulam de forma eficaz, facilitando uma maior ou menor utilização de modos suaves e 

transportes coletivos em detrimento do transporte individual. 

Na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha destacam-se os eixos de atravessamento 

EN1/IC2 e EN342 desclassificada/IC3 que fragilizam a unidade do território (para além dos impactos ambientais 

– ruído e qualidade do ar – que serão tratados com maior detalhe no EE3) e cuja ampla utilização é a evidência 

de um sistema de mobilidade essencialmente assente no automóvel/veículo individual. 

Na ARU registam-se diversos conflitos entre fluxos viários e pedonais, causados essencialmente pelas 

características da rede viária, nomeadamente, perfis exíguos, inexistência ou desadequação das dimensões de 

passeios associados a estacionamento informal que bloqueia a passagem de peões (ex. Rua da Condeixinha) e 

que pode também ser induzido pelas limitações dos parques/bolsas de estacionamento formais (decorrentes 

também das características da malha urbana compacta e inexistência de espaços vazios onde se possam 

implantar estas infraestruturas de apoio). Tais constrangimentos levam a articulações mais frágeis entre alguns 

núcleos, sendo evidente a necessidade de reforçar as ligações existentes, promover a multimodalidade nos 

transportes e meios mais sustentáveis.  
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A intervenção no domínio da mobilidade deve ter em vista a diversificação dos modos de deslocação possíveis 

no Centro Urbano, privilegiando os modos suaves, de forma a reduzir os impactos negativos do automóvel, quer 

do ponto de vista ambiental quer do ponto de vista da resolução de conflitos entre fluxos rodoviários-pedonais e 

melhoria da vivência urbana. Neste âmbito, a qualificação das redes pedonal e viária são intervenções essenciais 

para garantir a segurança, comodidade e conforto de todos os utilizadores. No que se refere à rede pedonal 

destaca-se a necessidade de cumprir as normas de acessibilidade, resolvendo situações de incumprimento 

existentes (ex. barreiras arquitetónicas, como caldeiras de árvores sobredimensionadas que levam à 

redução/estreitamento do perfil do passeio). 

Ao nível do transporte público de passageiros, a Vila é abrangida pelo serviço da Transdev, com ligações diárias 

entre Condeixa-a-Nova e Coimbra, com uma frequência de cerca de 30 minutos, nos dias úteis. Considerando os 

fluxos de passageiros e o potencial de aumento da utilização do transporte coletivo dentro da ARU e entre esta e 

a envolvente, revela-se estruturante a qualificação do terminal rodoviário de Condeixa-a-Nova, atualmente 

apenas com pequenos abrigos, de forma a dotá-lo de melhores condições de conforto e segurança e 

transformá-lo numa plataforma intermodal. O aperfeiçoamento e otimização de complementaridades entre 

meios de transporte permite criar um sistema de mobilidade mais eficiente e sustentável dentro da ARU, 

privilegiando modos suaves e com o exterior, privilegiando transportes coletivos.  

De uma forma geral, o presente Eixo Estratégico intervém ao nível da mobilidade e acessibilidade na ARU, de 

forma a debelar/atenuar as fragilidades existentes através de uma melhor integração e interconexão entre os 

diversos espaços/núcleos da ARU e entre esta e a sua envolvente, privilegiando uma abordagem assente na 

mobilidade sustentável. Para tal definem-se os seguintes objetivos: 

 OE6. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população entre diferentes núcleos da ARU 

 OE7: Garantir a existência de uma rede pedonal segura, contínua, acessível e qualificada 

 OE8: Melhorar os espaços de rede de infraestruturas de suporte ao transporte público coletivo  

 OE9: Criar condições para o aumento da mobilidade elétrica 

 OE10: Ordenar e qualificar a rede viária e os espaços de estacionamento 

 

 Eixo Estratégico 3. Reforçar a sustentabilidade e resiliência do território 4.3.3.

O trabalho de campo realizado permitiu identificar fragilidades em termos de sustentabilidade ambiental no 

território da ARU, nomeadamente (i) o impacto ambiental (qualidade do ar e ruído) e a fragilização da coesão 

territorial da ARU provocada pelos eixos de atravessamento EN1/IC2 e EN342 desclassificada/IC3; (ii) o impacto 

da laboração da unidade industrial de transformação de óleos, quer ao nível de emissões/odor quer pela 

contiguidade a linhas de água/REN com o risco possível de poluição; e (iii) a estrutura verde urbana, ainda 

passível de melhoria num contexto de qualificação urbana e de articulação com a envolvente natural. 

Algumas destas fragilidades ambientais foram identificadas também no âmbito dos estudos de caraterização da 

revisão do PDM, na componente referente à análise biofísica, que destaca as vias rodoviárias como a EN1/IC2 

(poluição sonora resultante dos elevados fluxos de tráfego) e a indústria “Indoliva” como potenciais disfunções 
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ambientais, no território de intervenção da ARU. Em relação à poluição sonora, neste documento apresentam-se 

as estimativas dos níveis sonoros realizadas, ponderadas para diferentes distâncias ao eixo da via (refletindo 

diferentes situações de ocupação do solo) e para diferentes tipos de revestimento existente entre a berma da 

via de tráfego e os potenciais recetores, tendo obtido resultados que ultrapassam os níveis desejáveis, quer no 

período diurno quer no período noturno. Perante este cenário, é referido que “dadas as características das 

zonas atravessadas pelo IC2, julga-se inadequado a construção de infraestruturas, como barreiras sonoras, para 

a mitigação destes impactes. Seria importante considerar a possibilidade do afastamento do tráfego, através da 

construção de uma variante.” 

Na componente de poluição atmosférica, é mencionado que “a rede de monitorização do ar a nível nacional 

apresenta uma malha bastante larga, encontrando-se em Coimbra e em Leiria as estações de monitorização 

mais próximas do Município de Condeixa. Assim, para avaliar a situação relativamente a esta componente foi 

realizada uma inspeção local que complementou as informações provenientes dos inquéritos à população”. 

Foram identificadas algumas situações, entre as quais são referenciados os “maus odores em Condeixa-a-Nova 

provocados pela fábrica de tratamento de bagaço de azeitona “Indoliva (…) que surgem durante determinados 

períodos de tempo (cerca de 3 a 4 meses) associados às épocas de laboração”. 

Neste contexto, o presente Eixo Estratégico incide sobre a dimensão ambiental do território visando a 

minimização de problemas ambientais existentes e a valorização da dimensão natural/ecológica, 

nomeadamente os espaços verdes e permeáveis e os recursos hídricos. A valorização desta dimensão é essencial 

para o desenvolvimento sustentável do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, contribuindo 

para o seu equilíbrio ecológico e para a resiliência aos riscos provocados pelas alterações climáticas.  

Em termos ambientais, a Ribeira de Bruscos é o elemento central da estrutura ecológica da ARU, atravessando o 

aglomerado urbano e constituindo-se como corredor ecológico essencial para o equilíbrio ambiental. Nas suas 

margens situa-se o Parque Verde da Ribeira de Bruscos, principal espaço verde de lazer de utilização pública do 

território de intervenção e que se estende para fora dos limites da ARU. Apesar de existirem bolsas 

permeáveis/áreas verdes de relevantes dimensões na ARU, estas são essencialmente privadas (logradouros e 

quintas), cumprindo um papel ecológico e de incremento da resiliência, mas não o papel de qualificação urbana. 

Nesta dimensão de qualificação urbana a rede é ainda frágil, formada por espaços públicos parcialmente 

ajardinados e arborizados como a Praça da República, o jardim dos Paços do Município e a Praça do Município e 

por áreas de arborização linear em algumas vias.  

Destaca-se ainda neste âmbito a ZEP de Conimbriga e a estrutura ecológica municipal (RAN e REN) que se 

encontra nesse território envolvente às Ruínas, áreas não edificadas que podem ser também elementos de 

valorização territorial, passiveis de uma maior apropriação por parte da comunidade, sempre que tal não 

comprometa a preservação patrimonial e com um papel preponderante no reforço da sustentabilidade e 

resiliência do território, protegendo, estruturando e qualificando a rede ecológica municipal. 

Criar uma estrutura ecológica que, para além de essencial à melhoria da qualidade do ar, através da captação de 

GEE e partículas finas (situação muito relevante no contexto local, uma vez que o Centro Urbano é atravessado 
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por eixos viários com elevado fluxo de trânsito), regulação da temperatura e diminuição dos efeitos das ilhas de 

calor urbano e apoio à manutenção de ecossistemas, cumpra a função de qualificação da vivência urbana é 

também uma das preocupações centrais deste eixo. 

Neste contexto, a minimização dos impactos ambientais de elementos poluentes presentes na ARU; o 

fortalecimento da estrutura ecológica e a beneficiação das infraestruturas públicas constituem as prioridades de 

atuação deste Eixo Estratégico que integra os seguintes objetivos: 

 OE11. Diminuir focos de poluição e melhorar a qualidade do ambiente na ARU  

 OE12. Assegurar o equilíbrio ecológico e a resiliência urbana, promovendo a continuidade da estrutura 

verde dentro da ARU e com a envolvente natural 

 OE13. Proteger, estruturar e qualificar espaços verdes urbanos, potenciando o seu usufruto por parte 

da comunidade  

 OE14. Garantir redes de infraestruturas básicas eficientes que garantam a qualidade ambiental do 

território 

 OE15. Implementar sistemas inteligentes de gestão de informação com vista à sustentabilidade e 

utilização eficiente de recursos  
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 Modelo territorial e quadro estratégico síntese  4.4.

 Modelo territorial  4.4.1.

O modelo territorial apresentado traduz os desígnios subjacentes à visão “Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha: um território polinucleado que valoriza a sustentabilidade e a vivência coletiva do seu 

património e favorece a renovação dos espaços urbanos e o reforço da qualidade de vida dos residentes”. 

O modelo esquematiza as opções fundamentais da organização territorial, que assenta na articulação entre os 

múltiplos polos/núcleos do Centro Urbano e destes com a envolvente, bem como dos fluxos presentes. Assim, o 

modelo decorre de uma abordagem integradora às várias estruturas/sistemas que caraterizam o território 

(funcional, de mobilidade e acessibilidade, ambiental) e estabelece um compromisso entre as características 

particulares do aglomerado e da sua matriz urbana moldada ao longo do tempo (qualificando e tirando partido 

dos pontos fortes e tentando resolver/minimizar os pontos mais frágeis/áreas de melhoria), e a ambição de o 

tornar mais qualificado e sustentável. Desta forma, pretende-se fortalecer a identidade e reforçar o Centro 

Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha como um espaço de polarização concelhio e regional, com 

características de vivência urbana que proporcionam qualidade de vida à população residente e uma oferta 

diferenciadora de serviços aos visitantes. 

Neste contexto, a abordagem centra-se num conjunto de opções chave sistematizadas no modelo territorial e 

nos projetos estruturantes que constituem a resposta operacional (apresentados no ponto seguinte). 

 

Estrutura/Sistema funcional 

A linha de intervenção preconizada assenta no estímulo à intervenção dos particulares, atuando e apoiando os 

proprietários dos imóveis na execução de intervenções de reabilitação, renovação e/ou refuncionalização do 

edificado por forma a atrair e fixar novos residentes e/ou a promover a instalação de novas atividades. 

O modelo territorial proposto assenta na requalificação e refuncionalização de edifícios âncora, espaços 

fundamentais para a criação de novas dinâmicas socioeconómicas e culturais e para a fixação de um tecido 

económico diversificado que dinamize e mobilize a comunidade em iniciativas culturais e sociais. 

Pretende-se igualmente reforçar a atratividade e a inclusão dos espaços públicos de estar, nomeadamente para 

as famílias e idosos, através da construção de parques infantis, percursos e zonas de estar com mobiliário 

urbano e iluminação adequados. 

O modelo preconizado prevê: 

 Reforçar o caráter multifuncional dos usos instalados no Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha – requalificando e reforçando o seu uso residencial, revitalizando e modernizando o 

comércio e os serviços, favorecendo a instalação de empresas/espaços de co-working/indústrias 

criativas/centros de inovação social e apoiando dinâmicas culturais; 
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 Melhorar a rede de espaços públicos de estar, qualificando-os e reforçando a capacidade de atração 

cultural e turística das diversas áreas/núcleos urbanos da ARU; 

 Contribuir para a requalificação e a intervenção cuidada no património arquitetónico, elemento 

distintivo e diferenciador da ARU, melhorando a imagem e a competitividade urbanas; 

 Favorecer as sinergias de usos e fruições e promover o espaço público como palco de socialização e 

promoção do sentido de pertença à comunidade por parte dos residentes de toda a ARU. 

 

Estrutura/Sistema de mobilidade e acessibilidade 

O modelo territorial proposto constitui uma oportunidade para a promoção da acessibilidade e mobilidade no 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, no sentido de abrir espaço à mobilidade suave, à 

valorização do espaço público e de privilegiar ligações qualificadas entre os dois núcleos urbanos principais. 

Pretende-se garantir uma melhoria da qualidade de vida no território, uma maior atratividade e 

sustentabilidade, reduzindo os impactes do trânsito automóvel e criando condições para a apropriação da Vila 

por parte da comunidade, com deslocações seguras entre todos os polos/núcleos da ARU.  

Pretende-se reforçar a atratividade vivencial e turística da ARU, minimizando os impactos dos fluxos rodoviários 

internos, favorecendo a crescente utilização de modos suaves de mobilidade e de transportes públicos e a 

implementação de soluções de qualificação da malha urbana de circulação, nomeadamente de áreas de 

estacionamento qualificadas e menos invasivas do espaço público pedonal e de estar.  

O modelo proposto prevê: 

 Reforçar e qualificar as áreas dedicadas à circulação pedonal e criar uma rede ciclável que permita a 

articulação e a conexão entre os núcleos de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, os equipamentos, os 

parques verdes urbanos e os espaços naturais emblemáticos do território; 

 Valorizar e melhorar as condições de acesso aos transportes públicos, ampliando o terminal rodoviário 

(importante porta de entrada e saída na Vila de Condeixa-a-Nova), qualificando as zonas de estadia e 

instalando painéis informativos dos transportes públicos; 

 Reforçar modos de mobilidade sustentável, nomeadamente através da disponibilização de bicicletas de 

utilização coletiva e de uma rede de postos de carregamento de veículos elétricos, favorecendo a 

adoção de novas práticas de mobilidade quotidiana, bem como em contexto de lazer pelos residentes e 

visitantes;  

 Reordenar e requalificar a rede viária e os estacionamentos, visando assegurar melhores condições de 

segurança na circulação interna na ARU, uma maior fruição dos núcleos antigos de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha e uma melhor articulação destes com as restantes zonas da ARU. 
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Estrutura ecológica 

O modelo territorial proposto visa a eliminação e/ou minimização do impacte causado por elementos/fontes 

poluidoras instaladas no território e que fragilizam o bem-estar e a qualidade de vida da população. A 

concretização deste modelo envolve duas ações impactantes (i) a deslocalização de uma unidade industrial 

localizada na Faia e a criação de um grande espaço verde público (interligado ao Parque da Ribeira de Bruscos) e 

(ii) a intervenção no troço urbano da EN1/IC2, com a adoção de medidas de acalmia de tráfego e minimização do 

impacto ambiental através da plantação de árvores e outras ações de mitigação de problemas relacionados com 

o ruído e qualidade do ar. 

Pretende-se igualmente um reforço da estrutura ecológica urbana, nomeadamente através da valorização da 

Ribeira de Bruscos como eixo natural de estruturação e qualificação da ARU e âncora dos principais espaços 

verdes de utilização pública, contribuindo para o reforço da conexão espaço urbano/envolvente natural e/ou 

agrícola. 

Face ao exposto a aposta no reforço da estrutura ecológica urbana concretiza-se através das ampliações do 

Parque da Ribeira de Bruscos e do parque do Terminal Rodoviário e da criação de um Parque da Ribeira de 

Bruscos – Pólo da Faia garantindo, sempre que possível, a continuidade da valorização dos espaços verdes ao 

longo da linha de água.  

O modelo preconizado promove a utilização lúdico-recreativa da Ribeira de Bruscos, favorecendo a apropriação 

desta paisagem ribeirinha e o seu usufruto através de percursos pedonais, cicláveis, equipamentos desportivos e 

culturais, perspetivando-se a criação de um anfiteatro ao ar livre. Ao longo de toda a área urbana há uma 

profusão de canais de água, que importa recuperar e valorizar, num processo de reforço da identidade local, de 

sensibilização para as valências e atividades económicas antigamente aqui praticadas e de promoção turística, 

pelo que se propõe a criação de um “Percurso urbano da água” que guie o visitante na descoberta da história da 

Vila e do seu património. 

No território preconiza-se igualmente a beneficiação das diversas infraestruturas públicas nomeadamente as de 

abastecimento de água, de iluminação pública, elétrica e de telecomunicações e a de rega de espaços verdes, 

com intervenções que visam a melhoria da eficiência das infraestruturas de modo a que as mesmas possam 

responder aos novos desafios de gestão inteligente dos espaços urbanos. 
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Figura 61. Modelo territorial 
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 Quadro estratégico síntese 4.4.2.

A Operação de Reabilitação Urbana sistemática consiste numa “intervenção integrada de reabilitação urbana de 

uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos 

espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano”. Neste 

contexto, à identificação dos eixos e objetivos estratégicos e do modelo territorial está associado um conjunto 

de projetos estruturantes que incide sobre as diversas dimensões estabelecidas desde a coesão territorial e 

regeneração urbana, ao reforço das ligações urbanas e da mobilidade sustentável, bem como à sustentabilidade 

e resiliência do território. 

Os projetos estruturantes alinham-se com cada Eixo estratégico e respetivos objetivos, sendo a sua 

concretização o pressuposto basilar de ativação de um processo integrado e abrangente de regeneração e 

revitalização do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, permitindo gerar dinâmicas urbanas 

que se espera alavanquem outros investimentos, públicos ou privados. A materialização dos projetos 

estruturantes é feita por via de ações prioritárias que se apresentam no capítulo seguinte, sob a forma de ficha, 

onde se integra também o cronograma de implementação e o programa de investimento, bem como o modelo 

de gestão e execução do PERU. 
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Tabela 8. Quadro síntese - Estratégia Territorial e Operacional Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha: Eixos estratégicos, objetivos específicos e projetos estruturantes 

 
Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha: um território polinucleado que valoriza a sustentabilidade e a vivência coletiva do seu património e favorece a 

renovação dos espaços urbanos e o reforço da qualidade de vida dos residentes 

Eixos estratégicos 
EE1. PROMOVER A COESÃO TERRITORIAL E A 

REVITALIZAÇÃO URBANA 

EE2. REFORÇAR LIGAÇÕES URBANAS E INCENTIVAR A 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

EE3. REFORÇAR A SUSTENTABILIDADE E 

RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO 

Objetivos  

OE1. Promover a reabilitação do edificado da ARU 

contribuindo para a qualificação da imagem urbana 

e atração de residentes  

OE2. Promover a coesão territorial e o 

equilíbrio/complementaridade entre diferentes 

modelos habitacionais 

OE3. Revitalizar o comércio e apostar na 

refuncionalização de espaços devolutos criando 

âncoras de dinamização urbanas, unificadoras do 

território da ARU 

OE4. Qualificar os espaços públicos como elementos 

de apropriação do espaço urbano e sociabilização 

dos residentes 

OE5. Valorizar e assegurar a integração da 

identidade local e do património cultural nas 

intervenções urbanas e políticas públicas 

OE6. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da 

população entre diferentes núcleos da ARU 

OE7: Garantir a existência de uma rede pedonal 

segura, contínua, acessível e qualificada 

OE8: Melhorar os espaços de rede de infraestruturas 

de suporte ao transporte público coletivo  

OE9: Criar condições para o aumento da mobilidade 

elétrica 

OE10: Ordenar e qualificar a rede viária e os espaços 

de estacionamento 

OE11. Diminuir focos de poluição e melhorar a 

qualidade do ambiente na ARU  

OE12. Assegurar o equilíbrio ecológico e a 

resiliência urbana, promovendo a continuidade da 

estrutura verde dentro da ARU e com a 

envolvente natural 

OE13. Proteger, estruturar e qualificar espaços 

verdes urbanos, potenciando o seu usufruto por 

parte da comunidade  

OE14. Garantir redes de infraestruturas básicas 

eficientes que garantam a qualidade ambiental do 

território 

OE15. Implementar sistemas inteligentes de 

gestão de informação com vista à sustentabilidade 

e utilização eficiente de recursos  

Projetos estruturantes 

P1. Programa de qualificação estrutural do parque 

edificado 
P5. Sistema urbano de mobilidade suave 

P8. Programa de minimização de impacto 

ambiental de elementos urbanos poluentes     

P2. Rede de espaços de dinamização e ativação 

cultural 
P6. Sistema multimodal e mobilidade elétrica  P9. Estrutura ecológica urbana 

P3. Rede de espaços de dinamização e ativação 

económica e social  P7. Sistema viário  
P10. Programa de beneficiação das infraestruturas 

públicas 
P4. Rede de espaços públicos de estar 
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5. Programa da Operação de Reabilitação Urbana 

 Projetos estruturantes e ações prioritárias 5.1.

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana envolve múltiplas dimensões de intervenção, como a física, 

económica, social, ambiental e cultural, incluindo a requalificação do edificado, do espaço público e, numa 

dimensão imaterial, a aposta na sensibilização e mobilização da população para os diversos domínios 

prioritários. O PERU é uma ferramenta estratégica para a qualificação e revitalização da ARU do Centro Urbano 

de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, com a visão, eixos e objetivos estratégicos estabelecidos e concretiza-

se através de uma carteira de projetos estruturantes que, por sua vez, se sustentam em ações prioritárias que 

intervêm nas diferentes dimensões do sistema urbano (estrutura/sistema funcional; estrutura/sistema de 

mobilidade e acessibilidade e estrutura ecológica), de forma articulada, contribuindo para os objetivos da 

regeneração e revitalização urbana. 

Neste contexto, o PERU é constituído por 10 projetos estruturantes que integram 36 ações prioritárias (AP) 

(Tabela 9), cujas fichas se apresentam de seguida. Algumas das ações prioritárias correspondem a ações 

previstas no PARU de Condeixa-a-Nova e que já se encontram em execução, decorrente da abertura dos avisos 

de candidatura específicos para estas operações. Como tal, os respetivos cronogramas e valores de investimento 

refletem esta situação. 
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Tabela 9. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ORU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Eixos estratégicos (EE) Projetos estruturantes (P) Ações prioritárias (AP) 

EE1. Promover a 
coesão territorial e a 
revitalização urbana  

P1. Programa de qualificação 
estrutural do parque edificado 

AP1.1. Requalificação do parque edificado privado e público 

AP1.2. Reabilitação de habitação municipal na ARU 

AP1.3. Manual de boas práticas para a reabilitação do edificado 

AP1.4. Prémio municipal de reabilitação urbana 

P2. Rede de espaços de 
dinamização e ativação 
cultural 

AP2.1. Reabilitação do Museu Monográfico de Conímbriga e consolidação de percurso urbano Conimbriga/Condeixa-a-
Velha/Condeixa-a-Nova (PO.RO.S) 

AP2.2. Reabilitação da ‘Casa dos Arcos’ 

AP2.3. Centro de Cultura e Artes de Condeixa 

AP2.4. Percursos culturais 

AP2.5. Multiusos – Unidade de execução do Paço 

P3. Rede de espaços de 
dinamização e ativação 
económica e social 

AP3.1. Revitalização e dinamização do comércio tradicional 

AP3.2. Centro de ‘co-working’ - reabilitação e refuncionalização da antiga ‘Escola Feminina’ 

AP3.3. Fábrica: indústrias criativas - reabilitação e refuncionalização da ‘Fábrica Cerâmica de Conímbriga’ 

AP3.4. Unidade de cuidados continuados - reabilitação e refuncionalização de antigo hospital D. Ana Laboreiro d’Eça 

P4. Rede de espaços públicos 
de estar 

AP4.1. Qualificação e consolidação da rede urbana de espaços públicos de estar (praças/largos) 

AP4.2. Reabilitação de espaços públicos de enquadramento 

EE2. Reforçar ligações 
urbanas e incentivar a 
mobilidade sustentável  

P5. Sistema urbano de 
mobilidade suave 

AP5.1. Qualificação da rede pedonal 

AP5.2. Rede urbana de ciclovias  

AP5.3. Programa de promoção da mobilidade suave em contexto urbano  

P6. Sistema multimodal e 
mobilidade elétrica 

AP6.1. Requalificação do terminal rodoviário 

AP6.2. Disponibilização de bicicletas de utilização coletiva e parqueamentos 

AP6.3. Instalação de postos de carregamento de veículos elétricos 

P7. Sistema viário 

AP7.1. Estudo/organização de trânsito no centro urbano 

AP7.2. Sistema inteligente de monitorização de mobilidade urbana 

AP7.3. Qualificação da rede viária 

AP7.4. Rede de parques de estacionamento 

EE3. Reforçar a 
sustentabilidade e 
resiliência do território 

P8. Programa de minimização 
de impacto ambiental de 
elementos urbanos poluentes 

AP8.1. Intervenção de qualificação e minimização de impacto ambiental e urbano no troço urbano da EN1/IC2 

AP8.2. Deslocalização de unidade industrial da Faia 

AP8.3. Implementação de iniciativas de sensibilização ambiental e promoção da economia circular 

P9. Estrutura ecológica urbana 

AP9.1. Consolidação da estrutura verde da ARU - reforço da conectividade com a envolvente natural 

AP9.2. Corredor verde urbano - Ribeira de Bruscos 

AP9.3. Implementação de sistema de rega inteligente 

P10. Programa de beneficiação 
das infraestruturas públicas 

AP10.1. Beneficiação das redes elétrica e de telecomunicações 

AP10.2. Beneficiação das redes de infraestruturação básica – água e águas residuais 

AP10.3. Reforço da rede wifi com sistema de gestão de informação inteligente sobre a utilização da ARU 

AP10.4. Implementação de sistema de iluminação pública eficiente com sistemas de monitorização integrados 

AP10.5. Implementação de sistema inteligente de monitorização e gestão do espaço urbano 
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P1. Programa de qualificação estrutural do parque edificado 

Objetivos específicos: 

OE1. Promover a reabilitação do edificado da ARU contribuindo para a qualificação da imagem urbana e atração de 

residentes  

OE2. Promover a coesão territorial e o equilíbrio/complementaridade entre diferentes modelos habitacionais 

OE3. Revitalizar o comércio e apostar na refuncionalização de espaços devolutos criando âncoras de dinamização urbanas, 

unificadoras do território da ARU 

OE4. Qualificar os espaços públicos como elementos de apropriação do espaço urbano e sociabilização dos residentes 

OE5. Valorizar e assegurar a integração da identidade local e do património cultural nas intervenções urbanas e políticas 

públicas 

  

Descrição 

A implementação do projeto “Programa de qualificação estrutural do parque edificado” encontra-se associada, sobretudo, à 

atuação dos privados/proprietários, no cumprimento do dever de reabilitação dos edifícios, tal como previsto no artigo 6º do 

RJRU, que determina que “os proprietários de edifícios ou frações têm o dever de assegurar a sua reabilitação, 

nomeadamente realizando todas as obras necessárias à manutenção ou reposição da sua segurança, salubridade e arranjo 

estético (…)” e que estes “não podem, dolosa ou negligentemente, provocar ou agravar uma situação de falta de segurança 

ou de salubridade, provocar a sua deterioração ou prejudicar o seu arranjo estético”. 

Na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, cerca de 36% dos edifícios encontram-se em estado de 

conservação “razoável”; 14% correspondem a edifícios em “mau” e 4% encontram-se em “ruína”. 
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Neste contexto, pretende-se fomentar dinâmicas de reabilitação do parque edificado, nomeadamente o residencial, que 

contribuam para a melhoria do ambiente urbano (complementando as iniciativas levadas a cabo pelo Município quer em 

edifícios – com funções de uso coletivo ou de habitação municipal – quer em espaços públicos), para ganhos em termos de 

qualidade habitacional e para a preservação da identidade local associada às características estéticas e arquitetónicas da Vila. 

As ações prioritárias que integram o P1 relacionam-se, assim, com a dinamização/incentivo à reabilitação urbana de iniciativa 

privada, contando com o apoio técnico da CM Condeixa-a-Nova, bem como com a intervenção da própria autarquia em 

contexto de habitação de sua propriedade ou outros edifícios municipais. 

Ações prioritárias 

AP1.1. Requalificação do parque edificado privado e público 

AP1.2. Reabilitação de habitação municipal na ARU  

AP1.3. Manual de boas práticas para a reabilitação do edificado 

AP1.4. Prémio municipal de reabilitação urbana 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

*** * * 
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AP1.1. Requalificação do parque edificado privado e público 

 

Descrição 

Esta ação visa a reabilitação do edificado privado inserido na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, 

tendo em vista a melhoria das condições de habitabilidade, conforto e segurança, a melhoria estética e preservação dos 

elementos distintivos da arquitetura local e a melhoria das condições de eficiência energética dos edifícios. Visa ainda a 

intervenção em diversos edifícios públicos, entre os quais se destacam como prioritários o Mercado Municipal, o edifício do 

antigo tribunal (atuais instalações do Serviço de Ação Social e Saúde) e o estaleiro municipal. Contudo, no decorrer da 

implementação do PERU pode ser avaliada a necessidade de intervir noutros edifícios. 

Através do diagnóstico realizado (observação exterior das caraterísticas dos edifícios: fachadas, caixilharias, cobertura), 

verificou-se um parque edificado envelhecido, com algumas patologias e a existência de edifícios devolutos (sobretudo nos 

núcleos mais antigos). Complementarmente registou-se existirem algumas dissonâncias que importa corrigir e elementos 

distintivos a valorizar no âmbito de intervenções de reabilitação. 

No que concerne ao estado de conservação do edificado, mais de oito centenas de edifícios necessitam de algum tipo de 

intervenção (ligeira ou mais profunda), um quantitativo que representa mais de 50% do total de edifícios caraterizados. Mais 

especificamente, cerca de 36% dos edifícios encontram-se em estado de conservação “razoável” (552 edifícios); 14% em 

“mau” estado (212 edifícios) e 4% em “ruína” (63 edifícios). Este é o parque edificado alvo da presente AP, considerando que 

possui algum tipo de patologia e que é prioritário que os proprietários possam concretizar intervenções de reabilitação. 

[Observação: O diagnóstico realizado serve apenas para se obter uma primeira aproximação/avaliação global do estado dos 

edifícios, ou seja, constitui um elemento indicativo e orientador que não substitui as competências da Câmara Municipal no 

que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, que 

estabelece o regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou 

não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do edificado.] 

As intervenções em domínio privado são da responsabilidade dos proprietários, aos quais o Município assegurará o apoio 

necessário, nomeadamente o apoio técnico e benefícios fiscais que passarão a vigorar com a aprovação da ORU. O apoio 

técnico é assegurado pela equipa afeta aos assuntos relacionados com a reabilitação urbana, tal como previsto no modelo de 

governação e execução da ORU. Complementarmente o Município promoverá ações de sensibilização para a reabilitação e 

valorização arquitetónica do edificado (mantendo a traça original das fachadas sempre que possível e protegendo os 

elementos distintivos; bem como prestando particular atenção à correção de dissonâncias, aos materiais utilizados e à 

volumetria permitida) bem como para a melhoria da eficiência energética dos edifícios no âmbito das intervenções a realizar.  

A AP articula-se diretamente com as restantes AP do P1 tendo ainda uma forte transversalidade com todos os projetos.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Privados/Proprietários de imóveis a reabilitar 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Privado/Público 

Capitais próprios dos privados 

Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) 

IFRRU 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

               

https://dre.pt/pesquisa/-/search/632428/details/maximized
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AP1.2. Reabilitação de habitação municipal na ARU 

 

Descrição 

A presente ação visa a intervenção de reabilitação do edificado público afeto à função habitacional de cariz social que se 

localiza na ARU.  

A habitação é um direito de qualquer cidadão (artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa), sendo a base de uma 

sociedade estável e coesa, a partir da qual são reunidas as condições de acesso a outros direitos como a educação, a saúde 

ou o emprego. Respostas adequadas, inclusivas e sustentáveis a nível habitacional, adaptadas às especificidades e 

necessidades de cada território, assumem-se como fatores chave para a melhoria da qualidade de vida das populações e 

para a revitalização e competitividade territorial. Ao longo dos últimos anos têm-se verificado significativos avanços nesta 

matéria, em particular ao nível da diminuição do número de carências habitacionais, no entanto, continuam a registar-se 

problemas de natureza estrutural aos quais é necessário dar resposta, quer através do aumento e diversificação de soluções 

habitacionais disponíveis para situações de carência, como da qualificação de fogos existentes e que carecem de 

manutenção e reabilitação.  

Esta ação visa atuar, de modo prioritário, na segunda dimensão, relativa à reabilitação de alojamentos familiares / habitação 

para situações de carência, propriedade do Município, promovendo melhores condições de habitabilidade, eficiência 

energética dos edifícios e conforto térmico para os residentes da habitação já existente. 

Por fim, destaca-se a forte articulação desta com a AP1.1. Reabilitação do parque edificado privado e público que constitui 

um recurso potencial/ pode vir a ser um mecanismo para, a médio/longo prazo, aumentar a oferta de habitação. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova IHRU 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios 

IHRU: Programa 1º Direito à Habitação  

PO Centro: PI 9.8 Concessão de apoio à regeneração física, 

económica e social das comunidades desfavorecidas em 

zonas urbanas e rurais; PI4.3. Apoio à eficiência energética, à 

gestão inteligente da energia e à utilização das energias 

renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos 

edifícios públicos e no setor da habitação (reabilitação nos 

Bairros Sociais - eficiência energética). 

IFRRU 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP1.3. Manual de boas práticas para a reabilitação do edificado 

 

Descrição 

Visando apoiar a reabilitação urbana na ARU, promover a preservação do património arquitetónico e a criação de uma 

imagem urbana uniforme, a presente ação visa o desenvolvimento e a disponibilização, pelo Município, de um manual de 

boas práticas para a reabilitação do edificado. 

O manual de boas práticas será um documento com orientações para os promotores/proprietários/construtores, agregando 

informações úteis relacionadas com intervenções nos edifícios (quer de uso residencial quer de uso comercial) do ponto de 

vista estrutural e arquitetónico, e que, entre outros conteúdos que permitam melhorar as condições de uso/habitabilidade 

dos edifícios bem como preservar a identidade visual da arquitetura tradicional, poderá conter:  

(i) Formas de aplicação correta de materiais e técnicas atuais em edifícios antigos que foram construídos com 

técnicas e materiais com propriedades diferentes das vigentes; 

(ii) Conceitos relacionados com o desempenho térmico dos edifícios e identificação de medidas de melhoria 

destinadas a aumentar o conforto térmico e acústico dos ambientes interiores, assim como a salvaguardar a 

qualidade do ar interior e a minimizar os consumos energéticos associados à climatização e à iluminação; 

(iii) Manutenção de fachadas/características arquitetónicas distintivas/elementos de valorização do edificado;  

(iv) Correção de dissonâncias; entre outros. 

A presente ação poderá ser um auxílio para a concretização de regulamento municipal que a autarquia venha a aprovar no 

domínio da reabilitação urbana para o Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Privados/Proprietários de imóveis a reabilitar 

Empresas/empresários de construção civil e reabilitação e de 

arquitetura/engenharia 

Universidade (departamentos de engenharia e arquitetura) 

Laboratórios de ensaios e certificação de materiais (p.eg. 

ITECONS), entre outros 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP1.4. Prémio municipal de reabilitação urbana 

 

Descrição 

A presente ação prioritária corresponde à implementação de um Prémio Municipal de Reabilitação Urbana de caráter anual, 

que tem como objetivo reconhecer as intervenções de reabilitação e restauro do património edificado que ocorram na ARU e 

que demonstrem um alinhamento com a ORU definida.  

Assim, no seguimento de outras iniciativas (como o manual de boas práticas para a reabilitação do edificado e ações de 

sensibilização junto da população), o Prémio Municipal de Reabilitação Urbana (de periodicidade anual) tem como objetivo 

distinguir as melhores iniciativas de promoção de reabilitação e regeneração urbana levadas a cabo na ARU, por parte dos 

privados, numa perspetiva multidisciplinar, considerando o impacto para a Vila nas suas dimensões social, económica e 

cultural; bem como promover e salvaguardar o património edificado.  

O prémio poderá abranger diversas categorias – residencial; turística; comércio e serviços – e destina-se a ser atribuído aos 

proprietários dos imóveis reabilitados, assim como à equipa técnica responsável pelo projeto de intervenção/reabilitação e 

pela sua concretização.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Privados/Proprietários de imóveis a reabilitar 

Empresas/empresários de construção civil e reabilitação e de 

arquitetura/engenharia 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P2. Rede de espaços de dinamização e ativação cultural 

Objetivos específicos: 

OE1. Promover a reabilitação do edificado da ARU contribuindo para a qualificação da imagem urbana e atração de 

residentes  

OE2. Promover a coesão territorial e o equilíbrio/complementaridade entre diferentes modelos habitacionais 

OE3. Revitalizar o comércio e apostar na refuncionalização de espaços devolutos criando âncoras de dinamização urbanas, 

unificadoras do território da ARU 

OE4. Qualificar os espaços públicos como elementos de apropriação do espaço urbano e sociabilização dos residentes 

OE5. Valorizar e assegurar a integração da identidade local e do património cultural nas intervenções urbanas e políticas 

públicas 

   

Descrição 

Na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha existem equipamentos públicos, com valências diversas e 

complementares – administrativos, religiosos, sociais, educativos, desportivos, culturais, de saúde, de segurança e proteção 

civil, de solidariedade e segurança social, e que são importantes focos de dinamização urbana. 

Paralelamente existem na ARU edifícios devolutos e/ou equipamentos que importa reabilitar e modernizar, bem como um 

património histórico e cultural que se pretende valorizar, tendo em vista a criação e dinamização de âncoras de ativação 

sociocultural e económica. 

Face ao exposto e reconhecendo a importância de uma oferta de equipamentos e serviços públicos estruturada e 

diversificada enquanto fator de dinamização do centro urbano, o presente Projeto Estruturante visa a intervenção de 
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requalificação de um conjunto de equipamentos e espaços culturais, promovendo as complementaridades entre o núcleo de 

Condeixa-a-Nova e o de Condeixa-a-Velha, bem como a valorização de elementos patrimoniais distintivos. 

Neste âmbito, pretende-se reforçar uma lógica de rede na qual se destacam como âncoras das intervenções, o Museu 

Monográfico de Conímbriga, o PO.RO.S, Casa-Museu Fernando Namora; Galeria Manuel Filipe, entre outros já existentes, 

bem como novos equipamentos cuja execução se encontra em curso (Casa dos Arcos) ou outros a criar no âmbito da 

implementação do PERU (como o Centro de Cultura e Artes de Condeixa, a partir da refuncionalização de um edifício já 

existente). Esta lógica de rede ligada a espaços de ativação cultural (na qual se pretende que exista uma dinamização 

estruturada e coerente a nível de imagem, comunicação e divulgação, bilhética, etc.) é complementada por outros projetos 

estruturantes/ações prioritárias, como o P3 em que a reabilitação e refuncionalização de espaços existentes serve outras 

funções permitindo criar diversos focos de animação e dinamização dentro da ARU.  

Ainda de salientar a valia do presente projeto na vertente de dinamização e promoção turística do território da ARU e do 

concelho de Condeixa-a-Nova, com base na valorização de recursos culturais (materiais e imateriais) que marcam a 

identidade local. Entre estes destaca-se o património arquitetónico (palácios, património religioso), arqueológico e 

elementos identitários (fontanários e lavadouros, presentes em diversos pontos da ARU) ligados à forte presença da água, 

que é indissociável desta paisagem urbana e da história e identidade do concelho. 

Sendo a essência do projeto a promoção da cultura e o acesso a esta por parte da comunidade local, não se pode 

negligenciar que, dada a natureza de muitos dos elementos a tratar, existe também uma vertente turística relevante e que 

deve ser assumida em cada AP proposta. 

Ações prioritárias 

AP2.1. Reabilitação do Museu Monográfico de Conímbriga e consolidação de percurso urbano Conímbriga/Condeixa-a-

Velha/Condeixa-a-Nova (PO.RO.S) 

AP2.2. Reabilitação da ‘Casa dos Arcos’ 

AP2.3. Centro de Cultura e Artes de Condeixa 

AP2.4. Percursos culturais 

AP2.5. Multiusos – Unidade de Execução do Paço 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

*** * * 
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AP2.1. Reabilitação do Museu Monográfico de Conímbriga e consolidação de percurso 

urbano Conímbriga/Condeixa-a-Velha/Condeixa-a-Nova (PO.RO.S)  

 

Descrição 

O Museu Monográfico de Conímbriga – Museu Nacional foi criado em 1962 e tem como missão tutelar as Ruínas, promover a 

sua exposição ao público e prosseguir a investigação arqueológica. Em 2014, fruto de obras de reabilitação da antiga Quinta 

de São Tomé (cujo solar é Imóvel de Interesse Municipal) foi aberto ao público o PO.RO.S – Museu Portugal Romano em Sicó. 

Enquanto Museu com uma vertente de interpretação, possui uma forte componente multimédia e virtual criada para 

potenciar a articulação e complementaridade com o Museu Monográfico de Conímbriga. 

A presente ação corresponde à reabilitação do Museu Monográfico de Conímbriga que atualmente se encontra em 

funcionamento, visando a sua modernização e beneficiação geral, incluindo no âmbito da segurança, sustentabilidade e 

eficiência energética. Visa ainda a constituição de um polo museológico no núcleo antigo de Condeixa-a-Velha, uma vez que 

aqui se encontra uma das galerias de acesso do anfiteatro romano, parcialmente desobstruída, sobre a qual se situam 

construções devolutas que possibilitariam a instalação de uma extensão do museu e, consequentemente, o alargamento da 

oferta científica, cultural e turística, fundamental para a dinamização deste núcleo urbano e para reforçar as sinergias do 

espaço classificado e museológico (Ruínas de Conimbriga) com as áreas urbanas que o rodeiam (Condeixa-a-Velha). 

Para além destas intervenções nas infraestruturas culturais/turísticas, integram a presente ação: 

 a valorização da ligação entre os dois equipamentos: Museu de Conímbriga – incluindo extensão/polo museológico em 

Condeixa-a-Velha e o PO.RO.S; através da beneficiação da ligação pedonal existente, incluindo a requalificação, 

reperfilamento e manutenção dos passeios e de passadeiras, assim como a plantação de árvores, a eliminação de 

barreiras arquitetónicas e a adaptação das vias de circulação pedonal a todos os cidadãos, em particular aos portadores 

de mobilidade reduzida. 

 o reforço de programas de atividades do Museu e Ruínas de Conimbriga com a comunidade, que envolvam vertentes se 

sensibilização, voluntariado no património, entre outras que reforçam o sentimento de pertença. 

Desta forma, pretende-se reforçar a articulação entre as diversas estruturas de valorização do património arqueológico 

romano, bem como com a envolvente e com a comunidade. 

Promotor Principais entidades a envolver 

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural / DRCC – 

Direção Regional de Cultura do Centro / MMC - Museu 

Monográfico de Conimbriga 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Rede escolar  

IPSS 

Associações locais 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

PO Centro: PI 6.3. Património natural e cultural; PI 4.5. 

Mobilidade Urbana sustentável 

Turismo de Portugal  

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP2.2. Reabilitação da ‘Casa dos Arcos’  

 

Descrição 

A presente ação corresponde à reabilitação e refuncionalização da Casa dos Arcos ou Casa das Colunas, imóvel localizado na 

Rua de Condeixinha, que se encontrava devoluto e em avançado estado de degradação, e que após a intervenção passará a 

ter uma função cultural e de promoção da inovação, tornando-se num núcleo cultural com suportes de comunicação 

diversificados e inovadores que permitam informar a população, visitantes e turistas e divulgar as ideias e produtos 

desenvolvidos em três novos equipamentos catalisadores de criatividade e inovação no concelho: a Fábrica Criativa, o Centro 

de Inovação Social e o Centro de co-working. 

Este imóvel encontra-se classificado como de Interesse Público, desde 1974, presumindo-se que tenha sido construído no 

século XVI, não obstante exibir uma inscrição de 1652, possuindo originalmente o piso térreo mais avançado, com balcão 

assente sobre arcarias coberto por alpendre e suportado por colunas toscanas, características arquitetónicas que 

perduraram na memória coletiva e que foram inúmeras vezes retratadas em pinturas e gravuras.  

A componente de reabilitação do edifício já se encontra em execução, no âmbito da aprovação da candidatura da operação 

PARU (com um investimento total elegível de 596.608,14 € e fundo total aprovado de 507.116,92 €), com conclusão em 

2020. Complementarmente à intervenção material que permitirá a adaptação a uma nova função, a ação envolve também o 

desenvolvimento e implementação de um programa funcional e de dinamização do espaço (compreendendo exposições, 

conferências, seminários, colóquios, workshops, sessões e eventos culturais), cuja fase de arranque e execução se prevê que 

possa ser realizada em 2021 (conforme cronograma). 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar 
o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 
descontaminar zonas industriais abandonadas (incluindo 
zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a 
promover medidas de redução de ruído (PARU); PI 9.1. 
Cultura para Todos 

Fundação Calouste Gulbenkian  

EEA Grants: Programa Cultura 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP2.3. Centro de Cultura e Artes de Condeixa  

 

Descrição 

A presente ação visa a requalificação e refuncionalização do atual quartel de Bombeiros, um espaço com mais de 40 anos e 

que se encontra na zona consolidada e central da Vila, numa localização que não se coaduna com estes serviços que, de 

preferência, devem estar em zonas mais desafogadas e que não estejam condicionadas pelas dinâmicas e fluxos urbanos 

centrais.  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova irá construir um novo quartel na Rua Padre Bento 

Menni, o que permitirá à corporação aumentar a sua capacidade operacional e organizacional. Esta nova infraestrutura 

substituirá o atual quartel que, dada a sua localização central e contígua ao Cineteatro de Condeixa (edifício inaugurado em 

1986, que possui uma lotação limitada a 256 lugares condicionando a realização de espetáculos de maior dimensão e/ou que 

requeiram condições técnicas mais complexas) se perspetiva como peça chave na criação de um centro de cultura e artes. 

Perspetiva-se a refuncionalização criando um espaço cultural multifuncional, central e moderno, o qual deverá ser 

devidamente equipado com material de luz, som e vídeo, permitindo a realização de concertos, espetáculos de teatro e 

dança, palestras e conferências, visando a promoção e divulgação da cultura, o estímulo à criação artística, com a 

possibilidade de espaços para residência artística de companhias e profissionais e a formação de novos públicos. Do ponto de 

vista do programa funcional, este novo equipamento cultural virá complementar a oferta existente na Vila/concelho, com o 

envolvimento dos agentes culturais locais.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Condeixa-a-Nova 

Associação OTC - Oficina de Teatro de Condeixa 

Ministério da Cultura/DG-Artes e Direção Regional de Cultura 
do Centro (DRCC) 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

IFRRU  

Ministério da Cultura/DG-Artes: Programa de Apoio a 
Projetos 

DRCC: Programa de Apoio à Ação Cultural na Região Centro 

EEA Grants: Programa Cultura 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

               

 

  

https://www.culturacentro.gov.pt/media/5928/ficha-condic-o-es-te-cnicas-cineteatro-condeixa-a-nova.pdf
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AP2.4. Percursos culturais  

 

Descrição 

A presente ação assenta na valorização e promoção de diferentes recursos culturais (materiais e imateriais) presentes no 

concelho e com grande expressão na ARU, através da criação de quatro percursos urbanos:  

 Percurso “Fernando Namora”, circuito interpretativo da vida e obra do escritor e pintor. Tendo como estrutura nuclear a 

Casa Museu prevê-se a criação de percursos urbanos mutáveis de acordo com a calendarização cultural prevista, 

propondo-se a dinamização de pontos de leitura em locais improváveis, atividades de arte urbana com trechos de 

Namora, ciclos literários e artes performativas indoor e outdoor; 

[Fernando Gonçalves Namora (1919-1989), nascido em Condeixa, foi um médico, pintor e escritor português, autor de 

uma extensa obra que, durante os anos 70 e 80, foi das mais divulgadas e traduzidas, reunindo géneros tão diversos 

como o romance ou a poesia, a novela ou a biografia, com destaque para as narrativas dos cadernos de um escritor. 

Alguns dos seus livros foram adaptados ao cinema e traduzidos em diversas línguas.  

Estudante de Medicina em Coimbra participou ativamente na vida académica e cultural, sendo dessa fase as suas 

primeiras edições como poeta e romancista e o lançamento da revista Altitude (1939). Enquanto representante da 

Geração de 40, integrou a tertúlia à Rua do Loureiro – atual Casa da Escrita –, grupo literário que reuniu nomes como 

João José Cochofel, Joaquim Namorado ou Carlos de Oliveira, entre outros, sob a influência do ideário que respondia aos 

anseios de liberdade e justiça social. A casa onde nasceu encontra-se transformada em Casa Museu desde 1990, sendo 

um ponto de interesse cultural do concelho e um espaço fulcral para quem queira conhecer, com propriedade, o trajeto 

vivencial e a multifacetada personalidade artística desta figura destacada das letras e artes portuguesas.] 

 Percurso “Palácios e património religioso”, fundamentado pela existência de um vasto património imóvel nomeadamente 

um conjunto de palácios e edifícios religiosos e nichos/estações da Procissão do Senhor dos Passos, visa a sua 

estruturação e dinamização, permitindo ao visitante e/ou turista percorrer o território e surpreender-se com os pontos 

de interesse arquitetónico.  

 Percurso “Água” que tem como objetivo destacar o património associado aos canais de rega que atravessam a Vila, 

fontanários e lavadouros públicos (presentes quer em Condeixa-a-Nova, quer em Condeixa-a-Velha), elementos com 

grande interesse histórico, patrimonial e identitário.  

A mobilização da comunidade para a manutenção e preservação destes espaços intersticiais será essencial, prevendo-se 

o envolvimento de escolas e associações, no que poderão ser lógicas de apadrinhamento das linhas de água/percursos. 

 Percurso “Conímbriga/Romanização”, que tem como objetivo destacar os elementos presentes no território (Condeixa-a-

Nova e Condeixa-a-Velha) ligados à romanização (visitação/valorização turística integrada, que complementa a AP2.1 – 

na qual estão previstas as intervenções físicas). 

Para a concretização destes circuitos/rotas prevê-se a (i) a instalação de sinalética e/ou marcas de pavimento para assinalar o 

percurso pedestre e respetivos pontos de interesse; (ii) a disponibilização de uma app e/ou QR code com conteúdos 

referentes a cada percurso. Por exemplo, no caso do percurso “Palácios e património religioso”, esta pode integrar 

informações relativas aos edifícios e elementos arquitetónicos no seu interior, incluindo visitas virtuais (tendo em 

consideração que alguns são propriedade privada), bem como informações que permitam percorrer o trajeto do Senhor dos 

Passos ao longo das 14 estações. Por sua vez, no percurso “água” pode englobar informação sobre os elementos presentes 

no território (canais, lavadouros públicos, fontanários) e os seus usos/modo de funcionamento/práticas tradicionais. Já no 

âmbito do Percurso Conímbriga/Condeixa-a-Velha/Condeixa-a-Nova, os conteúdos devem estar mais focados na perspetiva 

histórica/vestígios romanos existentes no território, contribuindo para a sua interpretação e trazendo para o espaço público 

essa vertente educativa. 

Para além da instalação de sinalética e componente virtual, a concretização do percurso “água” poderá também envolver a 

beneficiação e requalificação do património associado aos canais de rega que atravessam a Vila, fontanários e lavadouros 

públicos, elementos com grande interesse histórico, patrimonial e identitário. 

Assim, de um modo global, esta ação contribui para a ativação cultural da ARU através da promoção do turismo cultural, 

literário e religioso e para a afirmação de Condeixa como um território com um ambiente urbano onde as artes e o 

património se fundem.  
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Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Privados/proprietários dos imóveis (Palácios) 

Paróquia de Condeixa-a-Velha – Condeixa-a-Nova 

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural / DRCC – 
Direção Regional de Cultura do Centro / MMC -Museu 
Monográfico de Conimbriga 

Junta de Freguesia 

Associações locais (eg. Ecomuseu) 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

Turismo de Portugal 

EEA Grants: Programa Cultura 

Fundação Calouste Gulbenkian: projetos na área da 
sustentabilidade 

FEEI (lógica atualmente associada aos PO SEUR e PO Centro) 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP2.5. Multiusos - Unidade de execução do Paço   

Descrição 

A presente AP diz respeito à criação de um pavilhão multiusos, no âmbito da Unidade de Execução do Paço (que prevê 

também a implantação de outro equipamento – o Quartel de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Condeixa-a-Nova, bem como a beneficiação das infraestruturas e rede viária envolvente). 

A envolvente próxima da área da Unidade de Execução caracteriza-se por uma ocupação urbana onde predominam 

equipamentos públicos (escolares e desportivos) a sul e nascente; privados (IPSS) a nascente, e habitação unifamiliar e 

multifamiliar, a norte e poente. 

O programa de solução urbanística definido para a UE determina os usos e os parâmetros a concretizar através de obras de 

construção e de urbanização, em conformidade com o PDM de Condeixa-a-Nova, em vigor e aos objetivos estratégicos gerais 

e específicos do PARU e da ARU do núcleo urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha e decorre da especificidade do 

programa de ocupação para a tipologia de equipamento proposta que tem também por base o conhecimento dos estudos 

em desenvolvimento para a área, designadamente a pretensão de construção de um pavilhão multiusos.  

A operação urbanística contribuirá também para a consolidação do tecido urbano, a melhoria ambiental, o reforço dos 

espaços verdes e a criação de um equipamento público municipal (pavilhão multiusos, capaz de acolher atividades quer de 

carácter desportivo quer de caráter cultural), estrategicamente localizado numa área próxima dos principais equipamentos 

culturais e desportivos do município.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P3. Rede de espaços de dinamização e ativação económica e social 

Objetivos específicos: 

OE1. Promover a reabilitação do edificado da ARU contribuindo para a qualificação da imagem urbana e atração de 

residentes  

OE2. Promover a coesão territorial e o equilíbrio/complementaridade entre diferentes modelos habitacionais 

OE3. Revitalizar o comércio e apostar na refuncionalização de espaços devolutos criando âncoras de dinamização urbanas, 

unificadoras do território da ARU 

OE4. Qualificar os espaços públicos como elementos de apropriação do espaço urbano e sociabilização dos residentes 

OE5. Valorizar e assegurar a integração da identidade local e do património cultural nas intervenções urbanas e políticas 

públicas 

   

Descrição 

A dinâmica de uma área urbana está intimamente relacionada com as funções nela presentes e com a sua capacidade de 

atrair pessoas e atividades económicas e, por arrastamento, outras funções complementares que contribuam positivamente 

para a qualidade de vida da comunidade local.  

Neste contexto, reconhecendo a necessidade de revitalizar/modernizar os espaços de comércio tradicional, de melhorar os 

serviços de apoio ao empreendedorismo de base artística e cultural mas também do ponto de vista social, e de dinamizar o 

centro urbano por via de uma gestão sustentável e eficiente de recursos já existentes, o presente Projeto Estruturante 

integra a intervenção num conjunto de edifícios e equipamentos públicos, atualmente devolutos e em estado deficitário de 

conservação, reabilitando-os e refuncionalizando-os/qualificando-os como elementos estruturantes de suporte a atividades 
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económicas e sociais. Esta aposta preconiza a valorização de edifícios existentes em detrimento da construção de novos, 

permitindo uma gestão mais eficiente de recursos públicos, quer em termos financeiros como em termos urbanísticos. 

Este Projeto Estruturante prevê igualmente a qualificação dos espaços económicos, através de parcerias com entidades de 

ensino e formação, nomeadamente na área do design/arquitetura/ artesanato, visando a modernização e adaptação dos 

estabelecimentos do comércio local, enquanto focos vitais do processo de revitalização e animação do centro urbano.  

A diversidade de espaços requalificados e reabilitados para acolher funções inovadoras e ativadoras de novas dinâmicas 

socioeconómicas almeja à criação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo na ARU, que tenha repercussões no 

concelho, prevendo-se para tal uma necessária gestão em rede.   

A implementação das ações prioritárias previstas, para além do envolvimento da equipa técnica afeta à reabilitação urbana, 

contará também com a Unidade de Apoio ao Investidor, uma unidade da CM Condeixa-a-Nova focada na orientação direta 

aos que pretendam investir e criar o seu negócio e que poderão tirar partido destas novas infraestruturas. 

Ações prioritárias 

AP3.1. Revitalização e dinamização do comércio tradicional 

AP3.2. Centro de ‘co-working’ - reabilitação e refuncionalização da antiga ‘Escola Feminina’ 

AP3.3. Fábrica: indústrias criativas - reabilitação e refuncionalização da ‘Fábrica Cerâmica de Conímbriga’ 

AP3.4. Unidade de cuidados continuados - reabilitação e refuncionalização de antigo hospital D. Ana Laboreiro d’Eça 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

*** * * 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 101 

AP3.1. Revitalização e dinamização do comércio tradicional  

 

Descrição 

Na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, a presença da atividade comercial concentra-se, 

particularmente, nas principais artérias de acesso à praça central da Vila, a Praça da República, i.e., na Rua Dona Maria Elsa 

Franco Sotto Mayor, Largo Artur Barreto, Rua 25 de Abril, Rua Lopo Vaz, Rua Dr. Simão da Cunha, Avenida Visconde de 

Alverca e Rua do Mercado. Sendo uma atividade marcadamente urbana, o comércio constitui-se como determinante na 

imagem e paisagem da ARU, assim como na sua dinamização e fortalecimento da capacidade de atração de pessoas, sendo 

imprescindível a sua integração no processo de reabilitação urbana.  

A presente ação visa a qualificação do comércio local, em particular na vertente física de modernização e adaptação dos 

estabelecimentos (incluindo o Mercado Municipal), tornando-os peças vitais do processo de revitalização e animação do 

centro urbano, em articulação com as demais ações que se preveem para a requalificação do espaço público e imóveis 

públicos e privados. Simultaneamente, pretende-se promover dinâmicas que incentivem a criação de serviços numa lógica de 

rede, que permita a revitalização de estabelecimentos de atividades económicas nas principais artérias da ARU, através de 

parcerias público/privada de regeneração urbana e estimulo à criação de emprego, numa filosofia de incubadora urbana (por 

exemplo, através de pop-up stores; criação de um conjunto de incentivos como rendas mais acessíveis ou serviços de apoio 

especializados para o comércio, entre outros). 

Para a concretização da presente ação será avaliada a possibilidade de se constituírem parcerias com escolas especializadas 

com formações avançadas em domínios como a arquitetura, design e artesanato, nomeadamente a Escola Superior de 

Educação de Coimbra (Licenciatura em Arte e Design) e Universidade de Coimbra (Mestrado Integrado em Arquitetura); 

CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património. Esta ação prevê que os estudantes das referidas 

Escolas de arquitetura e design desenvolvam um “Manual de Boas práticas para reabilitação de interiores no Centro Urbano 

de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha” e disponibilizem propostas concretas de projetos de reabilitação e design de 

interiores para as diversas tipologias de espaços comerciais existentes.  

O Município de Condeixa-a-Nova (através da Unidade de Apoio ao Investidor) será responsável pela divulgação da ação, 

estabelecimento das parcerias, sensibilização dos proprietários dos estabelecimentos comerciais para a presente iniciativa, 

bem como pela criação de incentivos à qualificação do comércio tradicional (incluindo beneficiação/modernização de 

interiores e montras), complementares à reabilitação do edificado. Será, ainda, responsável pelas ações de revitalização do 

Mercado Municipal e de dinamização da incubadora urbana. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Comerciantes  

Empresários 

Escolas: CEARTE - Centro de Formação Profissional para o 

Artesanato e Património; IPC - Escola Superior de Educação 

de Coimbra; Universidade de Coimbra 

Instituto Pedro Nunes 

ADEC – Associação de Desenvolvimento Empresarial de 

Condeixa-a-Nova 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Privado/Público Capitais próprios 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP3.2. Centro de ‘co-working’ - reabilitação e refuncionalização da antiga ‘Escola 

Feminina’  

 

Descrição 

A presente ação visa a reabilitação e refuncionalização da antiga ‘Escola Feminina’ localizada na Rua dos Combatentes da 

Grande Guerra, para instalação de um centro de co-working.  

O projeto de intervenção preconiza a otimização das características do edifício contemplando a criação de uma área comum 

de trabalho que possa ser usufruído pelas empresas e profissionais que aí se venham a instalar (com destaque para a área do 

turismo, tendo por base parcerias já estabelecidas neste âmbito), favorecendo o estabelecimento de sinergias e o apoio na 

fase de nascimento e primeiros anos de vida de novos negócios. Este espaço irá potenciar um novo modelo de trabalho, em 

open office que impulsiona o surgimento e amadurecimento de ideias e projetos individuais e cooperativos. Potenciar-se-ão 

e apoiar-se-ão ideias de negócio e/ou projetos, com especial enfoque para os que possam surgir em áreas relevantes para o 

desenvolvimento social e desafios concelhios. 

O espaço será destinado a empreendedores na área do turismo, no âmbito do projeto “Tourism Creative Factory”, 

desenvolvido pelo Turismo de Portugal e promovido através da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, que disponibiliza 

aos futuros empreendedores as melhores práticas dos programas de aceleração de ideias de negócio ligadas ao turismo, 

adequando-as às necessidades dos micro-negócios de base local. 

Este projeto conta ainda com a parceria da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) que irá colaborar na 

divulgação e promoção das atividades de coworking a desenvolver, bem como através da integração do centro na estratégia 

de empreendedorismo regional. 

Uma parte da componente de reabilitação do edifício já se encontra executada, no âmbito da aprovação da candidatura da 

operação PARU (com um investimento total elegível de 190.964,54€ e fundo total aprovado de 162.319,86€), prevendo-se 

que a conclusão da intervenção física e a fase de arranque da dinamização possa ser realizada em 2021. 

Este será um espaço gerido em rede com os espaços propostos nas restantes AP do P3. Sendo expectável que em conjunto, 

as várias ações alavanquem um ecossistema de empreendedorismo e inovação no concelho, com base na ARU. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Turismo de Portugal/Escola de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar 
o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 
descontaminar zonas industriais abandonadas (incluindo 
zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a 
promover medidas de redução de ruído (PARU) 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP3.3. Fábrica: indústrias criativas - reabilitação e refuncionalização da ‘Fábrica 

Cerâmica de Conímbriga’  

 

Descrição 

A presente ação visa a reabilitação estrutural e refuncionalização da antiga Fábrica de Cerâmica de Conímbriga que se 

encontra atualmente devoluta e em mau estado de conservação. 

Pretende-se intervir neste edifício, localizado junto ao IC2, na entrada de Condeixa-a-Nova, bem como no seu espaço 

envolvente, por via de uma profunda reabilitação, refuncionalizando-o como espaço de ativação do setor industrial criativo, 

muito ligado à forte tradição da cerâmica artesanal ainda existente no concelho e do seu potencial de inovação e 

diversificação, com a aplicação de saberes em novos domínios e setores.  

Perspetiva-se a inclusão de espaços vocacionados para atividades relacionadas com a I&D, espaços de incubação, espaços de 

produção/oficinas e também para demonstração e exposição de novos produtos criados pelas empresas que aqui se 

pretendam instalar. 

A componente de reabilitação do edifício encontra-se em execução, no âmbito da aprovação da candidatura da operação 

PARU (com um investimento total elegível de 899.191,66€ e fundo total aprovado de 764.312,91€), prevendo-se a sua 

conclusão em 2022. 

Este será um espaço gerido em rede com os espaços propostos nas restantes AP do P3. Sendo expectável que em conjunto, 

as várias ações alavanquem um ecossistema de empreendedorismo e inovação no concelho, com base na ARU. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Instituto Pedro Nunes 

Consórcio INOV C 

CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato 
e Património 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar 
o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 
descontaminar zonas industriais abandonadas (incluindo 
zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a 
promover medidas de redução de ruído (PARU) 

IFRRU 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP3.4. Unidade de cuidados continuados - reabilitação e refuncionalização de antigo 

hospital D. Ana Laboreiro d’Eça  
 

Descrição 

A presente ação diz respeito à reabilitação e refuncionalização do antigo Hospital D. Ana Laboreiro d’Eça, edifício histórico 

atualmente devoluto, localizado na Rua Dr. Simão da Cunha, com o objetivo de criar uma unidade de cuidados continuados 

(cuidados de convalescença, recuperação e reintegração de doentes crónicos e pessoas em situação de dependência). Estas 

intervenções integradas de saúde e apoio social visam a recuperação global, promovendo a autonomia e melhorando a 

funcionalidade da pessoa dependente, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social.  

Inaugurado em 1927, este edifício é um equipamento marcante da história de Condeixa-a-Nova e da imagem coletiva 

associada ao apoio e suporte social, dispõe de uma localização central e apresenta uma dimensão e estrutura adaptável à 

função preconizada, de forma a alargar a resposta existente no concelho a nível de saúde e apoio social, através da 

integração na Rede Nacional de Cuidados Continuados (conjunto estruturado de unidades e equipas que prestam cuidados 

continuados de saúde e de apoio social a pessoas em situação de dependência com falta ou perda de autonomia). As 

entidades privadas que, no âmbito da RNCC, assumem o papel de Equipas Coordenadoras Locais podem ser Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Santas Casas da Misericórdia, empresas privadas, que prestam cuidados continuados ao 

abrigo de acordos celebrados com o Estado. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Fundação D. Ana Laboreiro d’Eça 

Administração Regional de Saúde do Centro 

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra  

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar 
o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 
descontaminar zonas industriais abandonadas (incluindo 
zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a 
promover medidas de redução de ruído (PARU) 

PO ISE / Portugal Inovação Social / Investimentos em 
equipamentos de saúde 

IFRRU 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P4. Rede de espaços públicos de estar 

Objetivos específicos: 

OE4. Qualificar os espaços públicos como elementos de apropriação do espaço urbano e sociabilização dos residentes 

OE5. Valorizar e assegurar a integração da identidade local e do património cultural nas intervenções urbanas e políticas 

públicas 

   

Descrição 

O “P4. Rede de espaços públicos de estar” visa promover melhores condições para a fruição do espaço público, através da 

requalificação das áreas de estadia (praças e largos) e de enquadramento, elementos da malha urbana centrais para a vida 

da população. Neste sentido, propõem-se diversas intervenções em elementos de espaço público considerados estratégicos 

quer pela sua função quer pela sua localização e proximidade a elementos de referência da Vila (praças centrais; espaços de 

enquadramento de equipamentos públicos). 

Pretende-se qualificar a rede de espaços de estar, através da resolução de situações de maior degradação de pavimentos e 

do reforço da vegetação e mobiliário urbano (sombreamento, bancos, iluminação, etc.). Assim, as ações prioritárias 

propostas visam colmatar as fragilidades detetadas e simultaneamente potenciar os pontos fortes existentes, bem como, de 

forma articulada, reforçar uma imagem qualificada e atrativa do espaço público que deve ser convidativo, seguro e capaz de 

se afirmar como elemento unificador de diferentes espaços da ARU. 

Ações prioritárias 

AP4.1. Qualificação e consolidação da rede urbana de espaços públicos de estar (praças/largos) 
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AP4.2. Reabilitação de espaços públicos de enquadramento 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

*** * * 
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AP4.1. Qualificação e consolidação da rede urbana de espaços públicos de estar 

(praças/largos) 

 

Descrição 

A presente ação diz respeito a intervenções em espaços públicos de estar, sendo identificados como prioritários os 

seguintes: 

(i) Praça do Município;  

(ii) Praça da República;  

(iii) Praceta das Geminações; 

(iv) Praceta Idanha-a-Nova.  

Os primeiros localizam-se numa área mais central da Vila, próximo de polos de equipamentos públicos (Câmara Municipal, 

Tribunal, Igreja…), comércio e serviços; enquanto os segundos se encontram numa zona/bairro com função essencialmente 

residencial. 

As intervenções a levar a cabo relacionam-se essencialmente no plano de chão, com a reabilitação de pavimentos (tendo 

em conta a existência de algumas irregularidades), a criação ou reforço do sombreamento com vegetação e/ou outras 

estruturas que, sem agredirem o contexto possam servir para o fim previsto, assim como a instalação de mobiliário urbano, 

como bancos ou equipamentos infantis, de forma a potenciar novas e mais regulares utilizações dos espaços. 

Esta ação possui ligação direta com diversas AP ligadas à infraestruturação dos espaços e à qualificação da estrutura 

ecológica, bem como com a AP4.2. Reabilitação de espaços públicos de enquadramento, em particular com a envolvente da 

capela da Lapa que, para além do seu papel como espaço de enquadramento, se pretende que seja também um espaço 

público de estar. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

PO Centro (PI 6.5): Adoção de medidas destinadas a 

melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas 

(incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar 

e a promover medidas de redução de ruído  

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP4.2. Reabilitação de espaços públicos de enquadramento 

 

Descrição 

A presente ação corresponde à reabilitação/qualificação de espaços públicos na envolvente de equipamentos culturais e 

religiosos, destacando-se como prioritários os seguintes: 

(i) o largo da Igreja de Condeixa-a-Velha: apresenta necessidade de tratamento/enquadramento paisagístico e, uma vez que 

se trata de um elemento fulcral deste aglomerado para vivências sociais, importa intervir na requalificação da praça 

principal e zona utilizada para estacionamento (pavimentação, reforço da vegetação, instalação de mobiliário urbano);  

(ii) o espaço público envolvente ao Museu de Conímbriga: apresenta algumas fragilidades uma vez que é um local de 

elevada afluência e, como tal, onde o desgaste é mais rápido/acentuado, sendo importante beneficiar o estacionamento, 

pavimento e áreas verdes de enquadramento (uma intervenção articulada com a reabilitação do Museu);  

(iii) o espaço envolvente à Capela da Lapa (património classificado): apresenta algumas necessidades de intervenção de 

forma a tornar a sua utilização mais segura e confortável (pavimento, corrimões nas escadas, mobiliário urbano). 

A intervenção neste espaço deve ser articulada com a AP4.1, uma vez que se pretende também que este possa vir a ser 

um espaço público de estar. 

Os primeiros situam-se na zona sul da ARU, em Condeixa-a-Velha, e o último no núcleo antigo de Condeixa-a-Nova. 

Os espaços integrados na presente AP não têm um papel exclusivamente ligado à apropriação do aglomerado, exercendo um 

papel relevante quer do ponto de vista do enquadramento estético como do enquadramento urbanístico dos elementos a 

que estão associados.  

Os espaços a intervencionar apresentam atualmente necessidades evidentes de qualificação, prevendo-se que, com estas 

intervenções, se reforcem as condições para a fruição coletiva dos espaços públicos. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova  

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural / DRCC – 
Direção Regional de Cultura do Centro / MMC -Museu 
Monográfico de Conimbriga 

Privados 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P5. Sistema urbano de mobilidade suave 

Objetivos específicos: 

OE6. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população entre diferentes núcleos da ARU 

OE7: Garantir a existência de uma rede pedonal segura, contínua, acessível e qualificada 

OE8: Melhorar os espaços de rede de infraestruturas de suporte ao transporte público coletivo  

OE9: Criar condições para o aumento da mobilidade elétrica 

OE10: Ordenar e qualificar a rede viária e os espaços de estacionamento 

     

Descrição 

A descarbonização dos espaços urbanos e a diminuição da dependência de combustíveis fósseis são dos principais desafios 

ambientais da atualidade, para os quais a alteração nos modelos de transporte e mobilidade são essenciais, uma vez que o 

setor apresenta fortes pressões nesse domínio, bem como ao nível de ruído e qualidade do ar. 

As causas destas pressões estão essencialmente associadas ao tráfego automóvel, resultado da dependência excessiva do 

transporte individual e de ineficiências nas logísticas urbanas. Por este motivo, as medidas no âmbito da mobilidade em 

ambiente urbano assumem particular importância ao nível da qualidade do ar, ruído, consumo de combustíveis fósseis e das 

alterações climáticas. 

No caso particular do concelho de Condeixa-a-Nova e da ARU do Centro Urbano, é notório também um padrão de 

mobilidade na ARU assente no automóvel particular, situação que para além dos impactos ambientais referidos, causa ainda 

constrangimentos/conflitos entre a circulação rodoviária e pedonal (uma vez que diversos arruamentos têm perfis estreitos, 

com vias partilhadas e onde ocorre também estacionamento informal). 
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Neste contexto, o presente projeto visa promover a mobilidade urbana sustentável e inclusiva através de intervenções 

relacionadas com meios suaves para deslocações intra-ARU, que complementam o transporte público de forma a garantir 

uma melhor qualidade do ambiente urbano, segurança e conforto para os peões/ciclistas. 

As intervenções focam-se no incentivo à utilização de meios de deslocação não poluentes, através do reforço/melhoria da 

rede pedonal e da criação de uma rede ciclável, à qual se associa também um sistema de bicicletas partilhadas. 

A implementação das ações previstas neste projeto estruturante deverá contribuir para o reforço da multimodalidade nos 

transportes, para tornar as deslocações mais eficientes e minimizar o impacto do automóvel no centro da Vila de Condeixa-a-

Nova (seja em termos de emissões de GEE e ruído, seja em termos de segurança para peões), bem como para reforçar a 

articulação entre os diversos núcleos urbanos e funções complementares (Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha). 

O P5 apresenta forte complementaridade com os restantes projetos incluídos no EE2 mas também é essencial promover a 

sua articulação com o EE3, em particular com o P10. Programa de beneficiação das infraestruturas públicas, tendo em conta 

que a intervenção física em vias deve acautelar a necessidade de corrigir ou alterar as redes de infraestruturas nelas 

existentes (quando se justifique a intervenção, deve ser realizada em simultâneo, garantindo a eficiência de processos). 

Ações prioritárias 

AP5.1. Qualificação da rede pedonal  

AP5.2. Rede urbana de ciclovias  

AP5.3. Programa de promoção da mobilidade suave em contexto urbano 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

* *** * 
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AP5.1. Qualificação da rede pedonal 

 

Descrição 

A presente ação corresponde à intervenção física nas ligações internas pedonais da ARU, de modo a criar uma rede pedonal 

contínua e acessível, que permita ligações pedonais seguras. A ação integra diversas componentes, nomeadamente: 

 Requalificação, reperfilamento e manutenção dos passeios e passadeiras (podendo também ser introduzidas passadeiras 

sobrelevadas), incluindo a eliminação de barreiras arquitetónicas e garantia da acessibilidade de pessoas com mobilidade 

reduzida;  

 Criação de passeios onde não existem (nos casos em que o perfil do arruamento o permita); 

 Implementação de sinalética para vias partilhadas com as bicicletas e peões (em articulação com a AP5.2). 

Neste âmbito, destaca-se como prioritária a requalificação dos troços da rede pedonal em mau estado de conservação e a 

resolução dos pontos conflito/eliminação de barreiras arquitetónicas (ex. rua Condeixinha, rua Manuel Deniz Jacinto, rua 

Francisco Lemos; avenida dos Bombeiros Voluntários; rua Padre Bento Menni; rotunda do IC2 – junto ao café-restaurante 

Amadeu; entrada em Condeixa-a-Velha – M608; passagem superior de peões no IC2 – junto à rotunda de acesso ao 

Intermarché). 

Com estas intervenções na componente de infraestruturas e sinalética assegurar-se-á a criação de ligações 

contínuas/corredores de ligação entre diversos polos geradores de fluxos de pessoas na ARU (equipamentos na zona mais 

central de Condeixa-a-Nova – Câmara Municipal, Tribunal, centro de saúde, escolas, piscina municipal; as áreas residenciais e 

de comércio e serviços), dotando-os de melhores condições de segurança e conforto para os utilizadores.  

Neste âmbito, importa também estruturar as ligações entre as áreas da ARU e as áreas mais periféricas (tendo particular 

atenção ao núcleo de Condeixa-a-Velha, com o qual é necessário garantir a continuidade de ligações), no sentido de uma 

maior articulação, coerência e segurança dessas ligações. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

PO Centro: PI4.5. Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade 
urbana multimodal sustentável (…) 

Fundo Ambiental: medidas/avisos relacionadas com 
Mitigação das alterações climáticas 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 
1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP5.2. Rede urbana de ciclovias 

 

Descrição 

A dimensão e a topografia da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha são favoráveis a deslocações 

em modos suaves, como a bicicleta, no âmbito de atividades quotidianas da população (em articulação com o transporte 

público). Assim, a presente ação diz respeito ao estudo e implementação de uma rede ciclável que permita ligar os 

equipamentos escolares e desportivos municipais e os dois grandes equipamentos turísticos – Museu de Conímbriga e 

PO.RO.S – visando promover a multimodalidade nas deslocações intra-ARU. 

A ação envolve o investimento na infraestrutura e na sinalização, sugerindo-se a ligação entre polos de equipamentos, 

através da avenida dos Bombeiros Voluntários, desde a Biblioteca Municipal e escolas, na zona mais a norte; mercado 

municipal e museu PO.RO.S, com prolongamento para sul até ao núcleo de Condeixa-a-Velha; bem como outro troço de 

ligação entre o terminal rodoviário e o polo de equipamentos onde se situa a piscina municipal, escolas, GNR, na proximidade 

de áreas residenciais, prolongando-o pela R. Dr. Simão da Cunha até à rotunda, permitindo a ligação dos dois troços de 

ciclovia. Os troços sugeridos têm em conta o perfil destas vias, nas quais poderá haver a possibilidade de criar uma via 

dedicada à circulação ciclável e a existência de importantes polos geradores de fluxos de pessoas nas referidas áreas. No 

entanto, outros troços poderão ser considerados para a expansão da rede urbana de ciclovia, adotando um modelo de via 

partilhada com a circulação rodoviária nos casos em que não é possível fazer a separação. 

De forma a impulsionar a mudança de hábitos no que diz respeito a deslocações quotidianas, a presente AP articula-se com a 

AP 6.2, que prevê também a implementação de um sistema de bicicletas de utilização coletiva e respetivos parqueamentos 

(descrita com maior detalhe na respetiva ficha), bem como com a AP5.3 que visa sensibilizar os cidadãos para hábitos de 

deslocação mais sustentáveis. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

PO Centro: PI4.5. Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade urbana 
multimodal sustentável (…) 

Fundo Ambiental: medidas/avisos relacionadas com 
Mitigação das alterações climáticas 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP5.3. Programa de promoção da mobilidade suave em contexto urbano  

 

Descrição 

Tendo em consideração que é necessário fomentar alternativas à utilização do transporte individual motorizado, com a 

transferência modal para os modos ativos e transporte coletivo e, sempre que possível, a complementaridade com meios 

suaves de transporte (como a bicicleta), para os quais as intervenções físicas a levar a cabo no âmbito das AP5.1 e AP5.2 são 

um impulso essencial, importa também encorajar a adoção de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável e consciencializar os cidadãos e as empresas para os efeitos das suas escolhas de transporte. 

Assim, considerando os investimentos no domínio da mobilidade suave e a proximidade entre áreas residenciais, de 

equipamentos, de comércio e serviços, a presente ação visa a implementação de iniciativas para promover a utilização de 

modos de mobilidade suave nas deslocações quotidianas da população e consequente diminuição dos fluxos de trânsito 

automóvel no centro da Vila de Condeixa-a-Nova. 

As ações devem dirigir-se a todos os cidadãos mas, sobretudo aos segmentos de população que efetuam deslocações diárias 

casa-trabalho e casa-escola, articulando-se com as restantes ações do P5, nas quais se prevê a criação de uma infraestrutura 

ciclável e pedonal, facilitadora destas deslocações, e complementar às ações previstas no P6 (sobretudo aquela relacionada 

com o reforço/promoção da utilização de transporte público). 

Na presente ação serão avaliados modelos adequados para a concretização de iniciativas de sensibilização ambiental com a 

mobilização da comunidade local (ex. concursos de ideias, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, 

conferências/seminários dedicados à mobilidade; impacto dos transportes/GEE no ambiente, etc.). 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 
Escolas 

Empresas 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 
Capitais próprios 

Fundo Ambiental – Capacitação e sensibilização ambiental 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P6. Sistema multimodal e mobilidade elétrica 

Objetivos específicos: 

OE6. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população entre diferentes núcleos da ARU 

OE7: Garantir a existência de uma rede pedonal segura, contínua, acessível e qualificada 

OE8: Melhorar os espaços de rede de infraestruturas de suporte ao transporte público coletivo  

OE9: Criar condições para o aumento da mobilidade elétrica 

OE10: Ordenar e qualificar a rede viária e os espaços de estacionamento 

    

Descrição 

O presente Projeto Estruturante visa promover a mobilidade urbana sustentável e inclusiva através de intervenções 

direcionadas com o transporte público e com meios de deslocação suaves, contribuindo assim para a diminuição dos gases 

com efeitos de estufa e para modos de vida mais resilientes e adequados aos novos desafios ambientais e energéticos. 

As ações previstas focam-se (i) na promoção e consolidação da utilização do transporte público; (ii) na utilização de meios de 

deslocação não poluentes, por via da disponibilização de bicicletas de utilização coletiva e, (iii) no favorecimento de atuais e 

futuros utilizadores de veículos elétricos, com a instalação de postos de carregamento públicos. 

Neste contexto, estando a ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha servida por transportes públicos 

urbanos e interurbanos, importa disponibilizar aos utentes melhores condições de intermodalidade, favorecendo a interface 

de transportes públicos, numa resposta qualificada, integrada e que assegure todo o conforto e segurança dos utentes. 

Paralelamente pretende-se promover a implementação de um sistema de bicicletas partilhadas e de condições físicas e 

estruturais para o uso desse meio de transporte.  
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A implementação das ações previstas neste Projeto Estruturante deverá contribuir para o reforço da multimodalidade nos 

transportes, para tornar as deslocações mais eficientes e minimizar o impacto do automóvel no território, sendo 

complementar e devendo articular-se com as ações previstas no P5. 

Ações prioritárias 

AP6.1. Reabilitação do terminal rodoviário 

AP6.2. Disponibilização de bicicletas de utilização coletiva e parqueamentos 

AP6.3. Instalação de postos de carregamento de veículos elétricos 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

* *** * 
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AP6.1. Reabilitação do terminal rodoviário  

 

Descrição 

A presente ação visa dotar o concelho de um terminal rodoviário que ofereça as melhores condições de comodidade para os 

utentes e espelhe a atuação do município no âmbito da promoção de estratégias de baixo teor de carbono. 

Prevê-se a criação de uma estrutura moderna, leve, uma plataforma de intermodalidade, elemento âncora e inovador na 

centralidade da ARU. O terminal rodoviário será dotado de pistas de embarque, parqueamento para autocarros, edifício de 

apoio com sala de espera, bilheteira e casas de banho.  

Complementarmente este terminal garantirá a interligação à rede urbana de ciclovias (ação AP5.2.), será dotado de um 

posto de carregamento de veículos elétricos (ação AP6.3.) e de um parqueamento com disponibilização de bicicletas de 

utilização coletiva (ação AP6.2.). 

Pretende-se assim contribuir e fomentar uma maior acessibilidade e recurso ao transporte público urbano e interurbano, 

favorecendo a interface de transportes públicos, numa resposta qualificada e integrada às necessidades atuais e futuras da 

população, visando o reforço da acessibilidade, a equidade e a coesão social. 

A presente ação deve articular-se com a AP7.1. Estudo/organização de trânsito no centro urbano, uma vez que este 

apresenta uma perspetiva integrada dos diversos modos de transporte / deslocação, podendo incluir também diversos 

cenários / soluções para os compatibilizar e dar respostas eficientes a eventuais constrangimentos em termos de localização. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(autoridade de transportes de passageiros intermunicipais 
– no âmbito de delegação de competências) 

Transdev 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção 
da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas 
de adaptação relevantes para a sua atenuação 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP6.2. Disponibilização de bicicletas de utilização coletiva e parqueamentos 

 

Descrição 

A presente ação visa reforçar a utilização da bicicleta enquanto modo alternativo de deslocação em circuitos curtos, estando 

intimamente ligada à ação de criação da rede urbana de ciclovias (AP5.2.). 

Pretende-se promover a utilização gradual deste modo de transporte, pelo que serão disponibilizadas bicicletas de utilização 

coletiva em parqueamentos localizados em locais estratégicos da ARU. As estruturas de parqueamento disporão de fixação 

ao quadro para segurança adicional. A localização dos parqueamentos de bicicletas será avaliada, sendo desde já apontadas 

as seguintes hipóteses a analisar:  

 Terminal rodoviário; 

 Pavilhão Municipal; 

 Estacionamento junto ao Estádio Municipal;  

 Museu Monográfico de Conímbriga;  

 Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S); 

 Mercado Municipal; 

 Centro Cívico; 

 Largo Costa Alemão. 

A implementação do sistema de aluguer, requer ainda a instalação de software/equipamento necessário à 

requisição/devolução. As soluções existentes serão analisadas prevendo-se que possa funcionar associado a uma app ou 

sistema de bilhética/pagamento através de cartão para utilizador temporário ou de longa duração (anual). 

Esta ação, em conjunto com a implementação da rede urbana de ciclovias, potenciará a utilização deste modo de transporte, 

viabilizando os fluxos de natureza quotidiana. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

Fundo Ambiental: Medidas no âmbito da mitigação das 
alterações climáticas 

PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção 
da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas 
de adaptação relevantes para a sua atenuação 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP6.3. Instalação de postos de carregamento de veículos elétricos 

 

Descrição 

A presente ação visa a instalação de postos de carregamento de veículos elétricos, de modo a munir o território da ARU de 

infraestruturas/pontos de carregamento que permitam prover condições de acessibilidade aos atuais e futuros utilizadores 

de veículos elétricos. 

A localização dos postos de carregamento de veículos elétricos será avaliada, propondo-se desde já as seguintes hipóteses: 

 1ª fase:  

o Junto ao Terminal rodoviário 

o Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S) 

o Estacionamento junto à escola Básica nº 2 de Condeixa-a-Nova 

o Estacionamento junto ao Estádio Municipal 

o Urbanização da Rua do Mercado 

o Parque subterrâneo do centro cívico 

o Junto ao Centro de Saúde / urbanização da Quinta Nova 

 2ª fase: 

o Urbanização da Nogueira 

o Urbanização da Caneira 

o Urbanização Coelho 

o Rua Dr. João Antunes 

o Bairro do Ciclo 

o Urbanização da Faia 

o Urbanização do Ordelão 

o Urbanização do Gorgulhão 

Esta ação pretende dar continuidade à estratégia municipal de promoção da descarbonização e de favorecimento da 

melhoria ambiental do parque de veículos automóveis (públicos e/ou privados) do concelho.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Fundo Ambiental: Medidas no âmbito da mitigação das 
alterações climáticas 

FEEI (lógica atualmente associada ao PO SEUR) 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P7. Sistema viário 

Objetivos específicos: 

OE6. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população entre diferentes núcleos da ARU 

OE8: Melhorar os espaços de rede de infraestruturas de suporte ao transporte público coletivo  

OE9: Criar condições para o aumento da mobilidade elétrica 

OE10: Ordenar e qualificar a rede viária e os espaços de estacionamento 

   

Descrição 

A mobilidade, domínio presente no dia-a-dia de quase toda a população, é essencial nas relações que se estabelecem entre 

lugares e pessoas. As infraestruturas e meios de transporte que lhe estão associadas são elementos com impactos bastante 

visíveis no território, quer do ponto de vista do ordenamento e desenho urbano como do ponto de vista ambiental (tal como 

referido na ficha do P5). 

Conforme destacado anteriormente, o trabalho de campo realizado permitiu identificar alguns constrangimentos em termos 

de circulação e mobilidade na ARU, nomeadamente de zonas de conflito entre a peão e automóvel, resultantes quer da 

inexistência/estreitamento de passeios ou da existência de barreiras arquitetónicas quer do volume de tráfego de 

atravessamento (sobretudo na proximidade da EN1/IC2); bem como dificuldades de estacionamento em algumas zonas do 

centro urbano. 

Neste contexto, o “P7. Sistema viário” procura solucionar as fragilidades no espaço público relacionadas com a mobilidade 

rodoviária, quer através do planeamento das condições de mobilidade (circulação rodoviária e articulação com a circulação 

pedonal e ciclável) quer através da monitorização e das intervenções físicas que possibilitarão melhorias nas deslocações. 
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Ações prioritárias 

AP7.1. Estudo/organização de trânsito no centro urbano 

AP7.2. Sistema inteligente de monitorização de mobilidade urbana 

AP7.3. Qualificação da rede viária 

AP7.4. Rede de parques de estacionamento 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

* *** * 
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AP7.1. Estudo/organização de trânsito no centro urbano 

 

Descrição 

A presente ação tem como objetivo responder aos diversos desafios que se colocam em termos de mobilidade na ARU, a 

partir de uma abordagem integrada do espaço público e da articulação entre as suas diversas funções – suporte à circulação 

rodoviária, pedonal e ciclável; articulação da malha urbana; espaço de estar, de lazer e de sociabilização.  

Prevê-se a realização de um estudo da organização da mobilidade rodoviária, articulando-a com modos suaves de transporte 

previstos/descritos nas ações anteriores, de forma a contribuir para a resolução dos constrangimentos existentes e melhorar 

a qualidade de vida da população que reside, estuda ou trabalha na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-

a-Velha. Ou seja, pretende-se assegurar a segurança de peões, a par da minimização de impacto de circulação viária no 

centro da ARU. No que diz respeito à mobilidade rodoviária é prioritário: 

(i) Verificar os sentidos de circulação e a necessidade do seu ajustamento; associada à implementação de sinalética 

direcional (nos casos em que existam alterações); 

(ii) Estudar a implementação de um sistema de gestão inteligente do estacionamento, uma vez que as deslocações à procura 

de lugar correspondem a importantes fontes de emissão de GEE que podem ser diminuídas com a otimização de 

percursos proporcionada por uma gestão centralizada dos espaços de estacionamento. O sistema poderá ser composto 

por sinalização/ painéis informativos, colocados nas principais entradas no centro urbano (ex. EN1/IC2 – rua José Correia 

Matoso; EN1/IC2 – nó da Faia) com informação dos lugares disponíveis, em tempo real, por parque de estacionamento; 

gerido através de sensores de deteção de veículos nos parques. Simultaneamente, também deverá ser contemplada a 

avaliação do subdimensionamento do estacionamento formal existente junto dos principais equipamentos e serviços 

públicos (Mercado Municipal e outros Serviços Municipais deslocados do centro);  

(iii) Identificar os locais prioritários para a implementação de medidas de acalmia de trânsito, visando compatibilizar as 

condições de circulação entre os diferentes modos de circulação/transporte, promovendo o respeito pela presença dos 

utilizadores mais vulneráveis (peões e ciclistas) e o aumento da sua segurança (passagens de peões elevadas, zonas 30, 

entre outras). Neste âmbito, deverá também ser verificada e acautelada a necessidade intervenção em redes de 

infraestruturas existentes nas vias definidas como locais prioritários de intervenção.  

(iv) Analisar e propor alternativas de localização do terminal rodoviário, caso exista necessidade de o deslocar por não ser 

possível instalar as valências necessárias ao seu bom funcionamento, tendo em consideração as articulação com as 

prioridades acima apresentadas, bem como com as intervenções preconizadas no âmbito da AP6.1. Reabilitação do 

terminal rodoviário. 

Em termos operacionais, prevê-se o teste de algumas soluções com intervenções temporárias antes de projetos de 

intervenção mais profunda e definitiva. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova Infraestruturas de Portugal 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo teor de 

carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável (…) 

Fundo Ambiental: medidas/avisos relacionadas com Mitigação das 

alterações climáticas; Capacitação e sensibilização ambiental 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP7.2. Sistema inteligente de monitorização de mobilidade urbana 

 

Descrição 

A ação diz respeito à instalação de um sistema inteligente da monitorização da mobilidade urbana, visando obter informação 

sobre as deslocações efetuadas na ARU, qualidade de ar e ruído gerado pelo transporte, de forma a apoiar a decisão e 

efetuar ajustes necessários.  

Esta ação corresponde a um conjunto de soluções integradas de gestão dos sistemas de mobilidade de transportes urbanos, 

através de tecnologia que permita o acesso e pagamento de serviços como transportes públicos, bicicletas partilhadas, 

estacionamento e carregamento de veículos elétricos (em articulação com diversas intervenções realizadas no âmbito de 

outras AP); informações sobre os horários e percursos de transportes públicos.  

Complementarmente podem ser recolhidos outros dados que permitam monitorizar o impacto dos transportes na qualidade 

do ambiente urbano, como os poluentes atmosféricos e o ruído (identificando-se como prioritários os eixos de 

atravessamento da ARU – EN1/IC2; rua D. Elsa Sotto Mayor; rua Dr. Simão da Cunha). Tais dados constituem um suporte à 

gestão do tráfego, podendo também ser divulgados à população, de forma a envolver e sensibilizar para o impacto da 

mobilidade no ambiente. 

Assim, pretende-se reforçar o posicionamento de Condeixa-a-Nova enquanto smart-city, através da incorporação de 

soluções tecnológicas inovadoras em diversos domínios (trânsito, resíduos, água, etc.) que permitem criar soluções eficientes 

para a gestão dos recursos e espaço urbano. 

Promotores Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(autoridade de transportes de passageiros intermunicipais – 

no âmbito de delegação de competências)  

Infraestruturas de Portugal 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo teor de 

carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável (…) 

Fundo Ambiental: medidas/avisos relacionados com 

capacitação e sensibilização ambiental 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP7.3. Qualificação da rede viária 

 

Descrição 

A presente ação corresponde à operacionalização/intervenção física nas ligações internas da ARU, tendo por base as 

prioridades estabelecidas no âmbito da AP7.1, de modo a permitir ligações rodoviárias e pedonais/cicláveis com fluidez e 

segurança. A ação integrará, de acordo com os resultados do estudo previsto: 

 Beneficiação do pavimento da faixa de rodagem nos locais de maior desgaste; 

 Requalificação, reperfilamento e manutenção dos passeios, com prioridade para aqueles em estado de conservação mais 

frágil ou nos quais existem barreiras arquitetónicas, de forma a garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade 

reduzida; e/ou a criação de passeios onde não existem, visando criar circuitos contínuos seguros e acessíveis; 

 Implementação de pavimentação para vias partilhadas com as bicicletas e peões. 

Na presente AP assegurar-se-á a criação de ligações contínuas/corredores de ligação entre diversos polos geradores de fluxos 

de pessoas na ARU (as áreas residenciais, de comércio e serviços, equipamentos; polos turísticos como Conímbriga), 

dotando-os de melhores condições de segurança e conforto para os utilizadores.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Infraestruturas de Portugal 
- 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

PO Centro: PI4.5. Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade urbana 
multimodal sustentável (…) 

Fundo Ambiental: medidas/avisos relacionadas com 
Mitigação das alterações climáticas 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP7.4. Rede de parques de estacionamento 

 

Descrição 

A presente ação visa reforçar a rede de parques estacionamento existentes na ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha, com intervenção nas seguintes zonas prioritárias/bolsas de estacionamento informais e formais (no 

decorrer da implementação do PERU podem vir a ser definidas outras): 

(i) Junto à GNR, atualmente um espaço de estacionamento informal com possibilidade de criar uma zona de autocarros 

de transporte escolar, uma intervenção que visa melhorar a segurança e melhorar o enquadramento urbanístico desta 

zona na proximidade de equipamentos e de áreas residenciais; 

(ii) Junto do terminal rodoviário, de forma a dotá-lo de uma área para o estacionamento dos veículos pesados/autocarros: 

(iii) Junto à urbanização de São Tomé, atualmente um espaço de estacionamento informal, próximo de uma zona 

residencial e comercial (Mercado Municipal), sendo importante para o reforço dos lugares disponíveis nesta zona de 

afluência de pessoas; 

(iv) Junto ao multiusos, a criar na Unidade de Execução do Paço: associada à implantação do equipamento encontra-se 

prevista a criação de estacionamento formal. 

As intervenções a levar a cabo integram a criação de áreas específicas para o estacionamento de veículos pesados (incluindo 

autocarros), sinalização e arranjo urbanístico destes espaços, incluindo a pavimentação, privilegiando soluções que 

assegurem a permeabilidade de pavimentos, bem como a criação de sombreamento com vegetação, minimizando o 

aquecimento em áreas impermeabilizadas e com frequente ocupação e circulação automóvel, ao mesmo tempo que 

contribuem para o reforço da estrutura verde no núcleo urbano.  

A intervenção nos diversos espaços de estacionamento deverá ainda contemplar a execução de lugares de estacionamento 

para pessoas com mobilidade condicionada. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

PO Centro: PI4.5. Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade urbana 
multimodal sustentável (…) 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 
1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

               

 

  



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 125 

P8. Programa de minimização de impacto ambiental de elementos urbanos poluentes 

Objetivos específicos: 

OE11. Diminuir focos de poluição e melhorar a qualidade do ambiente na ARU  

OE12. Assegurar o equilíbrio ecológico e a resiliência urbana, promovendo a continuidade da estrutura verde dentro da ARU 

e com a envolvente natural 

OE13. Proteger, estruturar e qualificar espaços verdes urbanos, potenciando o seu usufruto por parte da comunidade  

OE14. Garantir redes de infraestruturas básicas eficientes que garantam a qualidade ambiental do território 

OE15. Implementar sistemas inteligentes de gestão de informação com vista à sustentabilidade e utilização eficiente de 

recursos 

   

Descrição 

O presente Projeto Estruturante visa eliminar e/ou minimizar efeitos e/ou disfunções ambientais existentes no território da 

ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha. Pretende-se garantir um equilíbrio entre as diversas 

soluções e funções existentes e que devem privilegiar um ambiente urbano coeso e sustentável, onde a comunidade usufrua 

do melhor que um centro urbano pode oferecer.  

O projeto que agora se apresenta objetiva minimizar os efeitos de dois focos de poluição no território: a via rodoviária 

EN1/IC2 e a unidade industrial Indoliva – Sociedade Industrial Oleícola, numa atuação concertada de qualificação, 

revitalização e valorização do território. Pretende-se igualmente promover a articulação do território como um todo, 

dotando-o de infraestruturas e equipamentos eficientes e sustentáveis, que possam ser usufruídos por todos os munícipes. 

Paralelamente prevê-se o reforço e alargamento do programa de iniciativas de sensibilização ambiental do Município, 
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nomeadamente no que respeita à temática do desenvolvimento sustentável e aos princípios da economia circular.  

A concretização das ações prioritárias propostas irá introduzir dinâmicas urbanas positivas, com capacidade para alavancar 

direta e indiretamente outros investimentos, especialmente privados, e contribuir para a dinamização das várias funções e 

atividades urbanas, num território e comunidade que se pretende mais resiliente e ambientalmente sustentável. 

Ações prioritárias 

AP8.1. Intervenção de qualificação e minimização de impacto ambiental e urbano no troço urbano da EN1/IC2 

AP8.2. Deslocalização de unidade industrial da Faia 

AP8.3. Implementação de iniciativas de sensibilização ambiental e promoção da economia circular 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

* * *** 
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AP8.1. Intervenção de qualificação e minimização de impacto ambiental e urbano no 

troço urbano da EN1/IC2  

 

Descrição 

O território da ARU encontra-se fragilizado do ponto de vista das relações funcionais devido ao atravessamento pela EN1/IC2, 

eixo distribuidor nacional com grande fluxo viário. Para além de um obstáculo às relações funcionais nascente - poente é 

também problemático do ponto de vista ambiental e mesmo da segurança, uma vez que não é um arruamento com 

caraterísticas de urbanidade adequadas a peões.  

A presente ação visa a minimização do impacte da via distribuidora, através do estudo detalhado de fluxos, perfil e 

adequação desta ao caráter urbano do espaço em que se insere. O projeto deverá incluir adaptação de espaço público, 

através do reperfilamento, repavimentação e introdução de elementos naturais que funcionem como barreiras visuais e 

sonoras, mas também como elementos do desenho urbano capazes de transformar o troço viário em causa num arruamento 

seguro para os transeuntes que necessitam de aí circular. Os atravessamentos pedonais, aspeto atualmente muito crítico 

deverá também ser um ponto-chave do novo desenho do espaço. O projeto incluirá uma integração paisagística cuidada, 

com um reforço das áreas verdes existentes, a ampliação de áreas verdes adjacentes aos edifícios e a criação de um 

alinhamento arbóreo ao longo da EN1/IC2. 

Em síntese e podendo este ser um projeto a longo prazo devido à natureza do eixo viário em causa e da sua gestão, prevê-se 

a transformação num espaço de atravessamento de caráter urbano, com um perfil que privilegie esse caráter em detrimento 

do atual perfil típico de atravessamento indutor de maiores velocidades. Ao reperfilamento e novo desenho urbano estarão 

associadas obrigatoriamente a definição de canais seguros para peões, veículos automóveis e bicicletas, a incorporação de 

elementos naturais que atenuem impactos de maiores fluxos viários e por consequência maiores índices de emissões de GEE 

e também elementos de gestão eficiente do espaço, incorporados em outras AP, nomeadamente as integradas no P7, e que 

serão de especial relevância neste eixo, nomeadamente as questões da sensorização e monitorização da mobilidade e a 

iluminação pública eficiente. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 
Privados 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios 

FEEI relativos a medidas de minimização do impacto 
ambiental da mobilidade  

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP8.2. Deslocalização de unidade industrial da Faia 

 

Descrição 

Como exposto anteriormente, aquando da revisão do PDM e em diversos outros momentos de participação da comunidade, 

foram identificadas fragilidades referentes à poluição atmosférica e visual causada pela laboração da indústria Indoliva – 

Sociedade Industrial Oleícola, uma indústria de produção de óleos vegetais brutos, localizada na ARU, i.e., no centro do 

aglomerado urbano.  

Efetivamente, a par dos transportes a indústria é uma das principais responsáveis por emissões poluentes, sendo neste caso 

maximizado o problema pela localização da unidade industrial no centro da Vila.  

Neste contexto, visando eliminar o conflito entre esta unidade industrial e o espaço urbano em que se insere, a presente 

ação visa a deslocalização desta unidade industrial para uma localização mais adequada à atividade económica em causa, 

nomeadamente nos espaços destinados a atividades económicas junto ao Parque Industrial de Condeixa-a-Nova, debelando 

os impactos negativos causados pela sua atividade no funcionamento do centro urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha.  

A concretização desta ação envolve um processo negocial e uma iniciativa complexa com vista à desafetação do espaço 

atualmente ocupado pela empresa do uso atual, passando para outra classe de uso do solo relacionada com a estrutura 

verde urbana e que permitirá a qualificação de um importante eixo da mesma, com a criação de um novo Parque Verde – 

Pólo da Faia (associada à AP9.2. Corredor verde urbano – Ribeira de Bruscos), uma intervenção que permitirá a reposição da 

permeabilidade dos solos e a concretização de um elemento unificador entre diferentes espaços urbanos da ARU, que 

passam assim a estar ligados por um cordão verde com uma unidade paisagística cuidada, passível de usufruto e apropriação 

comunitária, ligando ainda a ARU aos espaços residenciais mais próximos, novas áreas de expansão do centro urbano de 

Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha. 

A presente ação apresenta fortes complementaridades com outras ações propostas, nomeadamente as que se integram no 

P9.  

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova Indoliva – Sociedade Industrial Oleícola, Lda. 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Privado/Público Capitais próprios  

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP8.3. Implementação de iniciativas de sensibilização ambiental e promoção da economia 

circular 

 

Descrição 

O Município através da sua Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos tem empreendido diversas atividades no âmbito da 

educação, sensibilização ambiental e promoção da economia circular. A presente ação dá continuidade e reforça esta 

aposta/ as medidas que já têm vindo a ser implementadas na ARU, no âmbito da estratégia de gestão de resíduos urbanos 

definida e da sua operacionalização. 

As iniciativas dirigem-se a diversos públicos, nomeadamente o comércio e empresas localizadas na ARU, comunidade 

educativa, a população residente e os visitantes e turistas. Entre as atividades a definir anualmente, poderão estar integradas 

as seguintes: 

(i) Diminuição da produção e promoção/otimização da recolha seletiva e valorização:  

 Continuidade da implementação de modelos de recolha e valorização de resíduos urbanos, que envolvem recolhas 

seletivas: recolha porta-a-porta de papel, óleo alimentar usado e plástico; projeto de compostagem doméstica; 

recolha porta-a-porta de biorresíduos; sistema PAYT no setor não-doméstico; 

 Criação de banco de receção de móveis (decorrentes da recolha de monos) e um banco de materiais de construção 

que possam ser reincorporados em ações/obras de reabilitação urbana, nomeadamente se de famílias 

carenciadas; 

 Ações de capacitação e formação associadas às iniciativas supramencionadas. 

(ii) Sensibilização ambiental:  

 Dinamização de ações temáticas em domínios como os resíduos, água, eficiência energética, compostagem, 

agricultura biológica, floresta, mobilidade suave, alimentação saudável e promoção da biodiversidade (estas ações 

podem ser formação, workshops, realização de eventos comemorativos ou outro formato considerado adequado); 

 Dinamização de saídas de campo dando a conhecer o património natural local, promovendo a sua preservação 

através da vivência e partilha de experiências de carácter ambiental; 

 Dinamização de cadeias curtas de consumo de bens locais, baseada num sistema de cooperação entre pequenos 

produtores locais (formais ou informais) de produtos hortofrutícolas e de origem animal e os estabelecimentos 

comerciais e de restauração da ARU no sentido de fomentar uma cadeia de valor na qual os produtos sejam 

consumidos em contextos de proximidade – aumentar as ligações produtor/consumidor. 

 Realização de campanhas de comunicação ambiental dirigidas a todos os cidadãos, potenciando a dimensão 

educativa da informação ambiental recorrendo a uma linguagem compreensível e acessível (ex. conteúdos digitais 

de divulgação de boas práticas no quotidiano; entre outras que sejam consideradas adequadas às atividades / 

iniciativas em curso e público-alvo). 

Esta aposta na dinamização e promoção de um conjunto de iniciativas conducentes a novos paradigmas ambientais e de 

eficiência na gestão de resíduos mostra-se essencial para a formação cívica e para a preservação e a qualificação do território 

da ARU e de todo o concelho. A presente ação tem uma articulação transversal com as restantes ações/projetos e prevê-se 

que seja desenvolvida ao longo de todo o período de implementação do PERU. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A. 

CCDR-C (Pacto Institucional para a valorização da economia 
circular da Região Centro) 

Agrupamento de Escolas 

Associações locais 

Estabelecimentos de comércio, hoteleiros e de restauração 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

POSEUR e Fundo Ambiental 

Fundação Calouste Gulbenkian: projetos na área da 
sustentabilidade 

EEA Grants 2014-2021: Programa Ambiente, Alterações 
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Climáticas e Economia de Baixo Carbono 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P9. Estrutura ecológica urbana 

Objetivos específicos: 

OE11. Diminuir focos de poluição e melhorar a qualidade do ambiente na ARU  

OE12. Assegurar o equilíbrio ecológico e a resiliência urbana, promovendo a continuidade da estrutura verde dentro da ARU 

e com a envolvente natural 

OE13. Proteger, estruturar e qualificar espaços verdes urbanos, potenciando o seu usufruto por parte da comunidade  

OE14. Garantir redes de infraestruturas básicas eficientes que garantam a qualidade ambiental do território 

OE15. Implementar sistemas inteligentes de gestão de informação com vista à sustentabilidade e utilização eficiente de 

recursos 

   

Descrição 

O presente Projeto Estruturante objetiva a preservação e conservação do património natural e paisagístico do território da 

ARU, nomeadamente o associado à sua frente ribeirinha, com a criação de espaços verdes, zonas permeáveis que permitam 

atenuar efeitos da concentração urbana (nomeadamente no que se refere a ondas de calor associadas a espaços 

densamente povoados e ao fluxo automóvel) e que permitam a criação de canais de ligação aos espaços agrícolas 

envolventes. 

Prevê-se a ampliação/consolidação da rede de espaços verdes, numa estreita articulação e equilíbrio entre a dimensão 

natural e a dimensão construída/impermeável do território, criando um ambiente urbano mais resiliente, saudável e capaz 

de proporcionar melhor qualidade de vida à população.  

Face à escassez de espaços verdes públicos formais no interior da ARU e encontrando-se o principal espaço verde da Vila 
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(Parque Verde da Ribeira de Bruscos) no limite este, o projeto que agora se apresenta pretende reforçar a arborização 

existente e promover a sua articulação com a envolvente natural. 

Neste contexto, importa destacar o alinhamento das ações previstas no âmbito do PERU com o projeto intermunicipal de 

adaptação às alterações climáticas ("Demonstração e Inovação para Adaptação às Alterações Climáticas na Região de 

Coimbra") que integra diversas ações no território de Condeixa-a-Nova, contribuindo para o alargamento do seu impacto. 

Uma rede de espaços verdes estruturada e consolidada e a manutenção e gestão eficaz dos mesmos, principalmente ao nível 

dos sistemas de rega, afigura-se como um desafio a cumprir visando a eficiência no uso de recursos. Nesse sentido, este 

Projeto Estruturante engloba também medidas relacionadas com a gestão hídrica inteligente para rega de espaços públicos, 

numa perspetiva de maior eficiência e responsabilidade na manutenção, com as evidentes vantagens que isso representa 

não só a nível operacional, como também ao nível da mensagem que passa para os cidadãos ao nível da sustentabilidade 

ambiental. 

Por fim, importa ainda referir o projeto de classificação da Paisagem Protegida de Sicó como área protegida de âmbito 

regional, que abrange o concelho de Condeixa-a-Nova (e da ARU que se encontra maioritariamente dentro da delimitação da 

área de paisagem protegida), em conjunto com Alvaiázere, Ansião, Pombal, Penela, Pombal e Soure. Esta proposta insere-se 

numa estratégia de desenvolvimento local que, entre outros objetivos específicos, visa promover a conservação e valorização 

dos valores culturais presentes; o usufruto sustentável do território; o fomento, de forma equilibrada e sustentada, do 

desenvolvimento económico, social e cultural da região, incentivando e apoiando as atividades tradicionais, a recuperação de 

povoados e construções antigas de arquitetura tradicional, potenciando os recursos naturais e humanos; a promoção e a 

divulgação dos valores naturais, arquitetónicos, arqueológicos e estéticos, bem como criar condições para a divulgação 

destes valores, como polos de atração turística ou de lazer. 

De um modo geral, a estratégia de desenvolvimento local preconizada pela classificação da Paisagem Protegida de Sicó 

assenta na valorização do património ambiental paisagístico e da preservação da biodiversidade, que constituem elementos 

diferenciadores do território. Assim, tendo em consideração que a componente ambiental constitui o foco do presente P9 (e 

de outras ações integradas no PERU, como por exemplo AP2.4. Percursos culturais), verifica-se a existência de alinhamento 

entre os seus objetivos e os da paisagem protegida, na medida em que se pretende valorizar a estrutura verde do núcleo 

urbano e promover a sua ligação com a envolvente natural. 

Ações prioritárias 

AP9.1. Consolidação da estrutura verde da ARU - reforço da conectividade com a envolvente natural 

AP9.2. Corredor verde urbano - Ribeira de Bruscos 

AP9.3. Implementação de sistema de rega inteligente 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

* * *** 
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AP9.1. Consolidação da estrutura verde da ARU - reforço da conectividade com a 

envolvente natural 

 

Descrição 

O Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha constitui um território de descontinuidade no verde envolvente, 

essencialmente agrícola, uma vez que são escassos os espaços permeáveis e com elementos naturais e os que existem não 

apresentam para já uma lógica de contínuo/corredor de ligação com estes espaços. Este contexto é trabalhado na presente 

ação que visa consolidar a estrutura verde da ARU, criando canais de ligação e espaços verdes que permitam a ligação à 

envolvente agrícola e natural e aos espaços verdes privados (propriedade dos diversos Palácios que se erguem na ARU). 

A presente ação assenta na criação de uma rede de eixos arborizados que conservem os valores e funções dos ecossistemas 

naturais e que minimizem o impacto do aglomerado nos fluxos de biodiversidade, constituindo também uma fonte de 

benefícios para a população, designadamente pelo contributo para: melhoria da qualidade do ar e da água; redução da 

poluição sonora; aumento do conforto climático; proteção contra a erosão dos solos; aumento da retenção das águas 

pluviais; aumento do sequestro do carbono; mitigação do efeito de estufa; criação e melhoria da qualidade de habitats e 

melhoria da saúde e do bem-estar.  

Em termos concretos a presente ação integra a intervenção nas seguintes áreas prioritárias de intervenção, com a necessária 

avaliação projetual das mesmas: 

 Arborização e/ou reforço da arborização dos arruamentos, apostando na conectividade e na consolidação da rede de 

corredores ecológicos, visando a conservação dos valores ecológicos naturais, das suas funções, a melhoria da 

qualidade de vida da população e transformação da Vila num espaço mais agradável para os habitantes e para os 

visitantes/turistas; 

 Criação e/ou reforço do sombreamento e da implementação de soluções de base natural nos espaços públicos de estar 

e verdes da ARU. Esta intervenção contempla, entre outras, as seguintes medidas: (i) reforço da arborização destes 

espaços, e a minimização do aquecimento das áreas impermeabilizadas e/ou semipermeáveis, garantindo um maior 

conforto na ocupação/fruição destes espaços; (ii) criação de fachadas e/ou coberturas verdes em edifícios públicos 

e/ou privados que confinem com estes espaços públicos, numa lógica de sensibilização para o incremento de 

vegetação na ARU. A intervenção é realizada quer no núcleo de Condeixa-a-Nova quer no núcleo de Condeixa-a-Velha, 

reforçando a sua ligação à envolvente natural (por exemplo, área exterior do Museu, perímetro arqueológico e 

envolvente natural). 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova Proprietários/privados 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

Fundo Ambiental: Medidas relacionadas com mitigação de 
alterações climáticas 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP9.2. Corredor verde urbano - Ribeira de Bruscos 

 

Descrição 

Como exposto anteriormente, o território da ARU espelha, através da sua densa rede de canais, fontanários e lavadouros, a 

relação próxima que as suas gentes têm com os recursos hídricos, sendo de ressalvar a presença da Ribeira de Bruscos, 

elemento natural que atravessa a ARU. 

Em termos de espaços verdes de usufruto público são de destacar (i) o Parque Verde da Ribeira de Bruscos como o mais 

importante espaço verde da Vila de Condeixa-a-Nova, o qual acompanha, ao longo de 600 m, o curso da Ribeira de Bruscos, 

desde o choupal, a nascente, até ao Mercado Municipal, enquadrando paisagisticamente a Casa de São Tomé/Museu 

PO.RO.S – Museu Portugal Romano em Sicó e (ii) o espaço verde existente na envolvente do terminal rodoviário, o qual 

também integra a Ribeira de Bruscos.  

É neste contexto que a presente ação se foca, visando a melhoria da qualidade ambiental, urbanística e paisagística do 

território através do reforço da regeneração e integração das margens ribeirinhas nas dinâmicas urbanas, ampliando os 

espaços de recreio e reforçando as ligações entre território urbano e rural. Em termos operacionais, a ação visa a ampliação 

da intervenção promovida na envolvente do terminal rodoviário, integrando uma ligação ao longo da Ribeira de Bruscos até 

ao nó da Faia, e a criação de um novo Parque Verde – Pólo da Faia (no espaço atualmente ocupado pela unidade industrial 

da Faia, e que se prevê que seja deslocalizada no âmbito da implementação da AP8.2). 

Esta ação preconiza a criação de um espaço de fruição coletiva, através de uma intervenção integrada de paisagismo 

sustentável, com zona de lazer dotada de mobiliário urbano contemporâneo, nomeadamente papeleiras, bancos de jardim e 

implementação de iluminação energeticamente eficiente, espaços de desporto informal e de lazer com áreas e pequenos 

equipamentos para a população mais jovem e mais sénior. 

Com esta ação pretende-se potenciar a ligação da Vila com a sua envolvente natural e com a Ribeira de Bruscos, elemento 

natural de grande relevância para o equilíbrio urbano e ecológico da Vila. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova Proprietários/privados 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 

Capitais próprios  

FEEI (lógica atualmente associada aos PO SEUR e POCentro) 

Fundo Ambiental 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP9.3. Implementação de sistema de rega inteligente 

 

Descrição 

A gestão eficiente de recursos, designadamente dos recursos hídricos, é uma premissa a considerar aquando da 

requalificação de um espaço público e do aumento preferencial das áreas permeáveis.  

Tendo em conta os espaços verdes e/ou espaços públicos com vegetação existentes na ARU e o reforço e consolidação que 

se prevê com a implementação das ações preconizadas no âmbito dos P4. Rede de espaços públicos de estar, P8. Programa 

de minimização de impacto ambiental de elementos urbanos poluentes e P9. Estrutura ecológica urbana, torna-se vital 

intervir ao nível da otimização dos sistemas de rega (em complemento a projetos em curso pela Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos). Neste contexto, a presente ação compreende: 

 A implementação de um sistema de aproveitamento de águas pluviais que permita realizar o tratamento e 

armazenamento das águas da chuva, com vista à sua reutilização em condições de total eficiência e segurança, neste 

caso destinando-a para a rega de espaços públicos e/ou para a lavagem de pavimentos. O sistema de bombagem e 

ativação da rega deverá ser dotado de painéis fotovoltaicos que permitam a autonomia energética do sistema; 

 O desenho e planeamento dos espaços públicos utilizando espécies e coberturas vegetais com menores necessidades de 

consumo de água, uma correta distribuição dos pontos de rega de forma a evitar desperdícios, assim como sistemas 

inteligentes de rega (incluindo estações meteorológicas); podendo ser equacionada também a possibilidade de criação 

de regras de execução (através de regulamento municipal) de sistemas de rega / requisitos no projeto de desenho do 

espaço público urbano, que incluam sistemas de redes com reservatórios, zonas de filtragem prévia, bacias de retenção, 

etc., para o potencial aproveitamento das águas pluviais para rega e lavagem (limpeza urbana). 

A implementação das iniciativas propostas no âmbito da presente AP deve coordenar-se com as intervenções a realizar nas 

infraestruturas e em vias públicas. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios  

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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P10. Programa de beneficiação das infraestruturas públicas 

Objetivos específicos: 

OE14. Garantir redes de infraestruturas básicas eficientes que garantam a qualidade ambiental do território 

OE15. Implementar sistemas inteligentes de gestão de informação com vista à sustentabilidade e utilização eficiente de 

recursos 

Descrição 

O crescimento sustentável permanece como uma das prioridades e principais desafios das políticas públicas, numa busca 

constante de equilíbrio entre atividades humanas e ambiente de suporte. A crescente urbanização dos espaços deve pois ser 

acompanhada da sua gestão inteligente com o objetivo de minimizar impactos negativos, potenciar sinergias e garantir o 

referido equilíbrio que não comprometa ecossistemas naturais e a qualidade de vida das populações. É neste complexo 

contexto que as infraestruturas de suporte ao ambiente urbano se assumem como peças chave à sustentabilidade pois são 

fulcrais na interação do Homem com os recursos naturais de que depende.    

No âmbito da reabilitação/regeneração urbana, a eficiência no uso de recursos de um aglomerado urbano abrange diversos 

domínios, entre os quais a qualidade e a modernidade das suas infraestruturas públicas – redes de abastecimento de água e 

saneamento, redes elétricas, de comunicações, iluminação pública, etc. – entre outros (por exemplo, ligados a estruturas 

verdes/naturais). 

Nesse sentido, este projeto estruturante visa a intervenção em diversas infraestruturas públicas da ARU e a implementação 

de sistemas de gestão inteligentes que permitam conhecer o seu uso, verificar necessidade de ajustamento e otimizar o 

equilíbrio entre a ocupação urbana/humana e o ecossistema de suporte. Como referido anteriormente, pretende-se reforçar 

o posicionamento de Condeixa-a-Nova enquanto smart-city, através da incorporação de soluções tecnológicas inovadoras 

em diversos domínios (trânsito, resíduos, água, etc.) que permitem criar soluções eficientes para a gestão dos recursos e 

contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente urbano, bem como para a qualidade de vida dos residentes. 

Ações prioritárias 

AP10.1. Beneficiação das redes elétrica e de telecomunicações 

AP10.2. Beneficiação das redes de infraestruturação básica – água e águas residuais 

AP10.3. Reforço da rede wifi com sistema de gestão de informação inteligente sobre a utilização da ARU 

AP10.4. Implementação de sistema de iluminação pública eficiente com sistemas de monitorização integrados 

AP10.5. Implementação de sistema inteligente de monitorização e gestão do espaço urbano 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1. Promover a coesão territorial e a 

revitalização urbana 

EE2. Reforçar ligações urbanas e 

incentivar a mobilidade sustentável 

EE3. Reforçar a sustentabilidade e 

resiliência do território 

* * *** 
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AP10.1. Beneficiação das redes elétrica e de telecomunicações 

 

Descrição 

A existência de fios/cabos elétricos e de comunicação no aglomerado urbano, frequentemente, nas fachadas de edifícios são 

algumas das dissonâncias detetadas na ARU. Assim, a presente ação relaciona-se com a remoção dos mesmos das fachadas 

dos edifícios e implantação de redes subterrâneas, com prioridade para os núcleos antigos de Condeixa-a-Nova e de 

Condeixa-a-Velha, de forma a proporcionar uma melhoria quer do ponto de vista estético (minimizando o impacto visual dos 

cabos das redes elétricas e de telecomunicações no ambiente urbano) quer de segurança.  

Esta instalação deverá ser articulada com outras ações a levar a cabo na ARU, nomeadamente ao nível da requalificação de 

pavimentos de passeios e/ou viários. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Empresas distribuidoras 
- 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP10.2. Beneficiação das redes de infraestruturação básica – água e águas residuais 

 

Descrição 

A presente ação visa a otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes, garantindo a qualidade e a 

sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento, no âmbito do ciclo urbano da água, 

concretizando-se em intervenções de reforço e modernização das redes, com evidentes ganhos ao nível da eficiência e 

gestão dos recursos e da qualidade do serviço prestado. 

As intervenções preconizadas para as duas redes de infraestruturas básicas deverão ser realizadas de forma faseada e de 

acordo com as necessidades, em articulação com as demais intervenções no espaço público e visam a melhoria das 

infraestruturas e serviço prestado à população, contribuindo para a diminuição de perdas no sistema e, consequentemente, 

para a diminuição da pressão sobre as massas de água.  

Deste modo, a presente AP vem complementar o projeto para o fecho do sistema de saneamento de águas residuais de 

Condeixa-a-Velha (através de projeto financiado pelo PO SEUR) que surge com o objetivo de dotar a área de influência de 

infraestruturas que permitam otimizar a capacidade instalada e a extensão do serviço à população ainda não servida por 

rede pública de saneamento. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Águas do Centro Litoral – Grupo Águas de Portugal 
- 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 
Capitais próprios 

FEEI (lógicas atuais do PO SEUR) 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 

250.000€ 

Entre 250.000€ e 

500.000€ 

Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP10.3. Reforço da rede wifi com sistema de gestão de informação inteligente sobre a 

utilização da ARU 

 

Descrição 

Na atual era digital, assiste-se a uma crescente disseminação e utilização da tecnologia no dia-a-dia (seja enquanto 

ferramenta de trabalho, estudo ou lazer, seja associada a novos modelos de gestão urbana e modos de consumo), bem como 

ao desenvolvimento de plataformas mais user friendly e a uma relevância cada vez mais determinante no que diz respeito à 

necessidade de acesso rápido e simples a conteúdos informativos. 

Neste contexto, esta ação prioritária tem como objetivo alargar a cobertura/reforçar a disponibilização de acesso gratuito à 

internet em espaços e edifícios públicos da ARU de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha. 

Atualmente, alguns espaços públicos/áreas da Vila já têm cobertura wifi, como a área envolvente à Câmara Municipal, 

PO.RO.S; Parque Verde Ribeira de Bruscos, parque de estacionamento (Centro Cívico); Santa Casa da Misericórdia, terminal 

rodoviário; Casa Museu Fernando Namora; Edifício Polo; Junta de Freguesia; estando também em curso a instalação junto ao 

Museu de Conímbriga. Contudo, atendendo ao horizonte temporal de implementação da ORU, prevê-se que exista a 

necessidade de a reforçar noutros locais, junto a outros espaços e equipamentos públicos (como biblioteca, escolas, centro 

de saúde, etc.) A opção por instalação nestes espaços relaciona-se com o facto de serem polos agregadores de atividades de 

serviços, de lazer, educativos, entre outras, de maior afluência de população residente e/ou turistas. 

Associada esta rede poderá ser implementado um sistema de monitorização de informação/acessos, que permita conhecer 

os fluxos de pessoas na ARU (número de acessos, locais, períodos de maior afluência, etc.), através da abertura da landing 

page, que simultaneamente poderá também fornecer informações relevantes/conteúdos sobre o concelho, quer para 

residentes quer para turistas, servindo assim como ferramenta de comunicação. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 
Capitais próprios 

Comissão Europeia: WiFi4EU 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP10.4. Implementação de sistema de iluminação pública eficiente com sistemas de 

monitorização integrados 

 

Descrição 

Atendendo às políticas energéticas nacionais em vigor, e alinhado com as metas comunitárias, Portugal deverá reduzir o 

consumo de energia primária, tendo em conta o estabelecido no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

(PNAEE). Este abrange metas para diversos setores, entre os quais o Estado, e apresenta programas/medidas específicas para 

as alcançar. No que se refere à eficiência energética do Estado, em particular, a iluminação pública (IP) é referido que, nos 

últimos anos, se tem verificado um aumento de consumos, o que implica um conjunto de medidas direcionadas ao aumento 

da eficiência energética no parque de IP, visando garantir ganhos de eficiência energética, redução de custos e um adequado 

nível de serviço, de forma a melhorar a sustentabilidade económica e ambiental dos municípios. “Como exemplo de 

intervenções em projetos de IP, a instalação de reguladores do fluxo luminoso, a substituição de luminárias e balastros 

ineficientes ou obsoletos, a substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio por fontes de luz mais eficientes, a instalação de 

tecnologias de controlo, gestão e monitorização da IP e a substituição das fontes luminosas nos sistemas de controlo de 

tráfego e peões por tecnologia LED”. 

Neste contexto, tomam particular importância as medidas de eficiência energética ao nível local, pelo que a presente ação 

diz respeito à implementação de um sistema de iluminação pública mais eficiente na ARU de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha, em articulação com outras intervenções realizadas no espaço público.  

Esta ação de upgrade do sistema de iluminação no sentido de o tornar mais eficiente compreende a substituição de 

luminárias tradicionais por outras de tecnologia LED, à qual se encontra associada também um sistema inteligente, capaz de 

se adaptar às condições ambiente e ao movimento das pessoas e permitindo maiores poupanças no consumo. Este sistema 

de monitorização/comunicação em tempo real permite que, por exemplo, em caso de ocorrência de uma falha numa 

luminária, alerte automaticamente o piquete da autarquia para a sua manutenção ou reparação; ou que seja capaz de ajustar 

a intensidade luminosa de acordo com a utilização da via (através de sensores que detetem peões e veículos).  

Como áreas prioritárias sugerem-se os núcleos antigos de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova que correspondem a áreas 

de maiores fluxos de pessoas, e posterior alargamento a toda a ARU. Isto é, a ação pretende atuar de forma progressiva em 

toda a área da ARU, visando promover a eficiência dos sistemas de iluminação pública existentes e garantir níveis de 

luminosidade adequados no espaço, de maneira a assegurar condições de segurança e conforto para os utilizadores, 

contribuindo para a melhoria generalizada da qualidade dos espaços públicos. 

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público 
Capitais próprios 

Fundo de Eficiência Energética  

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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AP10.5. Implementação de sistema inteligente de monitorização e gestão do espaço urbano 

 

Descrição 

A presente ação diz respeito à criação de sistemas inteligentes agregados numa plataforma de gestão/de agregação de dados 

provenientes desses subsistemas urbanos (sistema de iluminação inteligente, sistema de estacionamento e monitorização de 

tráfego - previstos noutras AP anteriormente apresentadas - entre outros que possam vir a ser implementados na 

ARU/concelho), de forma a permitir uma gestão centralizada de dados e a sua utilização na otimização da gestão quotidiana 

do centro urbano. 

A plataforma corresponde a uma ferramenta que permite informar e apoiar a decisão municipal uma vez que o cruzamento 

dos diferentes dados permitirá ao Município monitorizar o funcionamento destas redes urbanas/sistemas inteligentes e 

implementar medidas e ações concertadas. Estes dados poderão ser também utilizados para prestar informações à 

comunidade sobre temas relacionados com a gestão dos recursos (eletricidade, água, resíduos, etc.), através de ações de 

comunicação/sensibilização ou através da sua disponibilização em plataforma de dados abertos (de acordo com o 

Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, nomeadamente nos formatos recomendados ou obrigatórios). 

Complementarmente, os dados recolhidos poderão ser disponibilizados à população.   

Promotor Principais entidades a envolver 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - 

Natureza do investimento Fonte principal de financiamento 

Público Capitais próprios 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Mais de 1.000.000€ 

     

Cronograma 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
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 Cronograma da operação 5.2.

Tabela 10. Cronograma de implementação da ORU 

Eixos 
estratégicos 

Projetos 
estruturantes 

Ações prioritárias 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

EE1. 
Promover a 
coesão 
territorial e a 
revitalização 
urbana  

P1. Programa de 
qualificação 
estrutural do 
parque 
edificado 

AP1.1. Requalificação do parque edificado 
privado e público 

               

AP1.2. Reabilitação de habitação municipal na 
ARU 

               

AP1.3. Manual de boas práticas para a 
reabilitação do edificado 

               

AP1.4. Prémio municipal de reabilitação 
urbana 

               

P2. Rede de 
espaços de 
dinamização e 
ativação cultural 

AP2.1. Reabilitação do Museu Monográfico de 
Conímbriga e consolidação de percurso 
urbano Conimbriga/Condeixa-a-
Velha/Condeixa-a-Nova (PO.RO.S) 

               

AP2.2. Reabilitação da ‘Casa dos Arcos’                

AP2.3. Centro de Cultura e Artes de Condeixa                

AP2.4. Percursos culturais                

AP2.5. Multiusos – Unidade de Execução do 
Paço 

               

P3. Rede de 
espaços de 
dinamização e 
ativação 
económica e 
social 

AP3.1. Revitalização e dinamização do 
comércio tradicional 

               

AP3.2. Centro de ‘co-working’ - reabilitação e 
refuncionalização da antiga ‘Escola Feminina’ 

               

AP3.3. Fábrica: indústrias criativas - 
reabilitação e refuncionalização da ‘Fábrica 
Cerâmica de Conímbriga’ 

               

AP3.4. Unidade de cuidados continuados - 
reabilitação e refuncionalização de antigo 
hospital D. Ana Laboreiro d’Eça 

               

P4. Rede de 
espaços 
públicos de 
estar 

AP4.1. Qualificação e consolidação da rede 
urbana de espaços públicos de estar 
(praças/largos) 

               

AP4.2. Reabilitação de espaços públicos de 
enquadramento 
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   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

EE2. Reforçar 
ligações urbanas 
e incentivar a 
mobilidade 
sustentável  

P5. Sistema 
urbano de 
mobilidade 
suave 

AP5.1. Qualificação da rede pedonal                 

AP5.2. Rede urbana de ciclovias                

AP5.3. Programa de promoção da 
mobilidade suave em contexto urbano  

               

P6. Sistema 
multimodal e 
mobilidade 
elétrica 

AP6.1. Reabilitação do terminal rodoviário                

AP6.2. Disponibilização de bicicletas de 
utilização coletiva e parqueamentos 

               

AP6.3. Instalação de postos de 
carregamento de veículos elétricos 

               

P7. Sistema 
viário 

AP7.1. Estudo/organização de trânsito no 
centro urbano 

               

AP7.2. Sistema inteligente de monitorização 
de mobilidade urbana 

               

AP7.3. Qualificação da rede viária                

AP7.4. Rede de parques de estacionamento                

EE3. Reforçar a 
sustentabilidade 
e resiliência do 
território 

P8. Programa 
de minimização 
de impacto 
ambiental de 
elementos 
urbanos 
poluentes 

AP8.1. Intervenção de qualificação e 
minimização de impacto ambiental e 
urbano no troço urbano da EN1/IC2 

               

AP8.2. Deslocalização de unidade industrial 
da Faia 

               

AP8.3. Implementação de iniciativas de 
sensibilização ambiental e promoção da 
economia circular 

               

P9. Estrutura 
ecológica 
urbana 

AP9.1. Consolidação da estrutura verde da 
ARU - reforço da conectividade com a 
envolvente natural 

               

AP9.2. Corredor verde urbano - Ribeira de 
Bruscos 

               

AP9.3. Implementação de sistema de rega 
inteligente 

               

P10. Programa 
de beneficiação 
das 
infraestruturas 
públicas 

AP10.1. Beneficiação das redes elétrica e de 
telecomunicações 

               

AP10.2. Beneficiação das redes de 
infraestruturação básica 

               

AP10.3. Reforço da rede wifi com sistema 
de gestão de informação inteligente sobre a 
utilização da ARU 

               

AP10.4. Implementação de sistema de 
iluminação pública eficiente com sistemas 
de monitorização integrados 

               

AP10.5. Implementação de sistema 
inteligente de monitorização e gestão do 
espaço urbano 
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 Programa de investimento e financiamento 5.3.

Estima-se que o montante global de investimento das 36 ações, a concretizar ao longo dos 15 anos de vigência 

da ORU, seja superior a 35 milhões de euros, um valor que engloba quer o investimento público (cerca de 23 

milhões de euros), quer o investimento privado (cerca de 12 milhões de euros)
20

. Este último encontra-se afeto, 

sobretudo, à reabilitação do parque edificado, partindo do pressuposto que cerca de um quarto dos edifícios nos 

quais foram identificadas necessidades de intervenção (desde as ligeiras a mais profundas), no âmbito da 

caracterização/ diagnóstico realizado ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU, são alvo de 

intervenção durante o período de vigência da ORU. Contudo, esta estimativa é apenas indicativa e orientadora, 

uma vez que o estado de conservação dos edifícios é dinâmico e pode sofrer agravamento do cenário global do 

parque edificado na ausência de intervenção. 

Como tal, as estimativas de investimento apresentadas constituem, apenas, valores indicativos, os quais deverão 

ser aferidos e consolidados ao longo da implementação do PERU. 

Importa igualmente salientar que o investimento público, que se concentra maioritariamente nos primeiros 

cinco anos da operação (incluindo as ações previstas no PARU de Condeixa-a-Nova já em execução/fase de 

conclusão em 2020, decorrente da abertura de avisos de candidatura específicos para estas operações), irá 

induzir dinâmicas urbanas positivas, as quais se prevê que sejam capazes de alavancar direta ou indiretamente o 

investimento privado, fator imprescindível para gerar e dinamizar as diversas funções e atividades urbanas. 

Tabela 11. Programa de investimento 

Eixos estratégicos 
Projetos 

estruturantes 
Ações prioritárias 

Estimativa de 
investimento 

Natureza de 
investimento 

EE1. Promover a 
coesão territorial e 
a revitalização 
urbana  

P1. Programa de 

qualificação 

estrutural do parque 

edificado 

AP1.1. Requalificação do parque edificado 
privado e público 

Mais de 1.000.000€ 
Privado/ 
Público 

AP1.2. Reabilitação de habitação municipal na 
ARU 

Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Público 

AP1.3. Manual de boas práticas para a 
reabilitação do edificado 

Até 100.000€ Público 

AP1.4. Prémio municipal de reabilitação urbana 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Público 

P2. Rede de espaços 

de dinamização e 

ativação cultural 

AP2.1. Reabilitação do Museu Monográfico de 
Conímbriga e consolidação de percurso urbano 
Conimbriga/Condeixa-a-Velha/Condeixa-a-Nova 
(PO.RO.S) 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Público 

AP2.2. Reabilitação da ‘Casa dos Arcos’ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Público 

AP2.3. Centro de cultura e artes de Condeixa Mais de 1.000.000€ Público 

AP2.4. Percursos culturais 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Público 

AP2.5. Multiusos – Unidade de Execução do Paço Mais de 1.000.000€ Público 

P3. Rede de espaços 
de dinamização e 
ativação económica 
e social 

AP3.1. Revitalização e dinamização do comércio 
tradicional 

Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Privado/ 
Público 

AP3.2. Centro de ‘co-working’ - reabilitação e 
refuncionalização da antiga ‘Escola Feminina’ 

Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Público 

AP3.3. Fábrica: indústrias criativas - reabilitação 
e refuncionalização da ‘Fábrica Cerâmica de 
Conímbriga’ 

 Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Público 

AP3.4. Unidade de cuidados continuados - 
reabilitação e refuncionalização de antigo 

Mais de 1.000.000€ Público 

                                                                        
20 Para o cálculo da estimativa de investimento foi considerada a área de construção dos edifícios (área de implantação * número de pisos). 
Salienta-se que o levantamento efetuado é meramente indicativo e orientador, não dispensando a verificação e vistoria por parte dos 
serviços técnicos da autarquia. 
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hospital D. Ana Laboreiro d’Eça 

P4. Rede de espaços 
públicos de estar 

AP4.1. Qualificação e consolidação da rede 
urbana de espaços públicos de estar 
(praças/largos) 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Público 

AP4.2. Reabilitação de espaços públicos de 
enquadramento 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Público 

EE2. Reforçar 
ligações urbanas e 
incentivar a 
mobilidade 
sustentável  

P5. Sistema urbano 
de mobilidade suave 

AP5.1. Qualificação da rede pedonal 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Público 

AP5.2. Rede urbana de ciclovias 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Público 

AP5.3. Programa de promoção da mobilidade 
suave em contexto urbano  

Até 100.000€ Público 

P6. Sistema 
multimodal e 
mobilidade elétrica 

AP6.1. Reabilitação do terminal rodoviário 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Público 

AP6.2. Disponibilização de bicicletas de utilização 
coletiva e parqueamentos 

Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Público 

AP6.3. Instalação de postos de carregamento de 
veículos elétricos 

Até 100.000€ Público 

P7. Sistema viário 

AP7.1. Estudo/organização de trânsito no centro 
urbano 

Até 100.000€ Público 

AP7.2. Sistema inteligente de monitorização de 
mobilidade urbana 

Até 100.000€ Público 

AP7.3. Qualificação da rede viária Mais de 1.000.000€ Público 

AP7.4. Rede de parques de estacionamento 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Público 

EE3. Reforçar a 
sustentabilidade e 
resiliência do 
território 

P8. Programa de 
minimização de 
impacto ambiental 
de elementos 
urbanos poluentes 

AP8.1. Intervenção de qualificação e 
minimização de impacto ambiental e urbano no 
troço urbano da EN1/IC2 

Mais de 1.000.000€ Público 

AP8.2. Deslocalização de unidade industrial da 
Faia 

Mais de 1.000.000€ 
Privado/ 
Público 

AP8.3. Implementação de iniciativas de 
sensibilização ambiental e promoção da 
economia circular 

Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Público 

P9. Estrutura 
ecológica urbana 

AP9.1. Consolidação da estrutura verde da ARU - 
reforço da conectividade com a envolvente 
natural 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Público 

AP9.2. Corredor verde urbano - Ribeira de 
Bruscos 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Público 

AP9.3. Implementação de sistema de rega 
inteligente 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Público 

P10. Programa de 
beneficiação das 
infraestruturas 
públicas 

AP10.1. Beneficiação das redes elétrica e de 
telecomunicações 

Entre 500.000€ e 
1.000.000€ 

Público 

AP10.2. Beneficiação das redes de 
infraestruturação básica – água e águas residuais 

Mais de 1.000.000€ Público 

AP10.3. Reforço da rede wifi com sistema de 
gestão de informação inteligente sobre a 
utilização da ARU 

Entre 100.000€ e 
250.000€ 

Público 

AP10.4. Implementação de sistema de 
iluminação pública eficiente com sistemas de 
monitorização integrados 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Público 

AP10.5. Implementação de sistema inteligente 
de monitorização e gestão do espaço urbano 

Entre 250.000€ e 
500.000€ 

Público 
 

 

Os valores de referência utilizados para o cálculo da estimativa de investimento de cada ação prioritária são os 

que constam da tabela seguinte e encontram-se sistematizados de acordo com a tipologia de intervenção. São 

valores meramente indicativos. 
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Tabela 12. Valores de referência 

Reabilitação do edificado 

As estimativas de valores associados à reabilitação do edificado da ARU tiveram como base níveis de intervenção distintos em função do 

seu estado de conservação, o qual foi identificado aquando do levantamento de campo. 

Nível de intervenção Valor de investimento de referência por área (IVA incluído) 

Intervenção ligeira 150 €/m2 

Intervenção média 450 €/m2 

Intervenção profunda 700 €/m2 

Reabilitação do espaço público 

As estimativas de valores associados à reabilitação do espaço público da ARU tiveram como base níveis de intervenção distintos em 
função do seu estado de conservação, o qual foi identificado aquando do levantamento de campo. 

Nível de intervenção Valor de investimento de referência por área (IVA incluído) 

Intervenção ligeira 30 €/m2 

Intervenção média 70 €/m2 

Intervenção profunda 100 €/m2 

Criação de espaço público/arruamentos urbanos 

70 €/m2, por área de construção 

Criação de espaços verdes 

35 €/m2, por área de construção 

Criação de ciclovias 

35 €/m2, por área de construção 
 

 

A concretização da estratégia e dos objetivos definidos no presente Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha assenta 

na implementação de um programa de investimentos associado a diversos projetos estruturantes e ações 

prioritárias, descritas anteriormente. 

A concretização do programa de investimentos e dos objetivos estratégicos associados pressupõe (i) o 

envolvimento institucional e operacional das entidades públicas e dos atores privados e (ii) a captação de meios 

financeiros disponíveis – públicos e privados. 

Os projetos estruturantes e ações prioritárias que constam do programa de investimentos serão concretizados, 

maioritariamente, através do financiamento próprio da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova (exclusivamente 

municipal), conforme o indicado nas fichas de cada ação prioritária (ponto 5.1 deste documento), embora o 

Município possa recorrer a alguns mecanismos de financiamento, cujos objetivos se alinham com a promoção da 

reabilitação urbana. Ou seja, o financiamento da operação poderá ser realizado através de diversas, das quais se 

destacam quatro tipologias distintas, a saber: financiamento exclusivamente municipal, financiamento 

comunitário, instrumentos financeiros e financiamento privado. 

O financiamento exclusivamente municipal abrange as ações promovidas pela Câmara Municipal que serão 

unicamente alavancadas através de orçamento/financiamento próprio. 

O financiamento comunitário diz respeito a ações enquadráveis nas prioridades de investimento definidas no 

Acordo Parceria Portugal 2020 e nos respetivos programas operacionais regionais e temáticos, ao abrigo de 

avisos específicos aos quais o Município pode candidatar-se. A estratégia territorial e operacional definida para a 
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ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha pretende, igualmente, acompanhar e responder 

aos desafios definidos para o território nacional e para a Região Centro, que se corporizam nos documentos 

orientadores nacionais e regionais, nomeadamente nos diversos programas operacionais regionais e temáticos. 

Neste contexto, alguns dos projetos estruturantes e ações prioritárias encontram-se enquadrados no PO do 

Centro 2014-2020, nos programas operacionais temáticos, como é o caso do Programa Operacional da 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR). Tendo em consideração o atual período de 

transição de quadros plurianuais de apoio comunitário e apesar de se preverem alterações, manter-se-ão 

agendas prioritárias já presentes no atual quadro, pelo que se extrapolou a manutenção de PO no próximo 

quadro 2021-2027 com estruturas similares de organização de Prioridades de Investimento. De notar que nos 

exercícios atualmente em curso de revisitação das Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial das 

NUTS III a tutela solicitou que os mesmos tivessem em consideração a manutenção da atual estrutura dos FEEI à 

escala nacional, o que se fez no presente PERU. 

Destacam-se igualmente, pela sua relevância, os seguintes instrumentos financeiros de apoio à implementação 

do PERU: 

 Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 

 Fundo Ambiental 

 PNAEE - Fundo de Eficiência Energética 

 Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) 

 Fundação Calouste Gulbenkian: apoio a projetos na área da sustentabilidade 

 Ministério da Cultura/DG-Artes: Programa de Apoio a Projetos 

 EEA Grants: Programa Ambiente e Programa Cultura 

 Turismo de Portugal 

Por fim importa destacar o financiamento privado, direcionado para as ações prioritárias cujos promotores são 

entidades privadas e para as quais o investimento é da sua única e exclusiva responsabilidade. 

A tabela resume as fontes de financiamento por ação prioritária proposta (informação constante também nas 

fichas de projeto apresentadas no ponto 5.1). 

Tabela 13. Potenciais fontes de financiamento, por ação prioritária 

Eixos 
estratégicos 

Projetos 
estruturantes 

Ações prioritárias Fonte de financiamento 

EE1. Promover a 
coesão 
territorial e a 
revitalização 
urbana  

P1. Programa 

de qualificação 

estrutural do 

parque 

edificado 

AP1.1. Requalificação do parque 
edificado privado e público 

• Capitais próprios (privados) 
• Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) 
• IFRRU 

AP1.2. Reabilitação de habitação 
municipal na ARU 

• Capitais próprios 
• IHRU: 1º Direito 
• PO Centro: PI 9.8 Concessão de apoio à regeneração 
física, económica e social das comunidades 
desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 
• PI4.3. Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente 
da energia e à utilização das energias renováveis nas 
infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios 
públicos e no setor da habitação (reabilitação nos bairros 
Sociais - eficiência energética) 
IFRRU 
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AP1.3. Manual de boas práticas para 
a reabilitação do edificado 

• Capitais próprios 

AP1.4. Prémio municipal de 
reabilitação urbana 

• Capitais próprios 

P2. Rede de 

espaços de 

dinamização e 

ativação 

cultural 

AP2.1. Reabilitação do Museu 
Monográfico de Conímbriga e 
consolidação de percurso urbano 
Conimbriga/Condeixa-a-
Velha/Condeixa-a-Nova (PO.RO.S) 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 6.3. Património natural e cultural; PI 4.5. 
Mobilidade Urbana sustentável 
• Turismo de Portugal 

AP2.2. Reabilitação da ‘Casa dos 
Arcos’ 

• Capitais próprios  
• PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas 
(incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do 
ar e a promover medidas de redução de ruído (PARU); PI 
9.1. Cultura para Todos 
• Fundação Calouste Gulbenkian  
• EEA Grants: Programa Cultura 

AP2.3. Centro de Cultura e Artes de 
Condeixa 

• Capitais próprios 
• IFRRU 
• Ministério da Cultura/DG-Artes: Programa de Apoio a 
Projetos 
• DRCC: Programa de Apoio à Ação Cultural na Região 
Centro 
• EEA Grants: Programa Cultura 

AP2.4. Percursos culturais 

• Capitais próprios 
• Turismo de Portugal 
• EEA Grants: Programa Cultura 
• FEEI (lógica atualmente associada aos PO SEUR e 
POCentro) 
•Fundação Calouste Gulbenkian: projetos na área da 
sustentabilidade 

AP2.5. Multiusos – Unidade de 
Execução do Paço 

• Capitais próprios 

P3. Rede de 
espaços de 
dinamização e 
ativação 
económica e 
social 

AP3.1. Revitalização e dinamização 
do comércio tradicional 

• Capitais próprios 

AP3.2. Centro de ‘co-working’ - 
reabilitação e refuncionalização da 
antiga ‘Escola Feminina’ 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas 
(incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do 
ar e a promover medidas de redução de ruído (PARU) 

AP3.3. Fábrica: indústrias criativas - 
reabilitação e refuncionalização da 
‘Fábrica Cerâmica de Conímbriga’ 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas 
(incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do 
ar e a promover medidas de redução de ruído (PARU) 
• IFRRU 

AP3.4. Unidade de cuidados 
continuados - reabilitação e 
refuncionalização de antigo hospital 
D. Ana Laboreiro d’Eça 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas 
(incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do 
ar e a promover medidas de redução de ruído (PARU) 
• IFRRU 
• PO ISE / Portugal Inovação Social / Investimentos em 
equipamentos de saúde 

P4. Rede de 
espaços 
públicos de 
estar 

AP4.1. Qualificação e consolidação 
da rede urbana de espaços públicos 
de estar (praças/largos) 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas 
(incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do 
ar e a promover medidas de redução de ruído (PARU) 

AP4.2. Reabilitação de espaços 
públicos de enquadramento 

• Capitais próprios 

EE2. Reforçar 
ligações 
urbanas e 
incentivar a 

P5. Sistema 
urbano de 
mobilidade 
suave 

AP5.1. Qualificação da rede pedonal  

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI4.5. Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade 
urbana multimodal sustentável (…) 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 149 

mobilidade 
sustentável  

• Fundo Ambiental: medidas relacionadas com mitigação 
das alterações climáticas 

AP5.2. Rede urbana de ciclovias 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI4.5. Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade 
urbana multimodal sustentável (…) 
• Fundo Ambiental: medidas relacionadas com mitigação 
das alterações climáticas 

AP5.3. Programa de promoção da 
mobilidade suave em contexto 
urbano 

• Capitais próprios  
• Fundo Ambiental: medidas relacionadas com a 
capacitação e sensibilização ambiental 

P6. Sistema 
multimodal e 
mobilidade 
elétrica 

AP6.1. Reabilitação do terminal 
rodoviário 

• Capitais próprios  
• PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo 
teor de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção 
da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas 
de adaptação relevantes para a sua atenuação 

AP6.2. Disponibilização de bicicletas 
de utilização coletiva e 
parqueamentos 

• Capitais próprios  
• Fundo Ambiental: Medidas no âmbito da mitigação das 
alterações climáticas 
• PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo 
teor de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção 
da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas 
de adaptação relevantes para a sua atenuação 

AP6.3. Instalação de postos de 
carregamento de veículos elétricos 

• Capitais próprios  
• Fundo Ambiental: medidas no âmbito da mitigação das 
alterações climáticas 
•FEEI (lógica atualmente associada ao PO SEUR) 

P7. Sistema 
viário 

AP7.1. Estudo/organização de 
trânsito no centro urbano 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo 
teor de carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade 
urbana multimodal sustentável (…) 
• Fundo Ambiental: medidas relacionadas com mitigação 
das alterações climáticas; capacitação e sensibilização 
ambiental 

AP7.2. Sistema inteligente de 
monitorização de mobilidade urbana 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo 
teor de carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade 
urbana multimodal sustentável (…) 
• Fundo Ambiental: medidas relacionadas com a 
capacitação e sensibilização ambiental 

AP7.3. Qualificação da rede viária 

• Capitais próprios 
• PO Centro: PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo 
teor de carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade 
urbana multimodal sustentável (…) 
• Fundo Ambiental: medidas relacionadas com mitigação 
das alterações climáticas 

AP7.4. Rede de parques de 
estacionamento 

• Capitais próprios  
• PO Centro: PI4.5. Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono (…), incluindo a promoção da mobilidade 
urbana multimodal sustentável (…) 

EE3. Reforçar a 
sustentabilidade 
e resiliência do 
território 

P8. Programa 
de minimização 
de impacto 
ambiental de 
elementos 
urbanos 
poluentes 

AP8.1. Intervenção de qualificação e 
minimização de impacto ambiental e 
urbano no troço urbano da EN1/IC2 

• Capitais próprios  
•FEEI relativos a medidas de minimização do impacto 
ambiental da mobilidade 

AP8.2. Deslocalização de unidade 
industrial da Faia 

• Capitais próprios 

AP8.3. Implementação de iniciativas 
de sensibilização ambiental e 
promoção da economia circular 

• Capitais próprios  
• PO SEUR 
• Fundo Ambiental 
• Fundação Calouste Gulbenkian: apoio a projetos na área 
da sustentabilidade 
• EEA Grants 2014-2021: Programa Ambiente, Alterações 
Climáticas e Economia de Baixo Carbono 

P9. Estrutura 
ecológica 
urbana 

AP9.1. Consolidação da estrutura 
verde da ARU - reforço da 
conectividade com a envolvente 
natural 

• Capitais próprios  
• Fundo Ambiental: Medidas relacionadas com mitigação 
de alterações climáticas 

AP9.2. Corredor verde urbano - 
Ribeira de Bruscos 

• Capitais próprios  
•FEEI (lógica atualmente associada aos PO SEUR e 
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POCentro) 
• Fundo Ambiental 

AP9.3 Implementação de sistema de 
rega inteligente 

• Capitais próprios 

P10. Programa 
de beneficiação 
das 
infraestruturas 
públicas 

AP10.1. Beneficiação das redes 
elétrica e de telecomunicações 

• Capitais próprios  

AP10.2. Beneficiação das redes de 
infraestruturação básica – água e 
águas residuais 

• Capitais próprios 
• FEEI (lógicas atuais do POSEUR) 

AP10.3. Reforço da rede wifi com 
sistema de gestão de informação 
inteligente sobre a utilização da ARU 

• Capitais próprios  
• Comissão Europeia: WiFi4EU 

AP10.4. Implementação de sistema 
de iluminação pública eficiente com 
sistemas de monitorização 
integrados 

• Capitais próprios  
• Fundo de Eficiência Energética  

AP10.5. Implementação de sistema 
inteligente de monitorização e 
gestão do espaço urbano 

• Capitais próprios 

 

 

 

 Modelo de gestão e execução 5.4.

Conforme o disposto no Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), as Operações de Reabilitação Urbana 

devem ser coordenadas e geridas por uma entidade gestora, que poderá assumir dois tipos distintos: uma 

empresa do setor empresarial local ou o próprio Município. 

Neste contexto, face às características da ORU proposta e aos projetos estruturantes e ações prioritárias 

considerados, o Município de Condeixa-a-Nova assume diretamente as funções de entidade gestora da 

Operação de Reabilitação Urbana da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha. 

Complementarmente, e face ao programa de investimentos apresentado, com projetos estruturantes de 

iniciativa eminentemente pública, de carácter municipal, e que se pretende que alavanquem o investimento 

privado, a presente ORU preconiza um modelo de execução por iniciativa da entidade gestora. 

Não obstante ser uma iniciativa do Município, o sucesso da implementação da ORU implicará uma correta 

articulação e corresponsabilização dos proprietários e demais titulares de direitos sobre os edifícios, de atores 

relevantes da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha e de demais entidades públicas. 

Pelo exposto, serão adotados mecanismos eficientes de coordenação, de articulação e de criação de 

complementaridades entre todos os intervenientes, tendo em vista a articulação de interesses entre as ações de 

iniciativa pública e as ações de iniciativa privada, e promovendo/facilitando o estabelecimento de parcerias. 

Atendendo aos requisitos e exigência inerentes à implementação de uma Operação de Reabilitação Urbana 

Sistemática, bem como ao facto de o Município de Condeixa-a-Nova assumir as funções de entidade gestora da 

Operação de Reabilitação Urbana, será criada uma unidade orgânica interna flexível, vocacionada para gerir e 

apoiar os munícipes em todos os aspetos relacionados com a reabilitação urbana, bem como para “apreciar o 

procedimento simplificado de controlo prévio, nos termos da alínea a) do artigo 7 º e dos artigos 8 º e 10 º do 

Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de outubro”. 
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De acordo com RJRU, esta unidade orgânica interna flexível “deve integrar técnicos com as competências 

funcionais necessárias à apreciação de todo o procedimento de comunicação prévia, nomeadamente as 

necessárias para a análise da conformidade das operações urbanísticas com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis”. 

Neste caso, “o Presidente da Câmara Municipal ou os Vereadores, se houver delegação de competências nestes, 

podem delegar ou subdelegar, consoante os casos, no dirigente responsável pela unidade orgânica flexível a 

competência para admitir ou rejeitar a comunicação prévia”. 

A implementação da ORU beneficiará da existência de uma estrutura multidisciplinar que permitirá definir e 

acompanhar as intervenções, numa lógica coerente e articulada, assegurando a coordenação de diferentes 

aspetos e especialidades com elevada complexidade técnica. Assim, a unidade orgânica interna flexível, ficará 

responsável por: 

 Assegurar a implementação dos benefícios associados à ARU; 

 Agilizar os processos de reabilitação, nomeadamente no respeitante aos procedimentos internos da 

autarquia; 

 Promover a intervenção/participação de residentes e demais atores privados e públicos no processo de 

reabilitação urbana da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, garantindo a 

coerência das intervenções; 

 Identificar e captar possíveis investidores; 

 Criar uma base de dados dos imóveis da ARU do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha e um sistema de gestão, que permita monitorizar os edifícios de intervenção prioritária; 

 Desenvolver programas específicos de apoio à reabilitação e ao arrendamento; 

 Auscultar proprietários e agentes locais; 

 Divulgar e disseminar informação referente a apoios e oportunidades de financiamento para a 

reabilitação urbana; 

 Acompanhar e monitorizar a implementação da ORU, elaborando anualmente um relatório de 

monitorização de operação de reabilitação em curso, o qual deve ser submetido à apreciação da 

Assembleia Municipal. A cada cinco anos de vigência da operação de reabilitação urbana, o relatório de 

avaliação da execução da operação deverá se acompanhado, se for caso disso, de uma proposta de 

alteração do respetivo instrumento de programação; 

 Disponibilizar, na página eletrónica do Município, os relatórios anuais de monitorização da Operação de 

Reabilitação Urbana em curso. 
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6. Quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação urbana 

 Benefícios fiscais 6.1.

A delimitação de uma ARU “obriga à definição, pelo Município, dos benefícios fiscais associados aos impostos 

municipais sobre o património, designadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o Imposto Municipal 

sobre as Transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável” e “confere aos 

proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o 

direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na 

legislação aplicável, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural”, segundo o 

exposto no art.º 14º do RJRU. 

Neste contexto são aplicáveis os incentivos estipulados no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)
21

, associados aos 

impostos sobre o património, bem como no Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
22

. 

Nos termos da legislação atualmente em vigor, em outubro de 2020, são aplicáveis à ARU do Centro Urbano de 

Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha os benefícios fiscais que se apresentam de seguida, os quais são revistos 

periodicamente. Esta informação não dispensa a consulta da informação em vigor no portal da Autoridade 

Tributária Aduaneira: 

 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis (IMT), de 

acordo com o artigo 45º do EBF 

1 - Os prédios urbanos ou frações autónomas, concluídos há mais de 30 anos ou localizados em áreas de 

reabilitação urbana beneficiam dos incentivos previstos no presente artigo, desde que preencham 

cumulativamente as seguintes condições: (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, ou do regime 

excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril
23

; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de conservação esteja 

dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 266-B/2012
24

, de 31 de dezembro, e sejam cumpridos os requisitos de eficiência 

                                                                        
21 Disponível no Portal das Finanças, através do link em: 
info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx  
22 Disponível no Portal das Finanças, através do link: 
info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx  
23 Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há 
pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se destinem a ser afetos total ou 
predominantemente ao uso habitacional (Nota: Diploma revogado pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que estabelece o regime 
aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas; artigo 18º - norma revogatória; “1 — É revogado o Decreto -Lei n.º 53/2014, de 8 
de abril, na sua redação atual.”) 
24 Estabelece o regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, para os 
efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do edificado, e que revoga os Decretos-Leis 
n.ºs 156/2006, de 8 de agosto, e 161/2006, de 8 de agosto 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Pages/default-com-pdf.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Pages/default-com-pdf.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/60479180/201906181501/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/60479180/201906181501/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25344757/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/632428/details/maximized
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
https://dre.pt/home/-/dre/123279819/details/maximized
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energética e de qualidade térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto
25

, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro
26

, sem prejuízo 

do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro) 

2 - Aos imóveis que preencham os requisitos a que se refere o número anterior são aplicáveis os seguintes 

benefícios fiscais: (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da 

conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais 

cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 

própria e permanente; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)  

b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições de imóveis 

destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo 

máximo de três anos a contar da data de aquisição; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira transmissão, 

subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, 

quando localizado em área de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente; (Redação 

da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se refere a alínea 

b) do n.º 1. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

3 - Os benefícios referidos nas alíneas a), b) e c) do número anterior não prejudicam a liquidação e cobrança dos 

respetivos impostos, nos termos gerais. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29/12) 

4 - O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeito de aplicação do disposto no presente artigo deve 

ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação urbanística, 

cabendo à câmara municipal competente ou, se for o caso, à entidade gestora da reabilitação urbana comunicar 

esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 

dias a contar da data da determinação do estado de conservação resultante das obras ou da emissão da 

respetiva certificação energética, se esta for posterior. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29/12) 

                                                                        
25 Aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e o 
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios (Nota: Sexta alteração no Decreto-Lei n.º 
95/2019, de 18 de julho, que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas; “artigo 10.º Alteração ao 
Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; O artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, na sua redação atual, passa a ter a 
seguinte redação: «Artigo 30.º [...] 1 — Os edifícios de habitação existentes estão sujeitos a requisitos de comportamento térmico quando 
sejam alvo de intervenção, nos termos previstos nos artigos 28.º e seguintes, e a requisitos de eficiência dos sistemas, sempre que se verifique 
a instalação de novos sistemas técnicos nos edifícios ou a substituição ou melhoria dos sistemas existentes, na medida em que tal seja 
possível do ponto de vista técnico, funcional e ou económico. 2 — [...]. 3 — [...]») 
26 Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, relativo ao desempenho energético dos edifícios, e à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios 
ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se 
destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/499237/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/499237/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/70280719/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25344757/details/maximized
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5 - A anulação das liquidações de imposto municipal sobre imóveis e de imposto municipal sobre as transmissões 

onerosas de imóveis e as correspondentes restituições são efetuadas pelo serviço de finanças no prazo máximo 

de 15 dias a contar da comunicação prevista na parte final do número anterior. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29/12) 

6 - A prorrogação da isenção prevista na alínea a) do n.º 2 está dependente de deliberação da assembleia 

municipal, sob proposta da câmara municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, sendo o respetivo reconhecimento efetuado pela câmara 

municipal nos termos do n.º 4 do presente artigo. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29/12) 

7 - O regime previsto no presente artigo não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza, não 

prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável. 

 

Imposto sobre o sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), de acordo com os números 4, 5 e 7 do artigo 

71º do EBF 

(…) 4 - São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de 500€, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário relacionados com a reabilitação de: 

a) Imóveis, localizados em áreas de reabilitação urbana e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação; ou 

b) Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27º e seguintes 

do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU
27

), que sejam objeto de reabilitação. 

5 - As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributadas à taxa 

autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da 

alienação de imóveis situados em áreas de reabilitação urbana, recuperados nos termos das respetivas estratégias 

de reabilitação.” (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

7 - Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são 

tributados à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do 

arrendamento de: (Renumerado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, anterior n.º 6): 

a) Imóveis situados em área de reabilitação urbana, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação; 

b) Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27º e seguintes 

do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação.” 

 

 

 

 

                                                                        
27 Lei nº6/2006, que aprova o NRAU 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34578375/view?w=2014-12-19
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34578375/view?w=2014-12-19


Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 155 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS) – Fundos de investimento imobiliário, de acordo com os números 1, 2, 3 e 21 do artigo 71º do EBF 

1 – Ficam isentos do IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento imobiliário que 

operem de acordo com a legislação nacional desde que construídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro 

de 2013 e pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas áreas 

de reabilitação urbana (Redação da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro). 

2 – Os rendimentos respeitantes a unidades de participação dos fundos de investimento referidos no número 

anterior, pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou mediante 

operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10%, exceto quando os titulares 

dos rendimentos sejam entidades isentas quanto aos rendimentos de capitais ou entidades não residentes sem 

estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis, excluindo: 

a) As entidades que sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente 

mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças; 

b) As entidades não residentes detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades 

residentes. 

3 – O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de participação 

nos fundos de investimento referidos no n.º 1 é tributado à taxa de 10 % quando os titulares sejam entidades não 

residentes a que não seja aplicável a isenção prevista no artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou sujeitos 

passivos de IRS residentes em território português que obtenham os rendimentos fora do âmbito de uma 

atividade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo respetivo englobamento. 

21 - Os incentivos fiscais consagrados no presente artigo são aplicáveis aos imóveis objeto de ações de 

reabilitação iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020. 

(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; anterior n.º 20.) 

23 - Para efeitos do presente artigo, considera-se: 

a) 'Ações de reabilitação' as intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, em imóveis que 

cumpram uma das seguintes condições: (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 

verificado antes do seu início; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

ii) Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos quatro anos 

anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das 

obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25 % do valor 

patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente 

(Redação da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento de Estado para 2020) 

b) 'Área de reabilitação urbana' a área territorialmente delimitada nos termos do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro; (Redação da Lei n.º 

114/2017, de 29 de dezembro) 
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c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, de acordo com a Lista I – Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida, do Código 

do IVA 

Aplicação da taxa reduzida (6%) nas seguintes situações: 

2.23 Empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis ou espaços públicos localizados em áreas de 

reabilitação urbana delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de 

reconhecido interesse público nacional. (Redação da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro) 

2.24 Empreitadas de reabilitação de imóveis, que independentemente da localização, sejam contratadas 

diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) pela sua sociedade gestora, ou pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU, I.P.), bem como as que sejam realizadas no âmbito 

de regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados 

financeiramente pelo IHRU, I.P. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

 

 Apoios municipais 6.2.

Além dos benefícios fiscais decorrentes do exposto no artigo 14º do RJRU, este diploma legal estabelece ainda 

no artigo 75º que: 

1 — Os municípios podem, nos termos previstos em legislação e regulamento municipal sobre a matéria, 

conceder apoios financeiros a intervenções no âmbito das operações de reabilitação urbana.  

2 — Os apoios financeiros podem ser atribuídos aos proprietários, às entidades gestoras da operação de 

reabilitação urbana e a terceiros que promovam ações de reabilitação urbana, incluindo as que se 

destinam à dinamização e modernização das atividades económicas. 

3 — A legislação a que se refere o n.º 1 e os apoios prestados devem assegurar o cumprimento das 

normas aplicáveis a respeito de proteção da concorrência e de auxílios do Estado. 

Neste contexto, além dos benefícios fiscais referidos, tal como definido no documento de delimitação da ARU 

“será opção da Câmara Municipal consolidar um conjunto adicional de estímulos associados a reduções e/ou 

isenções das taxas municipais cobradas no âmbito dos processos relativos a obras de reabilitação, ou ainda na 

comparticipação/disponibilização de materiais para as obras de reabilitação, ou outros que se entenda conceder. 

Será também assegurada a criação de mecanismos que garantam o apoio às ações de reabilitação, quer na 

vertente de informação quer na de tramitação processual, de modo a facilitar e promover as ações, apoiar 

candidaturas e divulgar os incentivos de caráter fiscal e financeiro disponível. 
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Ressalva-se que, os apoios e incentivos descritos no presente capítulo apenas serão concedidos a intervenções 

que se enquadrem, cumulativamente, nas definições de reabilitação urbana e reabilitação de edifícios constantes 

no RJRU, não se aplicando a construções a edificar em lotes vazios. Os apoios e incentivos à reabilitação do 

edificado serão concedidos após a boa conclusão das obras, atestada pelos serviços competentes do Município, e 

cessarão sempre que se verifique qua a obra não se realizou de acordo com o projeto aprovado ou que foram 

feitas demolições não autorizadas.” 

O acesso a estes apoios municipais é concretizado mediante requerimento à autarquia. Todos os 

apoios/benefícios municipais são integrados e aprovados em Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação 

e Taxas de Operações Urbanísticas
28

 que poderá ser alvo de atualização de 3 em 3 anos (após reavaliação / 

aprovação dos incentivos a integrar por parte da autarquia). Atualmente, encontra-se já prevista neste 

Regulamento a seguinte redução de taxas (embora não dependente da localização em ARU): 

 Artigo 5º: Isenções, dispensas ou reduções: 4) As taxas devidas pela emissão do alvará de licença ou 

admissão de comunicação prévia de obras de alteração, ampliação e reconstrução em edifício existente 

localizado em zona urbana consolidada, conforme definição dada pelo regime jurídico da urbanização e 

da edificação – zona caracterizada por uma densidade de ocupação que permite identificar uma malha 

ou estrutura urbana já definida, onde existem as infraestruturas essenciais e onde se encontram 

definidos os alinhamentos dos planos marginais por edificações em continuidade - e que sejam de data 

anterior a 1951, terão uma redução de 90%.  

Encontram-se previstos incentivos à reabilitação (embora dependentes de outros fatores que se devem verificar 

simultaneamente) também no âmbito do “Regulamento de Concessão de Benefícios e Apoios ao Investimento 

no Município de Condeixa-a-Nova — “GO Invest”
29

, que estabelece as regras e condições que regem a 

concessão de benefícios e apoios ao investimento no Município de Condeixa-a-Nova de forma a atrair 

empreendedores, investimento e a apoiar o tecido empresarial: 

 Artigo 6.º: Benefícios fiscais:  

o 4 — O apoio será apreciado atendendo à classificação obtida pela aplicação dos critérios 

previstos no número seguinte, pelas seguintes fórmulas de cálculo: CP = 35 % VI + 25 % PT + 15 

% SE + 25 % IA 

VR IMI = CP * IMI 

VR IMT = CP * IMT 

sendo: IMI — Valor bruto de IMI (€); IMT — valor bruto de IMT (€) — caso exista; CP — 

Classificação final do projeto (%); VR — Valor de redução (€) 

o 5 — Os benefícios fiscais a conceder aos projetos de investimento são atribuídos de acordo com 

os seguintes fatores: (…) d) Implantação em espaços de atividades económicas de acordo com o 

                                                                        
28 Disponível em: https://cm-condeixa.pt/regulamentos/2013/RMTEOU_V3.pdf e https://dre.pt/application/file/a/962661 (Diário da 
República 2.ª série — N.º 107 — 4 de junho de 2013: Regulamento Municipal de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas – 2ª 
alteração) 
29 Disponível em: https://cm-condeixa.pt/autarquia/apoio-ao-municipe/gae/go-invest/ (Aviso n.º 5203/2019; Diário da República, 2.ª série — 
N.º 59 — 25 de março de 2019) 

https://cm-condeixa.pt/regulamentos/2013/RMTEOU_V3.pdf
https://dre.pt/application/file/a/962661
https://cm-condeixa.pt/autarquia/apoio-ao-municipe/gae/go-invest/
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PDM, requalificação de edifícios industriais devolutos ou intervenções de reabilitação urbana 

cujos usos sejam compatíveis com a envolvente (IA) — 25 % 

 Artigo 7º: Redução ou Isenção de taxas municipais: 2; b) Aos pedidos de apoio referidos na alínea 

anterior poderá ser acrescido uma redução de 10 % ao valor das respetivas taxas, caso a pretensão se 

localize em prédio a reabilitar e para a qual inclua obras de reabilitação. Esta redução aplica-se às 

operações urbanísticas de reabilitação de edifícios, conforme definição contida no regime jurídico da 

reabilitação urbana, que tenham por objeto edifícios ou frações, localizados em áreas de reabilitação 

urbana ou zona urbana consolidada cuja construção, legalmente existente, tenha sido concluída há pelo 

menos 30 anos. 

 

Para além dos referidos incentivos, previstos noutros regulamentos, no âmbito da implementação do PERU, 

serão aplicados os seguintes apoios municipais (a integrar em regulamento municipal): 

Benefícios administrativos (isenção/redução de taxas urbanísticas) 

 Isenção de controlo prévio para intervenções simples (alteração de cor de pintura de fachadas; 

substituição de caixilhos, sem alteração da dimensão do vão, desde que estes sejam em madeira; 

substituição de algerozes e tubos de queda; instalação de toldos, ou reclames luminosos desde que 

cumpram os requisitos constantes do RJACRS) – não se aplica a imóveis classificados ou inseridos na 

zona de proteção de imoveis classificados. 

 Redução ou isenção do pagamento das taxas relativas a operações urbanísticas, em imóveis sujeitos a 

obras de reabilitação. 

 Isenção de taxas de ocupação do espaço público para a realização das obras de reabilitação. 

 Isenção de taxas das vistorias para determinação do nível de conservação. 

 

Outros incentivos financeiros 

 Cativação no Orçamento Municipal de verba anual para financiamento de obras de reabilitação ao nível 

da cobertura e da(s) fachada(s), incluindo caixilharias, a conceder aos proprietários, ou terceiros 

legítimos. 

 

 

  Majorações/minorações de IMI 6.3.

De acordo com o exposto no artigo 112º (pontos 6 a 8), do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual
30

), o Município pode majorar ou minorar a 

taxa de IMI a aplicar aos imóveis localizados em ARU delimitadas: 

                                                                        
30

 Disponível no Portal das Finanças em: https://tinyurl.com/y4qwtmjy 

https://tinyurl.com/y4qwtmjy
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6 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de operações de 

reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano 

a que respeita o imposto. (anterior n.º5) 

7 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da taxa que 

vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser cumulativa 

com a definida no número anterior. (anterior n.º6) 

 

Complementarmente, este diploma legal estabelece, no artigo 112º: 

3 - Salvo quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º, as taxas previstas nas alíneas b) e 

c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao triplo nos casos: (Redação da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro) 

a) De prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou prédios em ruínas, como tal 

definidos em diploma próprio; (Redação da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro) 

b) Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos prédios não 

constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial tributário 

correspondente às partes devolutas. (Redação da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro) 

16 - Para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3, a identificação dos prédios ou frações autónomas 

em ruínas compete às câmaras municipais e deve ser comunicada à Direcção-Geral dos Impostos, nos termos e 

prazos referidos no n.º 13. (Anterior n.º 15 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro) 
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 Outros apoios disponíveis para a reabilitação urbana 6.4.

Em complemento aos benefícios fiscais decorrentes da delimitação de uma ARU e de outros apoios municipais 

que possam vir a ser concedidos, através de regulamento municipal (conforme apresentado no ponto anterior), 

os proprietários de imóveis que pretendam realizar intervenções de reabilitação na ARU do Centro Urbano de 

Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, podem recorrer aos instrumentos de apoio que se apresentam de seguida. 

 

1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

O 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para 

pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para 

suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. 

O Programa assenta numa dinâmica promocional predominantemente dirigida à reabilitação do edificado e ao 

arrendamento. Aposta também em abordagens integradas e participativas que promovam a inclusão social e 

territorial, mediante a cooperação entre políticas e organismos setoriais, entre as administrações central, 

regional e local e entre os setores público, privado e cooperativo.  

Em termos operacionais as famílias apresentam os pedidos de apoio habitacional junto do Município: 

a. O Município avalia os pedidos de apoio das famílias no quadro da sua estratégia local de habitação 

(obrigatória para que qualquer pessoa ou entidade possa aceder a este programa), podendo optar por 

atribuir habitação municipal, por integrar os pedidos na sua candidatura, ou por fazer seguir os pedidos 

como candidaturas autónomas; 

b. O Município envia ao IHRU a sua candidatura, bem como as de outras entidades ou de famílias, que lhe 

mereçam parecer favorável; 

c. O IHRU analisa as candidaturas, podendo solicitar informação adicional, ou aconselhar alterações para 

as clarificar ou aperfeiçoar; 

d. Os beneficiários das candidaturas aprovadas e o IHRU celebram um acordo de financiamento ou 

colaboração no quadro do programa 1.º Direito. 

Mais informação pode ser consultada em: https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/1.%c2%ba-direito  

 

Instrumento Financeiro para Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020) 

O IFRRU 2020, constituído através da RCM n.º 52-A/2015, de 23 de julho, é um veículo preferencial para 

maximizar a aplicação dos fundos comunitários disponibilizados pelo Portugal 2020 e pelos respetivos 

programas operacionais temáticos e regionais, para o período 2014-2020, nos domínios da regeneração e 

revitalização urbana. 

O IFRRU 2020 assenta em dois planos de intervenção, em que as funções de gestão e de acompanhamento do 

instrumento financeiro são cometidas a uma estrutura de missão, a funcionar junto do IHRU, e as funções de 

https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/1.%c2%ba-direito
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866641/details/normal?q=52-A%2F2015
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apreciação e aprovação da política de investimento e do programa de ação do instrumento financeiro em causa, 

entre outras medidas, são asseguradas por um Comité de Investimento. Corresponde a um instrumento 

financeiro, operacionalizado via empréstimo bancário ou garantias e bonificação das comissões de garantia. 

O IFRRU 2020 disponibiliza empréstimos em condições mais favoráveis face às do mercado, para a reabilitação 

integral de edifícios, destinados à habitação ou a outras atividades, incluindo as soluções integradas de eficiência 

energética mais adequadas no âmbito dessa reabilitação. Num único pedido de financiamento, o candidato 

pode apresentar o seu projeto de investimento como um todo, reunindo as componentes da reabilitação urbana 

e as componentes de eficiência energética. 

Encontra-se aberto, em contínuo, o Aviso para apresentação de candidaturas ao IFRRU 2020.  

Mais informação pode ser consultada em: https://ifrru.ihru.pt/  

 

Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

O programa "Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível" tem como objetivo o financiamento de operações de 

reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento em regime de renda 

condicionada. 

Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, contando com o apoio financeiro do Banco 

Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa.  

Podem candidatar-se a este programa pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada ou pública, que 

sejam proprietárias de edifícios, ou parte de edifícios a reabilitar, ou que demonstrem serem titulares de direitos 

e poderes sobre os mesmos que lhes permitam onerá-los e agir como donos de obra no âmbito de contratos de 

empreitada. Os promotores devem ainda ter a sua situação tributária e contributiva devidamente regularizada, 

ou objeto de acordo de regularização, e não estarem em incumprimento perante o IHRU. 

Mais informação pode ser consultada em: https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/o-que-e-rpa-ha  

 

Casa Eficiente 2020 

O Programa "Casa Eficiente 2020" visa conceder empréstimo em condições favoráveis a operações que 

promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular, com especial enfoque na 

eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos resíduos urbanos. As intervenções poderão incidir no 

envelope do edifício e nos seus sistemas. 

Podem candidatar-se proprietários de prédios residenciais ou suas frações, bem como os respetivos 

condomínios. Os prédios podem localizar-se em qualquer ponto do território nacional. As operações podem 

incidir nas partes privadas ou nas partes comuns. 

https://ifrru.ihru.pt/documents/20126/35925/Aviso-de-abertura.pdf/dca31007-f6dc-d54f-d12d-879e01fbc74f?t=1554808797431
https://ifrru.ihru.pt/
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/o-que-e-rpa-ha
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O Programa é promovido pelo Estado Português e dinamizado pela CPCI – Confederação Portuguesa da 

Construção e do Imobiliário. A sua execução conta com o apoio técnico da APA - Agência Portuguesa do 

Ambiente, da EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres e da ADENE – Agência para a Energia. O Programa é 

cofinanciado pelo Banco Europeu de Investimentos (BEI) e pelos Bancos Comerciais aderentes. 

Mais informação pode ser consultada em: casaeficiente2020.pt/ e www.portaldahabitacao.pt/web/guest/casa-

eficiente-2020  

 

Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado 

Trata-se de um instrumento no âmbito da política urbana e de habitação, criado através da RCM n.º 48/2016, de 

1 de setembro
31

, que visa dar uma resposta integrada a um conjunto alargado de objetivos, designadamente: (a) 

promover a reabilitação de edifícios e a regeneração urbana; (b) combater o despovoamento dos centros 

urbanos e promover o acesso à habitação, em particular pela classe média; (c) dinamizar o setor do 

arrendamento acessível para habitação permanente; (d) apoiar o comércio local, em particular o tradicional; (e) 

apoiar a retoma do setor da construção, a criação de emprego e a sua para a reabilitação. 

É um fundo especial de investimento imobiliário fechado, de subscrição particular e de duração indeterminada, 

regulado pela Lei 16/2015, de 24 de fevereiro, orientado para o desenvolvimento e a concretização de projetos 

de reabilitação de imóveis para a promoção do arrendamento, em especial o habitacional, tendo em vista a 

regeneração urbana e o repovoamento dos centros urbanos, pretendendo alcançar, numa perspetiva de médio 

e longo prazo, uma valorização crescente do investimento. 

Este instrumento permite aos participantes que nele integrem os seus imóveis promover a reabilitação dos 

mesmos e obter rendimentos sem aumentar os seus níveis de endividamento, podendo ser acordada a 

reaquisição do imóvel após a rentabilização do investimento efetuado. Podem participar as entidades públicas 

do Estado, os Municípios, as entidades do terceiro setor, e as entidades privadas (incluindo pessoas singulares). 

Mais informação pode ser consultada em: www.fundiestamo.com/index.php/fundos/area-fnre/  

                                                                        
31

 Disponível em: dre.pt/application/conteudo/75239710   

https://casaeficiente2020.pt/
http://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/casa-eficiente-2020
http://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/casa-eficiente-2020
http://www.fundiestamo.com/index.php/fundos/area-fnre/
https://dre.pt/application/conteudo/75239710
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7. Operacionalização da Operação de Reabilitação Urbana 

 Critérios de acesso aos benefícios fiscais 7.1.

O artigo 71.º do EBF, relativo aos incentivos à reabilitação urbana, elenca os benefícios que podem ser 

concedidos e determina o acesso aos mesmos.  

No respeitante aos benefícios elencados no número 4 do referido artigo, referentes ao IRS, nos números 18 e 19 

é explicitado que: 

18 – Os encargos a que se refere o n.º 4 devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão arbitral municipal, consoante os casos. 

(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; anterior n.º 17.) 

19 - As entidades mencionadas no número anterior devem remeter à administração tributária as certificações 

referidas no número anterior. (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; anterior n.º 18.) 

Complementarmente, o número 23, esclarece ainda que, para efeitos de aplicação do Artigo 71.º, se considera: 

a) “Ações de reabilitação”, as intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, em imóveis que cumpram 

uma das seguintes condições: (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

i. Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do verificado antes 

do seu início (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)  

ii. Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos quatro anos anteriores à 

data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das obras, incluindo imposto 

sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25 % do valor patrimonial tributário do imóvel e 

este se destine a arrendamento para habitação permanente (Redação da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que 

aprova o Orçamento de Estado para 2020) 

b) 'Área de reabilitação urbana' a área territorialmente delimitada nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos do disposto no Decreto-

Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

No número 24 do referido artigo 71.º do EBF é estabelecido o procedimento a adotar: “A comprovação do início 

e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da câmara municipal ou de outra entidade legalmente 

habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes 

certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de reabilitação, sem prejuízo do 

disposto na subalínea ii) da alínea a) do número anterior”. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

A determinação do estado dos imóveis/nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, 

arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de 

conservação do edificado, e respetivo quadro de responsabilidades e procedimentos encontram-se 
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estabelecidos no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. O artigo 5.º do referido diploma define os 

níveis de conservação de um prédio urbano ou de uma fração autónoma, a saber: 5 – Excelente, 4 – Bom, 3 – 

Médio, 2 – Mau e 1 – Péssimo. No respeitante à avaliação do nível de conservação, esta é regulamentada pela 

Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de novembro, que aprova a ficha de avaliação
32

, a qual integra os elementos do 

locado, relevantes para a determinação do nível de conservação. 

 

Instrução do processo 

Os proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos de edifícios ou frações compreendidos na área 

delimitada, na qual se aplica a ORU, para poderem beneficiar dos apoios e incentivos definidos na presente 

Estratégia, devem proceder à instrução do processo do imóvel a reabilitar. 

O processo inicia-se junto dos serviços municipais com o pedido de vistoria para a avaliação do estado de 

conservação do imóvel e elaboração do respetivo relatório técnico. É da competência da Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova o procedimento de vistorias e aprovação da concessão dos benefícios fiscais, após a boa 

conclusão das obras. A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da 

Câmara Municipal, incumbindo-lhe certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na 

ação de reabilitação e determinar assim a legitimidade de acesso aos benefícios estabelecidos. 

Para efeitos de atribuição dos benefícios fiscais identificados e quando os mesmos forem solicitados por motivos 

de realização de obras de reabilitação, os interessados devem facultar à Câmara Municipal prova de titularidade 

do imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do mesmo, bem como todos os documentos necessários, 

comprovativos da ação de reabilitação realizada. 

                                                                        
32

 http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/nrau/pt/nrau/docs/FichaAvaliacao.pdf 

https://dre.pt/application/conteudo/632428
https://dre.pt/application/conteudo/152704
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/nrau/pt/nrau/docs/FichaAvaliacao.pdf
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Figura 62. Esquema de procedimento 
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 Condições para aplicação dos instrumentos de execução da reabilitação 7.2.

urbana 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana prevê igualmente um conjunto de prerrogativas e instrumentos de 

execução de política urbanística, que visam agilizar os procedimentos de reabilitação dos edifícios, 

designadamente:  

Obrigação de reabilitar e obras coercivas (Artigo 55º): 

Caso seja atribuído a um edifício ou fração um nível de conservação 1 ou 2, a entidade gestora pode impor ao 

respetivo proprietário a obrigação de o reabilitar, determinando a realização e o prazo para a conclusão das 

obras ou trabalhos necessários à restituição das suas características de desempenho e segurança funcional, 

estrutural e construtiva, de acordo com critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. 

Quando o proprietário, incumprindo a obrigação de reabilitar, não iniciar as operações urbanísticas 

compreendidas na ação de reabilitação que foi determinada, ou não as concluir dentro dos prazos que para o 

efeito sejam fixados, pode a entidade gestora tomar posse administrativa dos edifícios ou frações para dar 

execução imediata às obras determinadas, aplicando-se o disposto nos artigos 107.º e 108.º do RJUE. 

No âmbito de operações de reabilitação urbana sistemática, a entidade gestora pode, em alternativa à aplicação 

do regime de obras coercivas previsto no número anterior e na estrita medida em que tal seja necessário, 

adequado e proporcional, atendendo aos interesses públicos e privados em presença, recorrer aos regimes de 

expropriação ou de venda forçada previstos nos artigos 61.º e 62.º.  

 

Empreitada única (Artigo 56º): 

A entidade gestora de uma operação de reabilitação urbana pode promover a reabilitação de um conjunto de 

edifícios através de uma empreitada única. 

Salvo oposição dos proprietários, a entidade gestora, em representação daqueles, contrata e gere a empreitada 

única, a qual pode incluir a elaboração do projeto e a sua execução, podendo igualmente constituir parte de um 

contrato de reabilitação. 

No caso de os proprietários se oporem à representação pela entidade gestora, devem contratar com aquela as 

obrigações a que ficam adstritos no processo de reabilitação urbana, designadamente quanto à fixação de 

prazos para efeitos de licenciamento ou comunicação prévia e para execução das obras.  
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Demolição de edifícios (Artigo 57º): 

A entidade gestora pode ordenar a demolição de edifícios aos quais faltem os requisitos de segurança e 

salubridade indispensáveis ao fim a que se destinam e cuja reabilitação seja técnica ou economicamente 

inviável. 

Aplica-se à demolição de edifícios, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido nos artigos 89.º a 92.º 

do RJUE. 

Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação, não pode ser efetuada a sua 

demolição total ou parcial sem prévia e expressa autorização da administração do património cultural 

competente, aplicando -se, com as devidas adaptações, as regras constantes do artigo 49.º da Lei n.º 107/2001, 

de 8 de setembro. 

A aplicação do regime de demolição regulado nos números anteriores não prejudica, caso se trate de imóvel 

arrendado, a aplicação do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2009, de 

23 de outubro. 

 

Direito de preferência (Artigo 58º): 

A entidade gestora tem preferência nas transmissões a título oneroso, entre particulares, de terrenos, edifícios 

ou frações situados em área de reabilitação urbana. 

Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação ou de imóveis localizados nas 

respetivas zonas de proteção, o direito de preferência da entidade gestora não prevalece contra os direitos de 

preferência previstos no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

O direito de preferência apenas pode ser exercido caso a entidade gestora entenda que o imóvel deve ser objeto 

de intervenção no âmbito da operação de reabilitação urbana, discriminando na declaração de preferência, 

nomeadamente, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual pretende executá-la. 

O direito de preferência exerce-se nos termos previstos no RJIGT, para o exercício do direito de preferência do 

município sobre terrenos ou edifícios situados nas áreas do plano com execução programada, podendo ser 

exercido com a declaração de não aceitação do preço convencionado. 

Nos casos previstos na parte final do número anterior, assiste às partes do contrato, primeiro ao vendedor e 

depois ao comprador: 

 O direito de reversão do bem quando não seja promovida a intervenção constante da declaração de a)

preferência, aplicando -se o disposto no Código das Expropriações, com as devidas adaptações; 

 O direito de preferência na primeira alienação do bem. b)
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Arrendamento forçado (Artigo 59º): 

Após a conclusão das obras realizadas pela entidade gestora nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 55.º, se o 

proprietário, no prazo máximo de quatro meses, não proceder ao ressarcimento integral das despesas incorridas 

pela entidade gestora, ou não der de arrendamento o edifício ou fração por um prazo mínimo de cinco anos 

afetando as rendas ao ressarcimento daquelas despesas, pode a entidade gestora arrendá-lo, mediante 

concurso público, igualmente por um prazo de cinco anos, renovável nos termos do artigo 1096.º do Código 

Civil. 

O arrendamento previsto neste artigo não afasta o disposto no n.º 3 do artigo 73.º. 

É correspondentemente aplicável à relação entre os titulares dos contratos de arrendamento e a entidade 

gestora o disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

306/2009, de 23 de outubro.  

 

Servidões (Artigo 60º): 

Podem ser constituídas as servidões administrativas necessárias à reinstalação e funcionamento das atividades 

localizadas nas zonas de intervenção. 

A constituição das servidões rege-se, com as necessárias adaptações, pelo disposto no artigo seguinte.  

 

Expropriação (Artigo 61º): 

Na estrita medida em que tal seja necessário, adequado e proporcional, atendendo aos interesses públicos e 

privados em presença, podem ser expropriados os terrenos, os edifícios e as frações que sejam necessários à 

execução da operação de reabilitação urbana. 

A entidade gestora pode ainda promover a expropriação por utilidade pública de edifícios e de frações se os 

respetivos proprietários não cumprirem a obrigação de promover a sua reabilitação, na sequência de notificação 

emitida nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 55.º, ou responderem à notificação alegando que não podem 

ou não querem realizar as obras e trabalhos ordenados. 

A expropriação por utilidade pública inerente à execução da operação de reabilitação urbana rege -se pelo 

disposto no Código das Expropriações, com as seguintes especificidades: 

 A competência para a emissão da resolução de expropriar é da entidade gestora; a)

 A competência para a emissão do ato administrativo que individualize os bens a expropriar é da câmara b)

municipal ou do órgão executivo da entidade gestora, consoante tenha havido ou não delegação do 

poder de expropriação; 

 As expropriações abrangidas pelo presente artigo possuem caráter urgente. c)
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No caso de a expropriação se destinar a permitir a reabilitação de imóveis para a sua colocação no mercado, os 

expropriados têm direito de preferência sobre a alienação dos mesmos, mesmo que não haja perfeita 

identidade entre o imóvel expropriado e o imóvel colocado no mercado. 

No caso da existência de mais que um expropriado a querer exercer a preferência, abre-se licitação entre eles, 

revertendo a diferença entre o preço inicial e o preço final para os expropriados, na proporção das respetivas 

indemnizações. 

 

Venda forçada (Artigo 62º): 

Se os proprietários não cumprirem a obrigação de reabilitar nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 55.º, ou 

responderem à respetiva notificação alegando que não podem ou não querem realizar as obras e trabalhos 

indicados, a entidade gestora pode, em alternativa à expropriação a que se alude no n.º 2 do artigo anterior, 

proceder à venda do edifício ou fração em causa em hasta pública a quem oferecer melhor preço e se dispuser a 

cumprir a obrigação de reabilitação no prazo inicialmente estabelecido para o efeito, contado da data da 

arrematação. 

Caso haja que proceder à venda forçada de imóveis constituídos em propriedade horizontal, apenas podem ser 

objeto de venda forçada as frações autónomas, ou partes passíveis de ser constituídas em frações autónomas, 

necessárias à realização da obrigação de reabilitar, financiando -se as obras do imóvel com a venda forçada 

destas e mantendo o proprietário o direito de propriedade das demais. 

A entidade gestora e o município dispõem de direito de preferência na alienação do imóvel em hasta pública. 

Para efeitos do disposto no n.º 1, a entidade gestora emite uma resolução de promoção de venda forçada, a 

qual deve ser fundamentada e notificada nos termos previstos no Código das Expropriações para a resolução de 

expropriar e requerimento da declaração de utilidade pública, com as devidas adaptações, devendo sempre 

indicar o valor base do edifício ou fração resultante de avaliação promovida nos termos e de acordo com os 

critérios ali previstos. 

Ao proprietário assiste o direito de alienar o edifício ou fração em causa a terceiro no prazo previsto no n.º 5 do 

artigo 11.º do Código das Expropriações, bem como o de dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de valor 

base apresentada, no mesmo prazo, podendo apresentar contraproposta fundamentada em relatório elaborado 

por perito da sua escolha. 

Para efeitos do exercício do direito de alienação do bem, nos termos do número anterior: 

 O proprietário informa a entidade gestora da intenção de alienação e, antes de esta ocorrer, da a)

identidade do possível adquirente; 

 A entidade gestora deve, no prazo de cinco dias contados a partir da receção da informação prevista na b)

parte final da alínea anterior, notificar o possível adquirente da obrigação de reabilitação do edifício ou 

fração e do regime aplicável nos termos do presente decreto-lei; 



Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha 

Página | 170 

 A alienação do bem só pode ocorrer após o possível adquirente ter sido notificado nos termos da alínea c)

anterior. 

Caso o proprietário tenha apresentado contraproposta nos termos previstos no n.º 5 com um valor superior ao 

valor base do edifício ou fração resultante da avaliação, é aplicável o disposto nos números 2 a 5 do artigo 

seguinte, passando o valor base da venda em hasta pública a ser o valor fixado nos termos das referidas 

disposições. 

A entidade gestora pode decidir iniciar o procedimento de venda em hasta pública, quando o proprietário 

estiver de acordo com o valor proposto pela entidade gestora ou não apresentar contraproposta nos termos 

previstos no n.º 5. 

A decisão de início do procedimento de venda em hasta pública é: 

 Notificada ao interessado, nos termos previstos no Código das Expropriações para a notificação da a)

declaração de utilidade pública, com as devidas adaptações; 

 Publicitada, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n.os b)

55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, para a venda de imóveis do Estado 

e dos institutos públicos em hasta pública, com as devidas adaptações. 

A venda em hasta pública referida no n.º 8 segue o procedimento previsto nos artigos 88.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis nº 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64 -B/2011, 

de 30 de dezembro, com as devidas adaptações. 

A aquisição do bem em hasta pública, ao abrigo do disposto no presente artigo: 

 É titulada pelo auto de arrematação, que constitui título bastante para a inscrição da aquisição em a)

favor do adjudicatário no registo predial; 

 Obriga à inscrição, no registo predial, de um ónus de não alienação e oneração, que apenas pode ser b)

cancelado através da exibição de certidão passada pela entidade gestora que ateste a conclusão das 

obras. 

Se o arrematante ou o adquirente, nos termos do n.º 5, não começar a reabilitação do edifício ou fração no 

prazo de seis meses contado da arrematação ou da aquisição, ou, começando -a, não a concluir no prazo 

estabelecido: 

 A entidade gestora deve proceder à expropriação do edifício ou fração ou retomar o procedimento de a)

venda forçada, dando -se conhecimento da decisão ao primitivo proprietário; 

 O arrematante ou o adquirente, nos termos do n.º 5, inadimplente não tem direito a receber um valor b)

que exceda o montante que haja despendido na aquisição do edifício ou fração em causa, revertendo o 

excesso desse valor para o primitivo proprietário. 

Se, em qualquer das vendas em hasta pública, não comparecer licitante que arremate, a entidade gestora paga o 

preço em que o bem foi avaliado e reabilita-o por sua conta, no prazo inicialmente estabelecido para o efeito, 

contado da data da realização da hasta pública, sob pena de reversão para o primitivo proprietário, aplicando-se, 

com as devidas adaptações, o Código das Expropriações. 
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Determinação do montante pecuniário a entregar ao proprietário em caso de venda forçada (Artigo 63º): 

Nos casos em que o proprietário esteja de acordo com o valor proposto pela entidade gestora ou não tenha 

apresentado contraproposta nos termos previstos no n.º 5 do artigo anterior, a entidade gestora entrega-lhe o 

produto da hasta pública, terminado o respetivo procedimento. 

Caso o proprietário tenha apresentado contraproposta, nos termos previstos no n.º 5 do artigo anterior, com 

um valor superior à proposta de valor base apresentada pela entidade gestora, esta promove uma tentativa de 

acordo sobre o valor base da venda em hasta pública, nos termos previstos no Código das Expropriações para a 

expropriação amigável, com as necessárias adaptações. 

Na falta de acordo, nos termos do número anterior, é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no 

Código das Expropriações para a expropriação litigiosa, designadamente sobre a arbitragem, a designação de 

árbitros, a arguição de irregularidades e o recurso da decisão arbitral. 

Os prazos reportados no Código das Expropriações à declaração de utilidade pública consideram -se reportados 

à resolução de promoção da venda forçada, prevista no n.º 4 do artigo anterior. 

O proprietário beneficia, relativamente ao valor do bem sujeito a venda forçada, de todas as garantias 

conferidas ao expropriado, pelo Código das Expropriações, relativamente à justa indemnização, designadamente 

quanto às formas de pagamento, pagamento dos respetivos juros e atribuição desse valor aos interessados, com 

as necessárias adaptações. 

Fixado o valor base da venda, nos termos dos números anteriores, a entidade gestora pode iniciar o 

procedimento de venda em hasta pública e, findo este, entrega o produto da venda ao proprietário. 

O início das obras de reabilitação do bem não pode ocorrer antes da realização da vistoria ad perpetuam rei 

memoriam, nos termos previstos no Código das Expropriações, com as necessárias adaptações. 

 

Reestruturação da propriedade (Artigo 64º): 

A entidade gestora da operação de reabilitação urbana pode promover a reestruturação da propriedade de um 

ou mais imóveis, expropriando por utilidade pública da operação de reabilitação urbana, ao abrigo do disposto 

no artigo 61.º, designadamente: 

 As faixas adjacentes contínuas, com a profundidade prevista nos planos municipais de ordenamento do a)

território, destinadas a edificações e suas dependências, nos casos de abertura, alargamento ou 

regularização de ruas, praças, jardins e outros lugares públicos; 

 Os terrenos que, após as obras que justifiquem o seu aproveitamento urbano, não sejam assim b)

aproveitados, sem motivo legítimo, no prazo de 12 meses a contar da notificação que, para esse fim, 

seja feita ao respetivo proprietário; 
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 Os terrenos destinados a construção, adjacentes a vias públicas de aglomerados urbanos, quando os c)

proprietários, notificados para os aproveitarem em edificações, não o fizerem, sem motivo legítimo, no 

prazo de 12 meses a contar da notificação; 

 Os prédios urbanos que devam ser reconstruídos ou remodelados, em razão das suas pequenas d)

dimensões, posição fora do alinhamento ou más condições de salubridade, segurança ou estética, 

quando o proprietário não der cumprimento, sem motivo legítimo, no prazo de 12 meses, à notificação 

que, para esse fim, lhe seja feita. 

Os prazos a que se referem as alíneas b), c) e d) do número anterior são suspensos com o início do 

procedimento de licenciamento ou de comunicação prévia, sempre que estes procedimentos sejam aplicáveis, 

cessando a suspensão caso a realização da operação urbanística não seja licenciada ou admitida. 

Nos procedimentos de reestruturação da propriedade que abranjam mais que um edifício ou que um terreno, o 

procedimento de expropriação deve ser precedido da apresentação aos proprietários de uma proposta de 

acordo para estruturação da compropriedade sobre o ou os edifícios que substituírem os existentes, bem como 

de, relativamente aos bens a expropriar que revertam para o domínio público, uma proposta de aquisição por 

via do direito privado, sem prejuízo do seu caráter urgente. 
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8. Anexos 

Plantas de territorialização das ações prioritárias, em ficheiros autónomos em formatos .jpeg e .pdf com as 

seguintes denominações:  

 P1 

 P2 

 P3 

 P4 

 P5 

 P6 

 P7 

 P8 

 P9 

 P_geral 
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