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Mensagem do presidente
No quadro do Acordo de Parceria Portugal 2020 que define as intervenções,
os investimentos e as prioridades de financiamento para promover no nosso
país o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e o cumprimento das
metas da Europa 2020, os municípios foram chamados a apresentar a sua
estratégia de desenvolvimento para o período 2014-2020 e que aqui partilho
convosco.

O Plano estratégico de Desenvolvimento Urbano de Coruche vem reforçar as
condições para a continuidade do trabalho e do compromisso de
valorização dos valores patrimoniais e paisagísticos com enforque na
melhoria do espaço publico do centro histórico e da valorização da frente
ribeirinha, tornando as margens do Rio Sorraia um espaço privilegiado de
encontro da comunidade e um território para a fruição e lazer da população.

O Município de Coruche encontra neste quadro a oportunidade de dar
continuidade ao seu compromisso de promoção do desenvolvimento
sustentável do concelho com forte enfoque na reabilitação urbana do centro
histórico, na promoção da mobilidade concelhia e local e na promoção do
reforço da coesão social.

Neste contexto procuraremos também reforçar a nossa ação na melhoria
das condições de conforto e ambientais da comunidade do Couço, através
da criação de um equipamento coletivo que motiva a recuperação do
antigo cinema e melhoria do espaço publico e das habitações municipais.

A reabilitação urbanística do centro histórico da vila de Coruche tem
merecido da nossa parte uma atenção especial com reflexos positivos na
melhoria das condições de atratividade para a fixação de novos residentes. A
qualificação do edificado, com a qual estamos comprometidos, articulada
com o Programa Casas com Gente tem permitido assegurar o
rejuvenescimento da população residente e melhorar o contexto para o
surgimento de novos negócios e postos de trabalho.

A melhoria das condições de mobilidade possibilitando uma maior
acessibilidade das populações aos serviços e equipamentos públicos bem
como à demais oferta instalada no nosso concelho será também reforçada.
Esta estratégia municipal mereceu o acolhimento e o envolvimento de vários
atores privados, individuais e organizações, através de intenções de
investimento direto no edificado, o que é revelador da vontade de um maior
envolvimento e comprometimento da comunidade na construção de um
desenvolvimento sustentável e integrado.
O meu agradecimento a todos o técnicos e cidadãos que deram o seu
contributo para a concertação desta estratégia que esperamos executar.
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Sumário Executivo
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Coruche
constitui o documento de resposta ao “aviso de convite” lançado pela
Autoridade de Gestão do Plano Operacional Regional do Alentejo (PORA)
destinado às prioridades de investimento inscritas no eixo urbano do
respetivo PO. A vila de Coruche foi classificada no PROTOVT como centro
urbano de nível superior pelo que se posicionou com elegibilidade para
contratualização de investimentos.

Neste contexto o Município de Coruche desenvolveu o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano, que submeteu à autoridade de gestão e que
reflete um compromisso para o desenvolvimento urbano do concelho, em
coerência com a estratégia regional e em articulação com os instrumentos
de ordenamento do território de âmbito regional, com vista à promoção
da revitalização urbana e de um desenvolvimento urbano sustentável e
integrado.

Tal como expresso no Acordo de Parceria Portugal 2020 e nos Programas
Operacionais Regionais o acesso ao processo de contratualização é
precedido pela elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU) que estruture uma abordagem integrada para o
desenvolvimento do território municipal para o período 2015-2023 e
enquadre as operações de concretização por meio de ações elegíveis para
financiamento nas prioridades de investimento (P.I) inscritas no eixo
urbano.

O processo de elaboração foi desenvolvido sob uma metodologia
enquadrada no modelo municipal de envolvimento dos atores e
participação pública. Neste sentido foram realizados inquéritos e fóruns
que permitiram aprofundar e validar o diagnóstico técnico realizado.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano é um documento
estratégico territorial e o articulador dos três planos de ação que
estruturam a sua concretização – o Plano de Ação da Mobilidade Urbana
Sustentável, o Plano de Ação da Regeneração Urbana e o Plano de Ação
Integrado para as Comunidades Desfavorecidas.

ACORDO PARCERIA 2020 - PRIORIDADES DE INVESTIMENTO
P.I. 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os
tipos de territórios, nomeadamente a zonas urbanas, incluindo a
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;
P.I. 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 ruido;
P.I. 9.8 - Concessão de apoio a regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.
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Sumário Executivo

PLANOS DO PEDU
•

•

•

O Plano de Mobilidade Sustentável (PMS), elaborado ao nível de
NUTS III, com tipologias de intervenção enquadradas na P.I. 6.5,
reflete uma articulação de ações de nível supramunicipal focadas
em sistema de mobilidade multimodal centradas em estratégias
de baixo teor de carbono e redução da intensidade energética.
Pretende-se o incremento da quota de transporte público e a
promoção da deslocação em modos suaves em contexto urbano.
O Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU), enquadra as
ações de regeneração urbana sustentável, no âmbito da P.I. 6.5, a
desenvolver no centro histórico da Vila de Coruche sobre o qual
incide a Área de Reabilitação Urbana ARU01 Centro Histórico
(delimitada ao abrigo do Decreto-Lei n.°307/2009, de 23 de outubro,
alterado pela Lei n° 32/2012, de 14 de agosto. Inclui, de forma
integrada, coerente e articulada, ações em espaço publico, na
reabilitação de edifícios de habitação e em edifícios de utilização
coletiva. As ações serão concretizadas pela administração pública
e pelos privados, tendo sido precedidas por uma mobilização dos
diferentes atores presentes no território. As intervenções em
habitação privada e em edifícios de uso comercial, de propriedade
privada, serão efetuadas exclusivamente através de instrumentos
financeiros.
O Plano de Ação Integrado para as Comunidade Desfavorecidas
(PAICD) promove a da comunidade residente nos dois Bairros
Sociais do Couço, numa lógica de ação integrada no tecido social,
económico e edificado, indo ao encontro da P.I. 9.8, articulada
com a P.I. 9.1. - - Promover a inclusão social e combater a pobreza
e a discriminação: apoio a medidas de inclusão ativa de
comunidades marginalizadas e grupos de risco.
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Em face do exposto e tendo em consideração os pressupostos e linhas de
orientação do aviso de concurso o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano que aqui se apresenta está estruturado em duas partes essenciais.
Uma primeira parte onde é exposta a Estratégia de Desenvolvimento
Urbano Sustentável, que integra o diagnóstico, a definição estratégica e o
quadro global dos investimentos, que totalizam um valor de 21 857 306,00€
(Investimento elegível), prevendo-se um investimento publico de 1 5551
379,00 € e uma alavancagem de investimento privado de 7 801 405,00 €.
Uma segunda parte que agrega os três planos operacionais em torno dos
quais se organiza a candidatura:
•

Na componente A é exposto o PMUS, que inclui o diagnóstico, os
objetivos e definição estratégica e a identificação dos investimentos a
desenvolver que no total perfazem um investimento de XXXXX€.

•

Na Componente B é exibido o PARU que integra os objetivos, incluindo
a participação e envolvimento de atores, o diagnóstico que inclui os
modelos habitacional e económico e as regras e critérios de proteção
do património arquitetónico e arqueológico e, por fim, a identificação
dos investimentos a desenvolver, com as respetivas ficha de projetos,
que no total perfazem um investimento de 20 497 490,00€.

•

Na Componente C é apresentado o PAICD que contempla a
identificação, delimitação e justificação da comunidade desfavorecida
a intervir, bem como dos investimentos a desenvolver, os quais
perfazem um investimento de 1 796 462,70€

PARTE I: ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1. Enquadramento territorial

1.1 Diagnóstico
1.2 Análise Swot
1.3 Desafios e Fatores Críticos

Enquadramento territorial
1.1 Diagnóstico
O presente PEDU, que incorpora três componentes – mobilidade,
regeneração urbana e comunidades desfavorecidas – incide sobre o
território de Coruche, embora com particular enfâse na área urbana mais
significativa – a Vila de Coruche.
Este concelho, localizado na margem sul do Rio Tejo, que integra a NUT III
da Lezíria do Tejo, carateriza-se pela proximidade entre o Ribatejo e
Alentejo, que lhe confere no âmbito do sistema urbano regional o “papel
de rótula com o Alentejo Norte e Central, e com a Península de Setúbal e uma
diversidade de geometrias funcionais de articulação.” A esta posição de
charneira, alia-se um contexto de boas acessibilidades (A6 e A 13) e a
confluência de 3 eixos de fluxos de tráfego importantes (Lisboa/Setúbal Beiras/Espanha - Santarém/Sul).

Figura 1 | Concelho de Coruche no contexto regional

Divide-se em seis freguesias – Biscainho; Branca; União de freguesias
Coruche, Fajarda e Erra; Couço; Santana do Mato; e São José da Lamarosa
– numa extensão territorial de 1.1115,72 km2 que o torna o concelho mais
extenso do distrito de Santarém e o 10º a nível nacional, fator que,
conjugado com uma dimensão populacional de 19.944 habitantes e uma
baixa densidade populacional (17,9 habitantes/Km2), consubstancia uma
tipologia de povoamento disperso.
Em termos populacionais, em 2011, as freguesias que concentravam maior
número de habitantes eram a União de freguesias, com 11 756 habitantes
(contribuindo a sede de concelho, com 76% destes residentes), seguida do
Couço, com 2765 habitantes e Fajarda, com 1839.

Figura 2 | Concelho de Coruche no sistema urbano do PROT-OVT

Fonte:PROT-OVT
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Enquadramento territorial
A generalidade das freguesias têm vindo a sofrer nas últimas décadas
perdas populacionais, o que se reflete no decréscimo de efetivos do
concelho de Coruche, contrariando o contexto global da Lezíria. A maior
perda incide a sul e a nascente (Couço, Santana do Mato e Branca). As
menores, sobre o quadrante poente e norte (Fajarda e Biscainho). Ainda
assim a freguesia sede é aquela que apresenta menores níveis de repulsão.

Figura 3 | Efetivo populacional nas freguesias do concelho em 2011

Em termos de ocupação territorial o concelho carateriza-se por uma
ruralidade vincada e índices de urbanização pouco expressivos, existindo
apenas 2 lugares com mais de 2.000 habitantes, que concentram 33% da
população (Censos 2011). O povoamento, em meio rural, à semelhança do
que acontece em alguns concelhos limítrofes, é marcado pela existência
de Foros.
Os principais aglomerados urbanos do município são as vilas de Coruche e
do Couço. Coruche é a área urbana patrimonialmente mais rica, onde
estão situados os principais equipamentos coletivos, os serviços e o
comércio especializado. Na área consolidada predomina a função
habitacional (bairros residenciais mais antigos), que não tem sido alvo de
pressão urbanística. A envolvente imediata da vila está em processo de
consolidação e de transformação (Rossio) e, num segundo anel, está em
processo de expansão (Baleias e Santo Antonino). Nesta última, que
constitui a zona de ligação com os foros, as grandes parcelas de terreno
têm vindo a ser afetas, nas últimas décadas, a equipamentos estruturantes
(escolas, centro de saúde, piscinas e estádio municipal) e a grandes
superfícies comerciais, muitas vezes por deslocalização e esvaziamento da
zona baixa, onde se localiza o centro da vila.

Figura 4 | Variação da população nas freguesias do concelho entre 1991 e 2011

Por sua vez a vila do Couço, cuja ligação com Lagoiços tem vindo a ser
reforçada, carateriza-se por dimensões muito menores e menos complexas
que Coruche, embora com algumas caraterísticas de urbanidade
associadas à tipologia do aglomerado. É nesta freguesia que se localizam
os dois bairros de habitação social do município – o Bairro da Liberdade,
com 32 fogos, e o Bairro 23 de Junho com 7 fogos.
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Enquadramento territorial
O concelho apresenta um perfil de especialização produtiva assente numa
matriz rural que, ao longo do tempo, cunhou uma vocação industrial e
uma identidade própria ligada ao agroalimentar (essencialmente a
produção de arroz) e à fileira da cortiça. Com efeito, coligindo os dados dos
Censos de 2011, verifica-se que o setor primário e a indústria
transformadora concentravam mais de um terço do emprego no concelho.
Estas atividades, localizadas fora do centro histórico, são cruciais para as
articulações emprego-residência dentro do concelho e da articulação do
centro histórico com as zonas rurais. Para além de reforçarem a matriz
identitária do território e configurarem setores com capacidade de
inovação e internacionalização reconhecida, constituem uma fonte de
rendimento importante para os coruchenses e concorrem, em conjunto
com as atividades tauromáquicas, para a projeção externa de Coruche,
com benefícios particulares para o centro histórico.
O tecido económico de Coruche revelou resistência à terciarização
ocorrida na economia nacional. Em 2011, era o concelho da Lezíria com
menor peso dos serviços no emprego, representavam “apenas” 57% dos
postos de trabalho, com destaque para o comércio (15%) e as
administrações públicas (15%).
Os residentes no concelho ocupam cerca de três quartos dos 7.486 postos
de trabalho. Ainda assim, o território é emissor líquido de mão-de-obra, na
medida em que as saídas (1.966) suplantam as entradas (1.000).
A proximidade à AML alavancou o perfil “exportador” de mão-de-obra do
concelho. Em 2011, cerca de 18% das saídas de trabalhadores de Coruche
dirigiram-se a Lisboa, sobretudo, para a construção, as atividades de
consultoria e as administrações públicas. Benavente e Santarém,
acolheram, respetivamente, 17% e 8% dos residentes que trabalham fora
de Coruche, que foram absorvidos, essencialmente, pela indústria e
comércio.
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Os movimentos laborais de entrada no concelho chegaram, sobretudo, de
Salvaterra de Magos (15%), Benavente (11%) e Almeirim (10%), destinados,
principalmente, à agricultura e à indústria.
Por seu lado, a bolsa de emprego da freguesia de Coruche revela maior
peso dos serviços (68%) face ao concelho e é o comércio que assume
maior representatividade (18%) nos 2.406 postos de trabalho dos
residentes da freguesia.
A crise financeira que se transmitiu, posteriormente, à economia real,
através do choque global na procura, e a crise das dívidas soberanas que
afetou, particularmente, as economias do sul da Europa, produzindo
impactos substanciais em Portugal, evidenciou, também, as
vulnerabilidades do concelho de Coruche: entre 2008 e 2012, o território
observou uma redução de 14% do número de estabelecimentos e de 13%
no emprego, segundo os dados do INE.
A dinâmica regressiva do emprego foi, não obstante, inferior à média
nacional (14%) e à região da Lezíria (16%), e resultou de uma forte
contração na construção (55%), alojamento e restauração (22%) e indústria
transformadora (23%), que foi, porém, atenuada pela criação de postos de
trabalho na logística (160%) e educação (22%).

Enquadramento territorial

Figura 5 | Movimentos pendulares da população no concelho de Coruche

Entradas
[n-º trabalhadores]
Salvaterra
de Magos
[152]

Benavente
[106]

37

20

18

13

Saídas
[n-º trabalhadores]
13

51

80

41

35

33

25

137

Lisboa [351]

109

49

33

21

21

110

Benavente
[351]

26

22

20

14

12

57

Santarém
[351]

48

30

9

6

6

26

Montijo [125]

26

15

13

11

10

47

Salvaterra de
Magos [122]

População residente
empregada
[7.486]
21

19

15

9

9

33
Entradas no
concelho
[1.000]

Almeirim
[104]

24

16

11

10

8

35

Santarém
[61]

17

9

7

7

6

15

Montemoro-Novo [59]

17

14

14

3

3

8

Saídas do concelho
[1.966]
Postos de trabalho
gerados no
concelho
[6.520]

Agricultura, silvicultura e pesca

Comércio por grosso e a retalho

Atividades financeiras e de seguros

Administração Pública

Indústrias transformadoras

Transporte e armazenagem

Consultoria e similares

Saúde e apoio social

Construção

Informação e comunicação

Atividades administrativas
e serviços de apoio

Educação

Outras atividades
Fonte: INE, Censos 2011
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Enquadramento territorial
A nível social um dos principais problemas de Coruche prende-se com o
forte envelhecimento demográfico, com a população idosa do concelho
(29%) a superar largamente a população jovem (21%), num movimento
que se acentuou nas últimas décadas, e que, associado a estilos de vida
que originam um afastamento intergeracional, tem resultado num
crescente isolamento das pessoas idosas, quer no centro histórico, quer
nas aldeias, gerando processos de pobreza e exclusão social.
Nesta vertente – social, persistem também problemas relacionados com a
localização de alguns núcleos habitacionais de Etnia Cigana, os quais, em
face das caraterísticas socioculturais específicas, carecem de uma ação
integrada e transversal, alargada à região, no âmbito da Estratégia
Nacional para a Integração das Comunidades Desfavorecidas.
Conscientes da necessidade de uma intervenção mais proactiva sobre as
áreas urbanas, o município de Coruche e os seus congéneres da região,
revelando uma capacidade de articulação e criação de sinergias
constituíram uma entidade gestora intermunicipal que desde 2008 tem
vindo a trabalhar a regeneração urbana dos aglomerados e que liderou
posteriormente os processos de delimitação das ARU e os Programas de
Reabilitação Urbana.
Figura 6 | População idosa de Coruche

Fonte: Magazine Coruche, nº57 3º edição
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Enquadramento territorial
No âmbito deste processo, em Coruche foram delimitadas 7 ARU: Centro
Histórico da Vila de Coruche; Bairro Alegre, Av. do Sorraia e Av. do Castelo
abrange a área adjacente ao núcleo histórico da Vila de Coruche; Bairro

Novo que abrange o loteamento do início doa anos 40 que se desenvolveu
como área de expansão residencial de Coruche a nascente do Centro
histórico; Santo Antonino Norte; Vila do Couço; Alto dos Passarinhos –
Couço; Vila Nova da Erra.

Figura 7 | Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) do concelho de Coruche
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Enquadramento territorial
Não obstante o mérito de todas as ARU delimitadas com o objetivo de uma
forte aposta no desenvolvimento urbano integrado e sustentável, o Plano
de Ação de Reabilitação Urbana, integrante do PEDU, incide sobre a ARU
do Centro histórico de Coruche, que com uma área 14,32 hectares
circunscreve o centro histórico da Vila de Coruche.
Esta vila, situada na encosta sobranceira à margem direita do rio Sorraia,
que possui no seu centro um conjunto arquitetónico coeso e homogéneo,
possui um modelo vivencial assente na “tranquilidade” e na
“aprazibilidade” concedidas por uma frente ribeirinha com uma singular
relação com o rio, enquanto características distintivas de Coruche face a
outros territórios de proximidade, e por fortes traços identitários marcados
pela relação com a área rural envolvente e com as propriedades e
proprietários agrícolas.
Ao longo dos tempos esta área sofreu inúmeras transformações,
apresentando um número considerável de edifícios que evidenciam
alterações às suas características originais. No entanto, conseguiu manter
a sua identidade o que transforma este território num conjunto urbano
uniforme e autêntico, não obstante alguns edifícios devolutos.
Como na generalidade dos centros históricos, em Coruche, também se
assistiu a um acentuado despovoamento, em particular na última década
do século XX, quando esta área perdeu cerca de 36% de efetivos, não
tendo conseguido atrair a população que abandonou alguns núcleos rurais
de menor dimensão e que se foi fixar noutras áreas da freguesia e na
periferia de Coruche.
Tradicionalmente é na Vila de Coruche, e no seu centro histórico, que se
localizava a principal área comercial do concelho, o que constituía um
fator de atratividade e de interação com as áreas rurais mais excêntrico.
Mesmo assim, tal como aconteceu em termos demográficos, assistiu-se a
um esvaziamento funcional com a deslocalização de importantes funções
e equipamentos para a área alta da cidade e o encerramento de inúmeros
estabelecimentos comerciais.
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Figura 8 | Centro histórico de Coruche

Enquadramento territorial
1.2 Análise Swot
O diagnóstico prospetivo apresentado resultou da interpretação do
território suportado na análise da informação recolhida e disponibilizada
ao nível de componentes quantitativas e qualitativas.

PONTOS FORTES
• Aprazibilidade e enquadramento paisagística e boas
condições fruição da frente ribeirinha e de vivência urbana

• Existência de um centro urbano homogéneo, coeso e de
valor patrimonial
• Oferta municipal alargada de equipamentos e serviços
públicos
• Incremento populacional na última década no centro
histórico
OPORTUNIDADES
• Tendência de regresso aos centros históricos e valorização
da reabilitação urbana
• Ciclo de investimento e quadro de incentivos favorável à
reabilitação urbana
• Centralidade do concelho de Coruche no contexto regional
• Perfil de especialização agroalimentar com elevada
capacidade de inovação e que configura uma forte matriz
identitária de Coruche

Foi determinante neste processo a reflexão conjunta realizada ao nível do
corpo executivo e técnico municipal bem como através dos momentos de
participação desenvolvidos e que permitiram a identificação dos
constrangimentos e potencialidades que são sistematizados no seguinte
quadro SWOT:

PONTOS FRACOS
• Reduzida dimensão urbana e comercial da vila de Coruche
• Redução das ligações de transporte publico entre o centro
urbano e os demais aglomerados do concelho o que
diminui o afluxo de população à vila
• Oferta disponível no centro histórico pouco atrativa, quer
em termos residenciais, quer comerciais
• Preferência dos proprietários pela rentabilidade rápida,
através da venda, do que investimentos de retorno de
longo prazo por via do arrendamento (habitacional e
comercial)
AMEAÇAS

• Envelhecimento e isolamento da população idosa do
concelho
• Fragilidades das relações entre os territórios rurais e o
urbano
• Esvaziamento populacional e económico do centro
urbano
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1.3 Desafios e fatores críticos
Em face do diagnóstico efetuado foram identificados os seguintes
desafios principais para a concretização da estratégia de
desenvolvimento urbano:

PRINCIPAIS DESAFIOS
•

Alcançar um desenvolvimento urbano sustentável e integral nas
dimensões vivencial, de inclusão e de governança

•

Acentuar a articulação entre a vila de Coruche e a sua envolvente rural,
explorando as complementaridades - económicas, sociais e culturais e melhorando as condições de acessibilidade

•

Reverter o esvaziamento funcional, populacional e económico do
centro histórico

•

Envolver os particulares privados e demais atores na estratégia de
desenvolvimento urbano na sua tripla componente – mobilidade
sustentável, regeneração urbana e comunidades desfavorecidas

•

Articular os diferentes instrumentos de financiamento e prioridades
elegíveis para o território.

Seguidamente, são apresentados os fatores críticos de sucesso e
interdependências que clarificam, a montante, as condições essenciais de
concretização dos desafios identificados, em diferentes âmbitos e escalas
de atuação, que, caso não se verifiquem, condicionarão o sucesso da
estratégia de desenvolvimento urbano, por via dos bloqueios que podem
gerar, condicionando o contributo para os resultados esperados e metas
regionais.
• Desde logo, surge a capacidade de mobilização dos atores privados
particulares e demais atores ao longo de todas as fases do processo de
desenvolvimento urbano sustentável (conceção, execução e
monitorização) sendo fundamental criar condições efetivas de
envolvimento e participação ativa dos diversos agentes, tanto
públicos, como privados.
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•

Por sua vez, a concretização dos investimentos privados depende da
capacidade de resposta dos instrumentos financeiros, mais

concretamente do Fundo para a Reabilitação Urbana (FRU), sendo
também fundamental uma comunicação eficaz para que os particulares
tenham uma real perceção das oportunidades decorrentes dos sistemas
de incentivos da ARU do centro Histórico bem como do contexto
regulamentar do Regime extraordinário da reabilitação urbana.
•

Será também fundamental que a autoridade urbana crie condições de
celeridade e agilização nos procedimentos administrativos necessários
à concretização das iniciativas privadas.

•

Fator crítico fundamental, ainda, assegurar uma gestão integral entre
as diferentes temáticas do desenvolvimento urbano sustentável, e, em
concreto a correta articulação entre as várias operações de
desenvolvimento urbano - mobilidade, social, regeneração urbana.
Nessa medida é também importante a capacidade de gestão e
planeamento dos diferentes projetos propostos (incluindo a sua
avaliação e monitorização.

•

A Estratégia de Desenvolvimento Urbano Sustentável tem igualmente
o sucesso condicionado à capacidade de articulação e
interdependência entre os vários fundos comunitários e os
instrumentos financeiros mobilizados, através do PO Regional, dos PO
Temáticos e do FRU, pela Autoridade Urbana (CMRM), pela CIM Lezíria
do Tejo e pelo setor privado. É também essencial garantir a
compatibilização com os IGT em vigor ou em processo de revisão.

•

Por fim, outro fator crítico que pode pôr em causa o cumprimento das
metas globais do PEDU, é a eficácia do modelo de governação,
devendo ser estruturado um processo de governação urbana com
fortes competências de mobilização, capacidade de concertação e de
decisão e apoio direto à capacitação dos atores para a criação de
soluções.

Os desafios e fatores críticos aqui evidenciados interligam-se entre si
numa lógica de interdependências.

2. Estratégia, visão e objetivos

Estratégia, visão e objetivos
O processo metodológico que suporta a estratégia de desenvolvimento
urbano de Coruche resulta de um entendimento alargado da realidade,
suportado numa análise documental aprofundada, por visitas ao território
e por um processo de participação que envolveu reuniões técnicas com os
serviços municipais, reuniões de orientação política e fóruns temáticos
com participação dos atores da sociedade civil (focado nas dimensões
sociais, habitacionais e económicas) e aplicação de questionários.

Análise
documental

Reuniões técnicas
Reuniões de
orientação política

Visitas ao
território

Fóruns temáticos
Questionários

Processo de
participação

Envolvimento dos
atores

O envolvimento direto dos atores, desde uma fase inicial do projeto e na
continuidade do processo de delimitação da ARU, permitiu a auscultação e
debate sobre problemas que ainda persistem, mas também foi uma
oportunidade para reforçar a necessidade de convergência entre os atores
públicos e privados (investidores, residentes, cidadãos) para a
concretização da visão de desenvolvimento territorial.
A reflexão conduzida no âmbito das atividades de diagnóstico e de
elaboração dos Planos que informam o PEDU de Coruche - PMUS, PARU e
PAICD – permitiu a sistematização de um quadro estratégico que vai ao
encontro das políticas e instrumentos de âmbito regional e municipal. As
questões relativas à mobilidade resultam de um processo intermunicipal,
ao nivel das NUTIII, que estruturou um processo específico que teve em
consideração as caraterísticas de cada território.
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A estratégia de desenvolvimento urbano teve em consideração as
prioridades de investimento e as tipologias inscritas no Eixo Prioritário de
“Desenvolvimento urbano sustentável”, articulando-se ainda com a
Estratégia e as prioridades de intervenção regional do PAR do Alentejo
para o horizonte 2020, concretamente a qualificação de territórios, onde se
incluem as cidades e áreas rurais, e contribui para os objetivos, resultados
e metas do Eixo do POR supramencionado.
Constitui ainda uma ferramenta privilegiada para consolidar a Estratégia
Territorial ”Lezíria 2020: Programa Territorial Integrado 2014-2020,
particularmente nas vertentes de “coesão, requalificação territorial e a
afirmação sustentável das áreas urbanas e rurais” (Eixo 3), embora
concorra também transversalmente para outros eixos.
A especificidade desta região, onde Coruche assume uma centralidade
geográfica e uma vocação de território charneira, é antecipada, na
estratégia do PROVOT, como policêntrica, articulando uma rede de centros
urbanos de pequena e média dimensão que valorizam a qualidade de vida
urbana. O PEDU alinha com o PROTOVT quando este define, como um dos
seus eixos estratégicos (O.E. 3.2.), uma aposta na valorização e qualificação
dos centros urbanos através da valorização dos recursos patrimoniais e
frentes ribeirinhas e qualificação do espaço urbano assegurando
condições de acessibilidades e de mobilidade adequadas.

ARU

Cidades
sustentáveis
2020

EIDT

PEDU
PROTOVT

PDM

Estratégia, visão e objetivos
A nível municipal o Município de Coruche encontra-se em fase de revisão
do seu instrumento principal de ordenamento do território, o Plano Diretor
Municipal. A gestão da regulação e transformação do solo é apoiada por
este instrumento através da sua planta de ordenamento e condicionantes
bem como o seu regulamento. O processo de revisão permitirá conferir
uma maior articulação entre a estratégia aqui proposta reforçando os
instrumentos de operacionalização do modelo de desenvolvimento aqui
preconizado. De sublinhar que a delimitação da ARU do Centro Histórico e
da respetiva Operação de Reabilitação Urbana Sistemática concorrem
para suportar a presente estratégia. A oportunidade da implementação
ARU do Centro Histórico veio configurar novos instrumentos operativos e
de incentivo, permitindo dar continuidade ao trabalho já anteriormente
iniciado e executado no âmbito de anteriores quadros de financiamento
para alavancar novos modelos de recuperação do edificado em parceria
com o setor privado. A capacidade passada de execução da CMC,
nomeadamente os Programas de Regeneração Urbana, foi notória e com
efeitos relevantes na regeneração física e na reconversão do modelo
urbano na relação com a sua frente ribeirinha.

O modelo de desenvolvimento urbano de Coruche está em linha com o
documento "Cidades Sustentáveis 2020" consolidando a perspetiva de
forte conectividade do sistema urbano com o sistema territorial nos
domínios fundamentais do desenvolvimento: económico, social,
ambiental, cultural e de governança.

A estratégia concorre igualmente para uma maior coesão social e
territorial, incidindo a intervenção sobre os Bairros Sociais do Couço, onde
se verificam problemas a nível de degradação do edificado e do espaço
público e fenómenos de exclusão social e pobreza. A estratégia tem ainda
presente a necessidade de intervenção sobre os núcleos populacionais de
etnia cigana onde pontificam diversos problemas sociais, mas que a
amplitude e complexidade do problema exigem uma intervenção
integrada, numa perspetiva intermunicipal, com montantes incompatíveis
com a presente operação.

OE02 Consolidar a estrutura de espaços públicos qualificados que
favoreça as condições de vivência urbana sustentável no centro
historio e na relação deste com a envolvente

Dentro desta perspetiva, a estratégia do PEDU procura a projeção da Visão
de "Coruche um território vivido e sustentável que oferece aos residentes e
investidores um contexto de qualidade de vida saudável que valoriza a
identidade cultural, a autenticidade e os valores endógenos.”

Em consonância com os elementos de estratégia municipais e as
orientações regionais, nacionais e europeias são definidos cinco objetivos
estratégicos:

OBJETIVOS DO PEDU
OE01 Incrementar as condições de atratividade no centro histórico
para a fixação de novos residentes e de atividades económicas

OE03 Promover a mobilidade interurbana e urbana integrada e
estimular a mobilidade em meio urbano por modos suaves
OE04 Promover a coesão sócio territorial nos Bairros Sociais
OE05 Desenvolver um modelo de gestão e governação integrando os
”takeholders” do território
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Estratégia, visão e objetivos
Figura 9 | Objetivo estratégicos do PEDU

.

OE 5 | Modelo de Governação

OE 03| Promover a
mobilidade interurbana e
urbana integrada e
estimular a mobilidade
em meio urbano por
modos suaves

OE 01 | Incrementar as
condições de atratividade no
centro histórico para a fixação
de novos residentes e de
atividades económicas

PEDU

PARU

OE 3 | Promover a coesão
OE 02 | Consolidar a
estrutura de espaços
públicos qualificados que
favoreça as condições de
vivência urbana sustentável
no centro historio e na
relação deste com a
envolvente

OE 04 | Promover a
coesão socio territorial
dos Bairros Sociais

PAICD
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PMUS

Estratégia, visão e objetivos
•

•

O OE01 - Incrementar as condições de atratividade no centro histórico
para a fixação de novos residentes e de atividades económicas”,
pretende inverter a tendência de redução dos residentes potenciando
os ativos edificados e a promoção de novas dinâmicas que reinventem
a capacidade de atratividade
de população e de atividades
económicas. Este objetivo está alinhado com a estratégia do PROTOVT
que aposta "na qualificação dos centros urbanos (…), criando condições
para o aparecimento de estruturas de nível concelhio vocacionadas para
a reabilitação urbana, e promoção e recuperação do parque habitacional
dos Centros Históricos, de modo a melhorar a sua atratividade" e é
corroborada pela EIDT na medida em que contribui para a "qualificação
e revitalização das diversas áreas funcionais" e " salvaguarda do
património construído" (v.3.2.3) e assim promove a concretização do
Eixo 3 dedicado à "Requalificação e sustentabilidade territorial".
O OE02 – “Consolidar a estrutura de espaços públicos qualificados que
favoreça as condições de vivência urbana sustentável no centro historio
e na relação deste com a envolvente”, está alinhado com o eixo 3,
"Requalificação e sustentabilidade Territorial" da EIDT LEZIRIA 2020, na
"promoção da excelência e inovação ambiental" (OE3.1.), reforçando a
necessidade de reconversão do espaço público urbano e ribeirinho e
acentuando o reforço das relações internas do centro histórico e deste
com o resto da envolvente urbana da vila. As intervenções de
valorização da fruição urbana por via da qualificação do espaço público
ribeirinho geram valências notórias de qualidade ambiental e de bemestar no espaço urbano com impactos positivos para todo o
aglomerado. A promoção de melhores condições de ligação em espaço
público com as demais áreas da cidade, em especial a zona norte,
localizada numa zona de cota mais alta que detém os equipamentos
públicos, fortalece o papel do centro histórico como interface de
articulação do aglomerado com a sua frente ribeirinha.

•

O OE03 - Promover a mobilidade interurbana e urbana integrada e
estimular a mobilidade em meio urbano por modos suaves, reforça o
papel central da mobilidade na interligação das redes de aglomerados
urbanos e rurais sendo que contribui para “melhorar as acessibilidades
e a mobilidade regional, intermunicipais e municipais (OE.2.1.5.) e
desenvolver estratégias de baixa emissão de carbono, incluindo a
promoção de mobilidade urbana sustentável (OE.3.2.4.)” conforme
definido na EIDT da LEZIRIA 2020. Da mesma forma o PROTOVT colocou
grande enfâse na consolidação de uma política de mobilidade inter e
intra urbana assente na complementaridade com os modos suaves (em
especial em contextos urbanos).

•

O OE04 - Promover a coesão sócio territorial nos Bairros Sociais ,
articula-se com o Eixo 2 “Promoção da coesão social e da
empregabilidade” da EIDT, em particular o vetor 2.1. Aprofundamento
das condições de fomento da coesão social, ao desenvolver uma
abordagem integrada, em diferentes dimensões, de natureza física e
social, que permitirá o agilização de processos de inclusão, de
igualdade e de combate à pobreza e exclusão.

•

O OE05 - Desenvolver um modelo de gestão e governação integrando
os ”takeholders” do território, contribui para o Eixo 4 “Governação
estratégica e eficiência da Administração Publica” da EIDT na vertente
de “Governação Estratégica” (vetor 4.1.), constituindo-se como um
suporte essencial à concretização e monitorização da Estratégia de
Desenvolvimento Urbano.

O processo desenvolvido foi interativo permitindo que, com a elaboração
dos três planos de âmbito temático, o PEDU apesar de focar numa
perspetiva territorialmente mais ampla beneficiasse dos seus contributos
mas também orientasse a coerência global e específica de cada
documento.
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3. Quadro global de investimentos

Quadro global de investimentos
O Quadro Global de investimentos apresenta uma sistematização dos
montantes de investimento associados às intervenções contempladas nos
planos de ação que compõe o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano de Coruche. É de sublinhar:

- a Câmara Municipal de Coruche lidera projetos de investimento num
montante de 11 427 526,00€ correspondente a um investimento publico
direto de 1 711 129€; os projetos de espaço público e ambiente urbano
correspondem a 795 614,00€ e de mobilidade correspondem a 159 750,00€.

- o montante de investimento envolve iniciativas de âmbito municipal,
particular e de instituições de solidariedade social, num total de 22 922 306,
00€ nas áreas de reabilitação de edificado, de espaço público e de
qualificação do ambiente urbano.

- a mobilização dos parceiros privados antecipa um investimento futuro no
edificado de 7 801 405,00€; prevê-se um investimento de 3 713 375,00€ por
parte de ima IPSS.

Tabela 1| Quadro global de investimento

Tipo de intervenção

Reabilitação de Edificado Publico

Reabilitação de Espaço Publico
Qualificação do Ambiente Urbano
Reabilitação de Edificado Privado
Reabilitação de Edificado IPSS

Mobilidade
Total
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Investimento Total
(€)

Estimativa de Investimento
Publico (€)

Montante Fundo
(€)

Estimativa de Investimento
Privado (€)

5 038 431

755 765

4 282 666

X

2 385 575

357 836

2 027 739

X

2 918 520

437 778

2 480 742

X

7 801 405

X

X

7 801 405

3 713 375

X

X

3 713 375

1 065 000

159 750

905 250

x

22 922 306

1 711 129

9 696 397

11 514 780

PARTE II: PLANOS DE AÇÃO

COMPONENTE A: PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO
URBANA

A 1. Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento
dos atores

Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir
O Plano de Ação de Regeneração Urbana de Coruche (PARU de Coruche)
procura criar condições de operacionalização da estratégia de
regeneração urbana do centro histórico, que o Município tem desenvolvido
ao longo da última década, com notório sucesso, e que o Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano (PEDU) reconheceu e vem fortalecer.
Com efeito a vila de Coruche conseguiu a convergência de esforços e a
mobilização das entidades públicas e privadas para um processo de
requalificação da sua área nuclear histórica e identitária em relação
estreita com a sua zona ribeirinha.

A gestão hídrica do Rio Sorraia colocou desde sempre um enorme desafio
a esta povoação ribeirinha que estava exposta às variações de caudal e a
inundações periódicas. A fonte da riqueza e fertilidade dos solos que
permitiram transformar esta região agrícola numa das mais produtivas do
país foi também, e desde sempre, um dos grandes desafios para a gestão
urbana do aglomerado.
Com a intervenção sobre as margens do rio e controlo do caudal e gestão
do plano de água (introdução de um açude a jusante da vila) a vila
respondeu com um processo de requalificação de espaço publico na
margem norte que introduziu as valências de lazer e fruição ribeirinha
procurando assim a mudança do padrão vivencial urbano.
O centro histórico de Coruche tem, agora, procurado respostas para a
resolução de problemas que ainda persistem relacionados com:
•

a perda de atratividade funcional, por via da deslocalização dos
serviços municipais e centrais para a área norte do perímetro urbano
(em clara descontinuidade física) e com a emergência de alternativas
de espaços habitacionais em condições mais favoráveis (maiores áreas,
melhor estado de conservação, menor custo e maiores acessibilidades)
na envolvente e concelhos limítrofes;
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•

a degradação do edificado que ainda persiste e, que apesar da
atratividade pelo valor patrimonial que incorpora não está disponível
no mercado, nem em quantidade nem em qualidade para a procura
comercial e habitacional;

•

A desadequação do espaço público às necessidades e potencial
vivencial das tipologias morfológicas de base medieval que definem o
centro histórico da vila de Coruche;

•

A dificuldade de gestão da utilização do automóvel e seu
parqueamento no tecido consolidado que coloca o desafio da
mobilidade partilhada por modos complementares de locomoção.

O trabalho já realizado resultou da articulação continuada no tempo das
oportunidades geradas por via da execução da Ação Integrada de Base
Territorial VALTEJO, do Programa Operacional de Lisboa e Vale do Tejo
(QCA III) e de um projeto Integrado de Regeneração Urbana de Coruche no
âmbito da Política de Cidades – Polis XXI - Parcerias para a Regeneração
Urbana, no âmbito do QREN.
Estes programas possibilitaram o arranque de uma estratégia que priorizou
e centrou as intervenções na valorização do centro urbano e frente
ribeirinha como área da excelência urbana da vila de Coruche e na
renovação funcional do centro histórico por via da geração de dinâmica
económica e de inovação.
O concelho de Coruche e os demais concelhos da Lezíria do Tejo aderiram
em ação conjunta à LT Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, , única SRU
intermunicipal
que se responsabilizou, em apoiar os municípios na
reabilitação urbana, ao nível da infraestruturação e qualificação
urbanística, e a incentivar participação do sector privado e criar economias
de escala ao nível de financiamentos e de possíveis parcerias.

Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir

Neste contexto foi responsável pela Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana do Centro Histórico de Coruche e pela elaboração do Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana, cujos limites físicos coincidem com a
área de incidência do presente PARU.

Figura 10 | Reunião de trabalho para o PEDU, in Coruche Magazine nº 59

O alinhamento estratégico da ARU vai no sentido da concretização de
objetivos e medidas que possibilitam uma ação do Município eficaz e ativa
na motivação e criação de incentivos aos privados em articulação com os
processos de reabilitação do espaço público e edificado (conforme
disposto no artigo 3.º do Decreto-lei nº307/2009, de 23 de Outubro alterado
pela Lei nº32/2012) já iniciados pelo município.
É pela consciencialização da necessidade imperiosa de se estabelecerem e
articularem redes de relação e compromisso entre as entidades públicas e
os demais atores (proprietários, investidores e comunidade) que o
município tem desenvolvido ações de mobilização da base comunitária.
Esta aposta revelou-se determinante como processo de diagnóstico dos
problemas e análise de soluções mas também como meio para a
construção de uma cultura de comprometimento entre todos os agentes
que atuam no território.
A sustentabilidade social e ambiental desejada para o centro histórico,
com o consequente incremento na geração de valor económico depende
fortemente da capacidade de alinhamento e mobilização da comunidade.
Se no processo de delimitação da ARU já foram iniciados processos
alargados de osculação prévia e discussão, o presente processo de
elaboração do PARU veio reforçar essa orientação (figura 10), tendo
promovido, precocemente e coincidentemente com o processo de
envolvimento dos técnicos dos diferentes serviços da autarquia e das
reuniões de orientação politica com o Executivo, a realização de três fóruns
temáticos (figuras 11 a 14):
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Figura 11 | Dispositivos de apresentação dos fóruns realizados no âmbito do PEDU de Coruche
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Figura 12 | Fórum “Incluir e cuidar no centro histórico de Coruche”, dirigido às entidades públicas e sem fins lucrativos com atuação na área de
intervenção
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Figura 13 | Fórum “Investir e negociar no centro histórico de Coruche”, dirigido às empresas, aos empresários e aos investidores
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Figura 14 | Fórum “Viver e trabalhar no centro histórico de Coruche”, dirigido àqueles que residem ou trabalham no centro histórico
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Os objetivos definidos para o PARU foram alinhados com os demais
documentos estratégicos municipais, nomeadamente ARU (delimitação e
operação de reabilitação urbana), com o diagnóstico realizado e com os
problemas identificados (tabela 2) para darem uma resposta coerente e
alinhada com as prioridades de investimento 6.5. que o presente aviso
possibilita elegibilidade.

Assim, procurando a concretização da visão de um centro urbano vivido e
sustentável, são propostos no Plano de Ação para a Regeneração Urbana
de Coruche, 6 objetivos específicos que aprofundam os objetivos
estratégicos OE01 e E02 do Plano de Desenvolvimento Urbano de Coruche
(figura 15 e 16).

Figura 15 | Objetivos estratégicos do PARU
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A tabela seguinte demonstra a relação existente entre problemas identificados e os objetivos estratégicos e específicos criados para a resolução dos mesmos.

Tabela 2 | Articulação entre os problemas, os objetivos estratégicos e objetivos específicos do PARU

Problemas

Objetivos Estratégicos

Oesp 01.01. Promover uma oferta habitacional de qualidade e a custos de renda
atrativos
EDIFICADO

Baixa percentagem de população jovem e activa

Elevado índice de envelhecimento

Objetivos Específicos

·OE01 Incrementar as
condições de atratividade no
centro histórico para a fixação
de novos residentes e de
atividades económicas

Oesp 01.02. Incentivar a recuperação do edificado de propriedade privada

Oesp 01.03 requalificar os equipamentos públicos localizados no centro histórico

Reduzido perfil das vias e dos passeios do centro histórico, ausência de
passeios e sub dimensionamento dos mesmos;

Oesp 02.01. Qualificar o espaço público do eixo histórico estruturante da vila de
Coruche

Dificuldade de circulação de pessoas de idade avançada ou com mobilidade
condicionada

Deslocalização dos serviços públicos para fora da área de intervenção
(tribunal, correios, conservatórias, finanças) diminuindo o fluxo de
população.
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ESPAÇO PÚBLICO

Elevado valor das rendas comerciais e habitacionais

·OE02 - consolidar a estrutura
de espaços publicos
qualificados que favoreça as
Oesp 02.02. Melhorar a relação do centro histórico com a cota alta da vila de
condições de vivencia urbana
Coruche
sustentavel no centro historio e
na relação deste com a
envolvente
Oesp 02.03. Completar a requalificação da frente ribeirinha

Objetivos estratégicos, incluindo o envolvimento dos vários atores no território a intervir

A presente figura mostra a relação entre os objetivos estratégicos presentes no PEDU e no PARU e os objetivos específicos correspondentes do PARU.

Figura 16 | Objetivo estratégico (OE) 1 e 2 do PEDU e Objetivos Específicos (OESP) 1 a 6 do PARU
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Para “Incrementar as condições de atratividade no centro histórico para a
fixação de novos residentes e de atividades económicas” (PEDU OE 01) são
propostos os seguintes objetivos específicos:
•
•
•

Oesp 01.01 “Promover uma oferta habitacional de qualidade e a custos
de renda atrativos”

No sentido de “Consolidar a estrutura de espaços públicos qualificados
que favoreça as condições de vivência urbana sustentável no centro
histórico e na relação deste com a envolvente” (PEDU OE02) são propostos
os seguintes objetivos específicos:
•

Oesp 01.02 “Incentivar a recuperação do edificado de propriedade
privada”

Oesp 02.01 “Qualificar o espaço público do eixo histórico estruturante
da vila de Coruche”

•

Oesp 01.03 “Requalificar os equipamentos públicos localizados no
centro histórico”

Oesp 02.02 “Melhorar a relação do centro histórico com a cota alta da
vila de Coruche” e

•

Oesp 02.03 “Completar a requalificação da frente ribeirinha”

O modelo que se procura de vivência urbana centra-se na valorização do
potencial de aprazibilidade, conforto e identidade que estes espaços
urbanos podem configurar. As relações de proximidade que um território
de maior densidade e compacidade estabelece são condições com forte
potencial de reconstrução de um equilíbrio para residentes, trabalhadores,
investidores e visitantes.
O desafio centra-se na criação das condições de habitabilidade (em
quantidade, preço e qualidade adequadas às novas exigência do habitar
contemporâneo) bem como de acessibilidade e acesso a bens e serviços.
O investimento privado é determinante para a geração do valor
acrescentado que se procura e desta forma induzir à revitalização dos
tecidos históricos e para a criação de condições para a recuperação e
beneficiação física do edificado.
Ao edificado cabe o papel determinante na reativação funcional e é o
interface entre o domínio privado e público.

As condições físicas de imagem e conforto são os elementos âncora para a
concretização de uma decisão de instalação de uso para além de serem
estratégicas na consolidação da imagem e para o fortalecimento da base
identitária e de memória que o centro histórico representa para a
comunidade e transmite para quem o visita.
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Desta forma procura-se a reformulação do papel do centro histórico no
contexto global do aglomerado ao nível funcional e reforçando a
dimensão simbólica e a sua notoriedade.
A qualificação do espaço público assume um forte protagonismo nas
ações de regeneração urbana. A melhoria das condições físicas de
utilização, promovendo o conforto, o acesso universal e novas experiências
de fruição do espaço público é determinante ara a reconversão e
diversificação do modelo vivencial das urbes e configura um argumento de
forte atração para a visitação.
A qualificação dos espaços públicos melhora o conforto e a acessibilidade
e permite que o centro histórico se reforce como o interface de ligação da
frente ribeirinha com o resto do aglomerado.

A 2. Delimitação territorial da área de intervenção

Delimitação territorial da área de intervenção
A área de intervenção sobre o qual incide o PARU tem um limite
coincidente com a Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de
Coruche – ARU 01 (figura 18) , aprovada pela Assembleia Municipal em 14
de Dezembro de 2012 e publicada através do Aviso n.º 734/2013. D.R. n.º 11,
Série II de 2013-01-16 ( anexo 1).

desenvolve desde a Igreja de Santo António e o largo fronteiro, na Rua de
Salvaterra de Magos, e se prolonga para nascente pela Rua Direita, Praça da
Liberdade, Rua e Largo de S. Pedro, contornando-o por nascente para a Rua
da Misericórdia, onde se estende até à Rua de S. Francisco, incluindo todos os
edifícios confinantes com estas vias.”

O trabalho subjacente à respetiva delimitação, resulta da circunscrição da
entidade espacial e identitária do centro da Vila de Coruche englobando
no seu perímetro o território simbólico da encosta e Ermida da Nª Sra do
Castelo e o conjunto urbano da urbe funciona na cota baixa até à margem
direita do Rio Sorraia.

O perímetro da ARU inclui a área delimitada do centro histórico de Coruche
Magos, e se prolonga para nascente pela Rua Direita, Praça da Liberdade,
Rua e Largo de S. Pedro, contornando-o por nascente para a Rua da
Misericórdia, onde se estende até à Rua de S. Francisco, incluindo todos os
edifícios confinantes com estas vias (Decreto 28/79 de 10 de Abril) ".

O conjunto edificado assume-se com características morfo-tipológicas
homogéneas e com uma interessante coerência urbanística numa
extensão total de 17,72 Hectares com as seguintes delimitações físicas:

O Plano Diretor Municipal de Coruche reforçou o estatuto do núcleo,
considerando a delimitação do centro histórico, na sua planta de
ordenamento e estabelecendo um articulado específico no seu artigo 21º
(Centro Histórico de Coruche) no âmbito da Secção II - Proteção de áreas
urbanas de interesse cultural.

•
•
•
•

Sul: Avenida Luís de Camões, Jardim 25 de Abril e Rua 5 de Outubro;
Poente: Rua Vasconcelos Porto e Rua de Santo António;
Nascente: Rua de Santarém (prolongando-se até a calçadinha);
Norte: encosta do castelo, descendo pela Rua da música e pela
Travessa da Fonte de Grilo.

Este instrumento municipal confirma o posicionamento de manutenção e
preservação do conjunto e o seu contributo para afirmação da identidade
da vila.

A área de intervenção contempla uma componente significativa da Vila de
Coruche, marcada pela orgânica dos povoados ribatejanos não
fortificados, com uma ocupação ao longo do Rio, justificada pela facilidade
que a sua navegabilidade providenciava. Nesta medida, o
desenvolvimento da Vila de Coruche fez-se pela encosta sobranceira à
margem direita do rio Sorraia.

O estabelecimento de um adequado enquadramento no estatuto do solo,
coincidiu com uma ação municipal, continuada no tempo, de fomento e
intervenção na preservação e salvaguarda dos ativos físicos (edificado e
vazios) e que teve consequências no estabelecimento da Área de
Reabilitação Urbana (ARU 01) do centro histórico e na consequente
Operação de Reabilitação Urbana, no modelo de sistemática.

Antigo povoado com origem desconhecida, encontra-se estrategicamente
colocado no sopé de um monte que domina o lado Norte e em cujo topo
existiria um castelo mouro, local onde agora se encontra a ermida da Nª
Sra do Castelo. cujo estatuto foi definido pelo Decreto-lei 28/79 de 10 de
Abril. O sítio classificado compreende o "conjunto tecido urbano, que se

O seu documento de suporte reforça a importância deste conjunto urbano
e a necessidade imprescindível de serem fomentados a reabilitação e a
preservação do edificado e do espaço público, através de intervenções que
incrementem a qualidade de vida e a atratividade da área num
compromisso com a permanência das características morfológicas e de
linguagem que a caracteriza.
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Delimitação territorial da área de intervenção
A tónica central da operacionalização é a potenciação da ação e
intervenção dos privados, em especial os que detém a posse dos ativos, os
que nela residem e os que nela desenvolvem a sua atividade profissional.

Considera-se pois pertinente o perímetro adotado porquanto potencia e
gera oportunidades, através da concretização do PARU, da consolidação
do trabalho realizado e em curso, bem como do reforço da vivência, da
qualidade ambiental e da revitalização funcional do núcleo urbano do
centro histórico da Vila de Coruche.

Figura 17 | Centro histórico de Coruche
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Figura 18 | Planta de delimitação territorial do perímetro ARU 1 do centro histórico de Coruche
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A 3. Modelo habitacional – evolução demográfica,
repovoamento, formas e tipos de ocupação dos
alojamentos e regeneração

Modelo habitacional

Evolução demográfica

O espaço a intervir, com uma área de 14,32 hectares, coincide com a Área
de Reabilitação Urbana do Centro histórico de Coruche que se circunscreve
ao centro da Vila de Coruche, integrando-se na freguesia com o mesmo
nome. Localiza-se na encosta sobranceira à margem direita do Rio Sorraia,
em cujo topo se localiza a ermida de Nª Sra. do Castelo e carateriza-se por
uma singular relação com a frente Ribeirinha.

Gráfico 1 | Evolução da população residente na área de intervenção, na
freguesia e no município de Coruche entre 1991 e 2011

Este centro urbano possui uma imagem com uma forte identidade e um
conjunto arquitetónico coeso e homogéneo, onde pontificam alguns
edifícios notáveis, mas no qual também se verificam alguns elementos de
descaraterização e situações pontuais de degradação do edificado, em
resultado da dificuldade de atração de residentes e da fraca dinâmica de
investimento no imobiliário.
De acordo com a delimitação a nível de subsecções, embora com uma
margem de erro (mínima) de coincidência entre limites, residiam nesta
área, em 2011, 560 habitantes, valor bastante inferior aos 822 residentes de
1991, reflexo de uma dinâmica demográfica profundamente recessiva.
Com efeito, entre 1991 e 2001 o centro histórico de Coruche perdeu 34% da
população residente e 30% das famílias, tendência claramente mais
negativa do que o concelho e a freguesia (-10% dos residentes em ambos)
(Gráfico 1).
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Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

Modelo habitacional

O Centro Histórico de Coruche, num momento de recessão generalizada
do número de residentes, não se constituiu como uma alternativa para a
fixação de população que abandonou alguns núcleos rurais de menor
dimensão, tendo-se fixado preferencialmente noutros lugares da freguesia
e na periferia de Coruche.
O processo de despovoamento foi travado na primeira década do século
XXI, com um acréscimo de residentes na ordem de 3%, contrariando o
município (-7%) e a freguesia de Coruche (-3%).
Para esta inversão terá contribuído a política de incentivos municipal,
nomeadamente através do “Programa casas com gente”, iniciado em
Março de 2008, e ainda a decorrer, com resultados muito positivos.

A estrutura etária da população residente no centro histórico, com 12% de
jovens e 27% de idosos, apesar de significativamente envelhecida
apresenta valores um pouco mais favoráveis do que a média do município
(11% de jovens e 29% de idosos), facto que poderá estar relacionado com a
atração recente de novos casais através do programa “casas com gente”,
mas também com a opção de algumas famílias mais jovens com filhos
“pela paz e sossego associado à vida no centro histórico”, conforme
referenciado no fórum “viver e trabalhar em Coruche”

Figura 19 | Dinâmica populacional num sábado à tarde

Até 2011, foram arrendados 31 alojamentos e adquiridos dois, o que
evidencia o seu impacte no aumento de imóveis ocupados e presentes no
mercado de arrendamento e, consequentemente, no incremento de
população e de famílias a residir no centro histórico de Coruche.
Outra ação que poderá contribuir para o repovoamento da área é a
reabilitação de três edifícios plurifamiliares para fins de arrendamento
habitacional, propriedade da Câmara Municipal, a incorporar no âmbito
do presente Plano de Ação de Regeneração Urbana.
Não obstante a reversão na tendência demográfica, a estrutura familiar
evidencia uma quebra significativa do número de pessoas por família no
centro histórico, de 2,5 em 2001 para 2,1 em 2011.
Apesar de esta ser uma tendência na sociedade portuguesa, verificam-se
aqui núcleos familiares mais reduzidos do que no município (2,39
indivíduos por família) e na freguesia (2,41), o que pode ser justificado pela
proliferação de famílias apenas com um ou dois indivíduos.
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A população residente na área de intervenção apresenta um baixo nível de
escolaridade, transversal à sociedade portuguesa, ainda assim com níveis
de escolaridade superiores à média do concelho, sendo de realçar que
18% de residentes tem o ensino superior completo, por oposição aos 6%
do município (gráfico 2).

Gráfico 2 | Nível de escolaridade da população residente na ARU, freguesia
e município de Coruche
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A distribuição da população residente empregada por sectores de
atividade económica evidencia, na área de intervenção, em 2011, uma
preponderância do terciário (71%) sobre os restantes sectores de
atividade, verificando-se aqui um maior significado do emprego no
comércio e serviços do que no município (50%) e na freguesia (52%).
O secundário é o segundo sector mais empregador (14%), apresentando
valores superiores à freguesia e ao município (7% em ambos).
Por sua vez o emprego no primário é mais significativo no município (43%)
e na freguesia (40%), do que na área de intervenção (15%).

Figura 20 | Empresa Arrozeira Mundiarroz em Coruche

Modelo habitacional

Edificado, dinâmicas de habitação e regeneração
O parque habitacional do centro histórico de Coruche foi construído,
sobretudo, entre 1919 e 1960 (71% do edificado) o que confirma estarmos
perante um núcleo de edificação antiga, embora exista um número
considerável de edifícios que evidenciam alterações às suas caraterísticas
originais (gráfico 3).

Figura 21 | Edificado na área de intervenção

Gráfico 3 | Época de construção dos edifícios na área de intervenção, na
freguesia e no município de Coruche
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pequena porção do parque habitacional do concelho (3% de edifícios e 4%
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Em função de ser uma área Urbana consolidada a maioria dos edifícios
(70%), evidenciando uma estrutura urbana diferente do município onde
prevalecem os edifícios isolados.

Dos restantes, 18% são “principalmente residenciais”, ou seja, destinados à
habitação e a outros usos, numa proporção muito superior ao município
(3%), indiciando que é no centro histórico que se localizam a maior parte
dos edifícios com usos mistos- habitação, comércio e serviços.
Predominam os edifícios de 1 e 2 pisos (81%), embora pontualmente exista
alguma construção em altura, com 3 e 4 pisos (18%) ou mais de 5 pisos
(1%), num padrão bastante superior ao do município.

A maioria dos edifícios são exclusivamente residenciais (81%), ou seja,
estão afetos na totalidade à habitação, o que confirma estarmos perante
uma área eminentemente residencial, com elevado grau de urbanidade.
A malha urbana está, de uma forma geral, colmatada existindo poucos
vazios urbanos (figura 21).
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Modelo habitacional
O edificado detém um razoável nível de conservação, principalmente
quando comparado com outros centros históricos de pequena e média
dimensão, verificando-se que apenas 14% necessita de grandes
intervenções (figura 22).
O principal problema relaciona-se com o abandono de frações/edifícios
principalmente ao nível do piso térreo para serviços e comércio, que, a
prazo, poderá originar aceleração da sua degradação física.
A maioria dos alojamentos é ocupada enquanto residência habitual (60%),
embora se verifique um preocupante número de fogos vagos (29%),
superior à média do município (23%).
Figura 22 | Edificado com necessidade de intervenção na área de
intervenção

Gráfico 4 | Forma de ocupação dos alojamentos na área de intervenção, na
Freguesia e no Município de Coruche
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A propriedade dos imóveis é predominantemente particular; o Município
de Coruche é proprietário de seis imóveis; a banca e seguradores detêm
dois ativos e a Santa Casa da Misericórdia seis.
No que respeita às instalações básicas de higiene, todos os alojamentos
têm esgotos, 99% tem água e retrete e 98% têm instalações de banho.
Em relação à dimensão dos alojamentos, sobressaem as áreas entre 50 e
100 m2 (43%), numa escala de cadastro que condiciona a sua capacidade
de gestão, embora também existam alguns de maior dimensão, na medida
em que 10% apresenta áreas superiores a 200 m2.
A maioria dos alojamentos familiares de residência habitual encontra-se
ocupada pelo proprietário (66%), embora em valores bastante inferiores
ao município (89%), o que revela um elevado significado do arrendamento
no centro histórico, eventualmente “acentuado” pelo Programa “Reabilitar
para Arrendar”.
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O diagnóstico evidencia a dificuldade do centro histórico de Coruche atrair
residentes e atividades económicas, daqui resultando elevados riscos para
o futuro, pelo que o processo de regeneração urbana deverá passar por
conferir uma renovada dinâmica em termos de prestígio social, de
qualidade de vida oferecida e, concomitantemente, de promoção do
interesse económico.

Modelo habitacional

O processo de regeneração urbana deve ser encarado de forma integrada
e concertada, tendo em conta as várias componentes e atores do território,
razão pela qual no seguimento do processo de delimitação da ARU, a CMC
optou pela definição de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana,
associado a uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática, que
consiste numa intervenção integrada dirigida não só à reabilitação do
edificado, mas também a aspetos como a melhoria do ambiente urbano e
do espaço publico ou a revitalização do tecido urbano.
Nesta medida é fundamental o envolvimento da sociedade civil na
operação de regeneração designadamente dos seus agentes económicos

mais importantes - investidores, comerciantes, proprietários, mediadores
imobiliários – e mesmo dos seus residentes.
Os incentivos e benefícios que estão à disposição dos proprietários no
âmbito da ARU bem como o Regime Extraordinário da Reabilitação Urbana
(que vigora até 2021), configuram um interessante e atrativo
enquadramento para corrigir a reabilitação do conjunto dos imóveis ainda
a precisar de intervenção profunda. Não obstante esta importante
prerrogativa, a adesão dos proprietários tem sido reduzida, o que
evidencia a necessidade de reforço dos mecanismos de comunicação dos
benefícios em questão.

Figura 23 | Reabilitação de um edifício (antes e depois)
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A 4. Modelo económico – reconversão funcional e
revitalização do tecido empresarial local

Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local
A Vila de Coruche e o centro histórico, localizados numa área
predominante rural, configuram um polo estruturante ao qual cabe, de
acordo com o PROT Alentejo, “desenvolver um conjunto de funções
razoavelmente diversificado, polarizador do sistema urbano regional”.
A reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial do centro
histórico não deve, acontecer à margem das dinâmicas económicas da
freguesia de Coruche, do concelho, bem como do seu posicionamento e
desempenho no quadro mais alargado da região da Lezíria do Tejo.
Os impactos da crise económica sentidos pelo concelho de Coruche
estenderam-se ao seu centro histórico. Agudizaram, até, algumas das suas
debilidades estruturais. Acentuaram o envelhecimento da população,
encerraram atividades económicas, com inevitáveis perdas de emprego, e
contraíram significativamente o investimento privado.
Não obstante, o centro histórico de Coruche conseguiu inverter a perda de
população registada no final do século passado, muito pela via do
investimento público na requalificação da frente ribeirinha, da
regeneração urbana (do edificado e equipamentos públicos) e da
implementação do programa “Casas com gente”.
Esta dinâmica demográfica positiva não foi, todavia, acompanhada pelo
aumento do dinamismo económico. O centro histórico revelou
dificuldades em manter as funções e equipamentos, nomeadamente os
serviços públicos, que historicamente ali se localizavam, assistindo-se a
uma perda da sua centralidade funcional pelo aumento da oferta na
periferia.
Ainda assim, o centro histórico assume, como os centros urbanos com
dimensão análoga do país, uma vocação terciária, com forte
preponderância do comércio. A Rua de Santarém constitui-se como o
principal eixo funcional de Coruche, mas, como o centro histórico no seu
conjunto, tem vindo a ver diminuída a importância de outrora.
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O perfil do comércio do centro histórico está, essencialmente, estruturado
para responder a uma procura de proximidade, com reduzidas
preocupações de modernização ou de construção de uma oferta capaz de
atrair procura externa, ou mesmo de satisfazer as exigências de uma
procura local mais sofisticada.
Em, 2013, recorrendo aos dados dos Quadros de Pessoal, dos 67
estabelecimentos registados no centro histórico, cerca de 30%
desenvolviam atividades de comércio a retalho, destacando-se as lojas de
têxtis e as farmácias. As atividades de restauração (restaurantes,
pastelarias, entre outros) representavam apenas 4,5% dos
estabelecimentos.
Destaca-se, ainda, a presença de funções ligadas à saúde (medicina
dentária, ortopedia e clínica geral) e apoio social (a crianças e idosos), bem
como estabelecimentos bancários, que, no seu conjunto, concentravam
mais de 16% dos estabelecimentos do centro histórico. Importa, do
mesmo modo, assinalar a presença das sedes das sociedades agrícolas do
concelho que representavam mais de 10% dos estabelecimentos (figura
24)
A reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial do centro
histórico da Vila de Coruche surge como um desafio determinante para a
coesão territorial, que se afigura ainda mais premente num cenário de
esvaziamento significativo das funções socioeconómicas, da degradação
do edificado, das elevadas rendas, da débil dinâmica associativa, bem
como da oferta concorrencial dos concelhos do Montijo e Alcochete, cujos
centros comerciais são já um destino consolidado para as compras de
muitos coruchenses.
O desafio do centro histórico da Vila de Coruche passa, neste quadro, por
uma afirmação positiva, que não se faz contra as dinâmicas da periferia,
contra as grandes superfícies comerciais, em suma, não se faz contra
tendências inexoráveis que podem, porém, ser minoradas pela criatividade
e inovação, desde que colocadas, de forma coerente, ao serviço da
atratividade e de um desenvolvimento assente em paradigmas de
sustentabilidade.

Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

Figura 24 | Estabelecimentos comerciais na área de intervenção
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Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

Não se pretende que a ARU do Centro Histórico de Coruche seja uma área
fechada para si própria, mas sim uma continuidade da identidade, das
funções urbanas e vivências características da Vila de Coruche.
Até porque o centro histórico constitui-se como espaço privilegiado, onde
se realizam os principais eventos do concelho, como as Jornadas da
Gastronomia; atividades culturais do Museu Municipal de Coruche; os
“Percursos com Arte – Bienal de Coruche” ou atividades no âmbito das
festas de Coruche em honra da Nossa Senhora do Castelo: Cortejo
histórico e etnográfico do concelho de Coruche, com cerca de mil
figurantes, e a procissão. Poder-se-á as iniciativas de promoção do
comércio local, como “o comércio sai à rua”, ou “natal é no comércio
local”.
A estruturação do modelo económico encontra, assim, o desafio de
projetar um centro histórico que valoriza, de forma harmoniosa, diferentes
espaços, interdependentes: espaço para viver, espaço para visitar e espaço
para investir.
Um centro histórico que aposta no desenvolvimento de novas funções, de
modelos comerciais inovadores, sobretudo aqueles que estão ancorados
nos recursos endógenos, e na dinamização e animação cultural,
defendendo a sua identidade e tradições, são os princípios orientadores
que desenham o caminho conducente a uma revitalização sustentável.
Apesar dos investimentos públicos, alavancados pelos anteriores quadros
comunitários de apoio, persistem alguns constrangimentos ao
desenvolvimento económico do centro histórico, sendo fundamental que
as políticas públicas de regeneração e revitalização urbana possam
catalisar o investimento privado, sobretudo num cenário em que mais de
um quarto das lojas se encontram devolutas ou desocupadas, mas com
potencial de incorporação de novos usos e funções.
A superação do desafio de reconversão funcional e revitalização do tecido
empresarial do centro histórico pressupõe, desta forma, a articulação entre
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stakeholders públicos e privados, entre comerciantes, empresários,
investidores, organizações culturais, residentes, instituições sem fins
lucrativos e entidades municipais; em que os atores privados reconhecem
a importância da inovação e da defesa da identidade para a construção e
qualificação de ofertas multifuncionais de proximidade e os atores
públicos assumem o combate aos estrangulamentos (estacionamento,
acessibilidades, ambiente urbano, entre outros) como um desígnio capaz
de promover o desenvolvimento económico do centro histórico.
Com efeito, a mobilização dos atores privados constitui um dos fatores
críticos de sucesso para a reconversão funcional e a revitalização do tecido
empresarial local. O contributo dos instrumentos financeiros (IF),
disponibilizados no âmbito do Portugal 2020, podem assumir um papel
fundamental para estimular as iniciativas de reabilitação física do
edificado destinado ao comércio e aos serviços, bem como do espaço
envolvente.
Estes incentivos, conjugados com os incentivos que o município de
Coruche já disponibiliza, como o apoio à reabilitação e arrendamento
urbano, através de benefícios fiscais (isenção de IMI e IMT), ou a redução de
custos e simplificação dos procedimentos de licenciamento, constituem-se
como importantes instrumentos, que devem ser objeto de uma divulgação
mais intensa, para cativar o investimento privado.
Neste quadro, a reconversão e revitalização do tecido empresarial do
centro histórico de Coruche deverá conjugar a relocalização de alguns
serviços públicos, reforçando a sua centralidade, com uma estratégia
integrada de dinamização e modernização do comércio local, assente na
incorporação de novas tecnologias, na orientação para o cliente e no
desenvolvimento da oferta para nichos específicos de mercado.
Neste sentido, surgiram, durante o processo de construção do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Coruche, um conjunto
indicativo de intenções de investimento, público e privado, orientadas
para o desenvolvimento económico do centro histórico.

A 5. Regras e critérios de proteção do património
arquitetónico e arqueológico

Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico

O programa estratégico para a operação de reabilitação urbana de Coruche
estabelece como um dos seus princípios gerais a "criação e manutenção do
edificado, harmoniosamente ordenado e favorável ao habitat e ao exercício
das atividades económicas". Os objetivos do programa estratégico conferem
grande destaque aos valores patrimoniais, com enfoque nos edificados,
determinando a ambição de:

Edifício nº 1, 2 e 3 da Praça da Liberdade; Edifício nº 6, 7, 8 e 9 da Praça da
Liberdade; Edifício nº 15 a 16 da Praça da Liberdade; Edifício nº 36 a 40 da
Praça da Liberdade; Edifício nº 102 a 110 da Rua Direita; Edifício nº 12 a 18 da
Rua da Misericórdia; Edifício n.º 46 da Rua da Misericórdia; Edifício n.º 1 da
Travessa do Lagar e Edifício n.º 2 da Rua de S. Francisco), com uma
classificação genérica de "classificados".

•

Permitir a reabilitação e requalificação de Coruche com valorização
sustentada do carácter urbano e arquitetónico singular;

•

Definir regras de atuação que permitam salvaguardar e valorizar o
património urbanístico e arquitetónico existente;

•

Definir base de implementação de intervenções exemplares nos
domínios da construção, reabilitação e requalificação dos edifícios e
espaços públicos;

O único imóvel no perímetro do sítio, classificado e protegido ao abrigo da
Lei de Bases do Património é a Casa dos Cotta Falcão (figura 25) cujo
estatuto de proteção "Imóvel de interesse público" foi confer ido pelo
Decreto nº 67/97, DR, 1ª série-B, nº301 de 31 de Dezembro de 1997. Trata-se
do mais expressivo solar existente no centro histórico (em escala e
volumetria) e foi construído na segunda metade do século XVII, tendo sido
alvo de campanhas de obras posteriores (figura 26).

e assim conduzir a uma atuação de recuperação e valorização urbana,
económica e social.
Sendo que é reconhecido o carácter específico do centro histórico de
Coruche o seu valor está mais alicerçado na dimensão de conjunto
arquitetónico e urbanístico homogéneo e coerente e menos no somatório da
valorização da excecionalidade de um ou vários edifícios.
A delimitação do centro histórico surge com o enquadramento do
documento instaurador da classificação do sítio classificado no ano de 1979,
através do Decreto 28/79 de 10 de Abril todavia o mesmo foi desclassificado
na sequência do disposto na alínea b) do nº 4 do artigo 49º do Decreto-Lei nº
142/2008 de 24 de Julho.
À data, o sitio classificado, referenciou o conjunto urbano que hoje coincide
genericamente com o limite da ARU e que contemplava no seu perímetro um
conjunto de por 3 edifícios religiosos (Igreja de S. Pedro e Igreja de Santo e
Igreja da Misericórdia) e 10 edifícios particulares de acompanhamento
(Edifício n.º 8 do Terreiro do Brito; Edifício nº 6 e 7 do Largo de S. Pedro;
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Figura 25 | Casa dos Cotta Falcão

Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico

Merece também referencia o Pelourinho quinhentista de Coruche com
interesse municipal, que foi demolido nos anos trinta do século XX (a
coluna foi colocada numa construção da época, enquanto o capitel
encontra-se numa casa particular) e, em 1941, reconstituído e colocado
próximo aos Paços do Concelho.
A par da preocupação de salvaguarda da integralidade dos edifícios
religiosos mais excecionais a proteção centrava-se nas dimensões
morfológicas do património tendo-se pretendido manter a composição
original nas componentes de fachadas e coberturas, condicionando-se o
número de pisos a 2 (com uma clausula de excecionalidade para 1 piso
adicional de avaliação casuística) e na promoção da dominância da cor da
cal como imagem homogénea e universal a salvaguardada.
Cabe, no presente, ao Plano Diretor Municipal a gestão e proteção deste
território por via da classificação como área urbana de interesse cultural
em planta de ordenamento. O regulamento do PDM de Coruche em vigor
estabelece instrumentos para a preservação do núcleo histórico de
Coruche.

A sua planta de ordenamento contempla uma classe de solo para o sítio
histórico de Coruche (art21º) e estabelece o objetivo de aprofundamento
urbanístico da área do centro histórico por meio da interposição de um
instrumento de gestão territorial de hierarquia inferior: Plano de Pormenor
e Salvaguarda. Dado este ultimo não ter sido concretizado a proteção do
património arquitetónico e arqueológico decorre da lei geral e a proteção
dos imóveis classificados está sujeita aos diplomas que precedem a
classificação, de acordo com o previsto na Lei nº 107/2001, de 8 de
Setembro, que constituiu a Lei de Bases da política e do regime de
proteção e valorização do património cultural e o Decreto-lei nº 309/2009,
de 23 de Outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos
bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas
de proteção.

O processo de delimitação da Área de Reabilitação Urbana toma o
perímetro do núcleo histórico de Coruche como referencial fazendo-o, na
generalidade, coincidente com a sua área de intervenção e agregando a
ele a encosta sul do cerro da Ermida Nª Srª do Castelo e a frente ribeirinha.
Com a Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU), da ARU Centro
Histórico, o município pretende dotar-se ferramentas mais operacionais
para orientar os privados nas intervenções no edificado nomeadamente
através da elaboração do Manual de Boas Práticas de Reabilitação.
O Manual pretende constituir-se com um guião de orientações técnicas
adequadas para as intervenções no edificado conciliando "a
proteção/salvaguarda e requalificação do património cultural urbano e
arquitetónico, com a necessidade de introduzir novos elementos neste
núcleo histórico, uma vez que é uma realidade viva e sujeita à inexorável
transformação". O reforço de uma ação orientada para o privado é uma
das preocupações centrais da ação municipal pois a propriedade do solo
está predominantemente nas mãos de privados em propriedade plena ou
e partilhada em regime de herança.

De reforçar que se mantém a orientação da valorização integral do
conjunto edificado como fator determinante para a coerência e
diferenciação da especificidade do conjunto urbano do centro histórico de
Coruche como atesta o levantamento que suporta a ORU e que atribui a
seguinte valorização qualitativas ao universo dos 327 edifícios que
compõem este conjunto: edifícios "notáveis" (6%), de "acompanhamento"
(21%) e "sem relevância" (72%)
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A 6. Identificação dos investimentos a desenvolver

Identificação dos investimentos a desenvolver

De forma a ir ao encontro dos objetivos e das metas traçadas no âmbito do
processo de regeneração urbana do centro histórico de Coruche
programou-se um conjunto coerente de intervenções. Todos estes
investimentos articulam-se diretamente com os objetivos estabelecidos no
PARU, havendo para cada objetivo específico, pelo menos uma
ação/projeto.
Numa lógica de interdependências o PARU integra 7 projetos/ações de
iniciativa publica, a qual corresponde a uma ficha de projeto que se
encontra em anexo, concretamente:

•

Reconstrução de Edifício Multifamiliar- Rua Júlio Maria de Sousa;

•

Reconstrução de Edifício Multifamiliar- Rua Direita Travessa do
Monteiro;

•

Remodelação do Edifício de serviços públicos da Câmara Municipal de
Coruche ;
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•

Requalificação do ambiente urbano do centro histórico;

•

Requalificação do espaço público da Praça da Liberdade;

•

Requalificação do espaço publico e enquadramento cénico da
Calçadinha;

•

Requalificação do espaço público da frente ribeirinha- Jardim 25 de
Abril;

•

Requalificação do espaço público da frente ribeirinha- Largo João
Felício;

•

Requalificação do espaço público da frente ribeirinha-– Largo Porto
João Ferreira;

Em termos globais o PARU do Centro Histórico de Coruche envolve um
investimento publico de 8 982 709,48 €. No âmbito da presente operação
de regeneração urbano foram também elencados 21 projetos, com fichas
em anexo, que envolvem um investimento de 11 294 780,14€.

Identificação dos investimentos a desenvolver

Tabela 3 | Relação entre objetivos estratégicos, objetivos específicos, ações a desenvolver e tipo de investimento
Objetivos Específicos

Oesp 01.01. Promover uma oferta habitacional de qualidade e a custos de renda
atrativos

Ações / Projetos

Reconstrução do Edifício Multifamiliar- Rua Júlio Maria de Sousa

Reabilitação
Edificado

Reconstrução do Edifício Multifamiliar – Rua Direita Travessa do Monteiro

Reabilitação
Edificado

Reconstrução do Edifício Multifamiliar – Rua de São Francisco

Reabilitação
Edificado

Oesp 01.02. Incentivar a recuperação do edificado de propriedade privada

Reabilitação de 21 edifícios de propriedade privada

Oesp 01.03 requalificar os equipamentos públicos localizados no centro histórico

Remodelação do edifício de serviços públicos da Câmara Municipal de Coruche

Oesp 02.03. Completar a requalificação da frente ribeirinha

Reabilitação
Edificado

Reabilitação
Edificado

Requalificação do ambiente urbano do centro histórico

Reabilitação
Espaço Público

Requalificação do espaço público da Praça da Liberdade

Reabilitação
Espaço Público

Requalificação do espaço público e enquadramento cénico da calçadinha

Reabilitação
Espaço Público

Requalificação do espaço público da frente ribeirinha – Jardim 25 de Abril

Reabilitação
Espaço Público

Oesp 02.01. Qualificar o espaço público do eixo histórico estruturante da vila de
Coruche

Oesp 02.02. Melhorar a relação do centro histórico com a cota alta da vila de
Coruche

Tipo de Intervenção

Requalificação do espaço público da frente ribeirinha – Largo João Felício

Reabilitação
Espaço Público

Requalificação do espaço público da frente ribeirinha – Largo Porto João Ferreira

Reabilitação
Espaço Público
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Identificação dos investimentos a desenvolver
Figura 26 | Projetos públicos e privados a desenvolver

Fonte: CM Coruche
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Ponto 1. Introdução

Ponto 1. Introdução

No âmbito da elaboração do Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana
Sustentável da Lezíria do Tejo (PIMUS-LT) foi solicitado à equipa técnica o
apoio às candidaturas aos Planos Estratégicos de Desenvolvimento
Urbano dos municípios que integram a CIM da Lezíria do Tejo (Almeirim,
Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Santarém). O presente
documento visa sintetizar o contributo dado pela equipa que se encontra a
realizar o PIMUS-LT nesse sentido.
A elaboração do PEDU prevê a integração dos aspetos associados à
mobilidade urbana sustentável, e por conseguinte, pretende ver
incorporadas as seguintes componentes do Plano de Ação Mobilidade
Urbana Sustentável:
•

•

•

Diagnóstico, identificando os principais problemas e prioridades, em
matéria de sistema de acessibilidades e modelo de mobilidade, para o
respetivo território sustentados num conjunto de indicadores
estatísticos de base e suportado, em larga medida, em dados oficiais
existentes (INE e outras entidades) – síntese de 9.000 caracteres;
Objetivos e definição da estratégia, ponderando as principais
orientações estratégicas baseadas nos PROT, na estratégia coletiva
vertida na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial, nos
Planos Diretores Municipais, em planos de mobilidade já desenvolvidos
e/ ou em outros instrumentos de planeamento já existentes - síntese de
20.000 caracteres.
Identificação dos investimentos a desenvolver, calendarizados com
indicação do horizonte de implementação e a sua duração (curto,
médio e longo prazo) e respetiva estimativa de custos, fontes de
financiamento, entidades/autoridades responsáveis e intervenientes,
bem como relações de dependência entre as diferentes ações,
realizações e resultados esperados (metas quantificadas) –
preenchimento de fichas com modelo(s) pré-definido(s).
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O PIMUS da Lezíria do Tejo encontra-se no início da primeira etapa
correspondente à caracterização e diagnóstico da área em estudo.
Não obstante, dadas as solicitações impostas pelas candidaturas PEDU,
procurou-se a partir da informação recolhida num processo de
auscultação das autarquias e da consulta dos instrumentos de referência
estratégica da área em apreço – PROT OVT e a Estratégia Integrada de
Desenvolvimento Territorial 2020 (EIDT) – construir um primeiro esboço da
estratégia inerente ao PIMUS-LT, sustentada esta num diagnóstico
sintético e sumário com base na região em que se destacam as
especificidades de cada um dos concelhos, quando relevante. Estes dois
elementos correspondem, respetivamente, ao conteúdo do terceiro e
segundo capítulos do presente documento.
Da mesma forma, foi recolhido o conjunto de intenções já equacionadas
pelos municípios da Lezíria do Tejo no sentido de sustentar o
preenchimento das fichas de identificação de investimento solicitadas.
Estas intenções foram analisadas no seu conteúdo e ajustadas em função
dos critérios de elegibilidade para o presente programa e relevância
relativamente à estratégia preliminar agora gizada.
As intenções selecionadas foram enquadradas em termos dos objetivos
estratégicos retidos no âmbito da estratégia preliminar definida nesta
etapa de trabalho.
Paralelamente foi também solicitado apoio no sentido do cálculo dos
indicadores de resultado associados às ações submetidas no âmbito dos
PEDUS de cada município. Não se encontrando o plano numa fase de
desenvolvimento que permita efetuar estimativas definitivas em termos
dos indicadores ambientais em causa (redução de emissões estimadas de
gases com efeito de estufa) foi desenvolvida uma metodologia que visa
permitir a quantificação possível do mérito relativo de cada uma das
ações/propostas no âmbito de cada candidatura PEDU a submeter.

Ponto 1. Introdução
Este tema é abordado no quarto capitulo do presente documento, onde
também é explicitado o processo de sistematização da informação relativa
às fichas de investimento, sendo essas apresentadas em anexo.
Reforça-se por último que todos os conteúdos PAMUS que agora
disponibilizam deverão ser tomados como uma versão preliminar
conteúdo do Plano, sujeitos ainda a ajustamentos resultantes
consolidação do diagnóstico e da integração dos procedimentos
participação pública previstos na primeira fase do PIMUS-LT, bem

se
do
da
de

como do próprio desenvolvimento de soluções. Os desenvolvimentos
sequentes, muito naturalmente, poderão dar origem a novos ajustamentos
das ações agora identificadas, bem como a adição de novas
propostas/ações, nomeadamente as que se refiram a outros concelhos da
sub-região, e/ou propostas/ações de cariz intermunicipal.
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Demografia
O concelho de Coruche localiza-se na Nut III da Lezíria do Tejo que engloba
a região estatística do Alentejo. A Lezíria do Tejo abrange uma área com
cerca de 4 286 km2 onde residiam em 2011 cerca de 247.500 habitantes,
correspondendo a 32,7% da população residente na Região Alentejo (757
302 hab.) e a 2,3% do total nacional.
A área do concelho (1 114 km2) corresponde a cerca de 26% da área da
subregião, concentrando cerca de 8% da população da mesma unidade
territorial. Correspondendo a cerca de 20.000 habitantes, perdeu 1.400
habitantes entre 2001 e 2011, registando o maior decréscimo da Lezíria do
Tejo.

Padrões de Mobilidade
Na Lezíria do Tejo cerca de 145 800 pessoas realizam movimentos
pendulares diários, dos quais, aproximadamente 92% por residentes na
região. A região atrai diariamente cerca de 12.400 pessoas que residem no
exterior e expele cerca de 19.300 para atividades ligadas ao trabalho e/ou
ensino.
Coruche gera cerca de 9.500 movimentos pendulares diários, atraindo
cerca de 8.700.
Do total de movimentos pendulares com início e fim na Lezíria do Tejo,
cerca de 86% resolvem-se internamente a cada um dos concelhos.
As deslocações inter-concelhias no interior da Lezíria do Tejo são
realizadas por cerca de 15 700 residentes.
Cerca de 850 residentes em Coruche, trabalham ou estudam noutros
concelhos da Lezíria do Tejo e, aproximadamente, 550 residentes nos
municípios vizinhos efetuam as suas atividades diárias no concelho.
Coruche recebe diariamente mais de 200 residentes de Salvaterra de
Magos e cerca de 130 de Benavente. Saem do concelho diariamente 360
pessoas para o concelho de Benavente e cerca de 200 para Santarém.
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Os residentes do concelho de Coruche produzem diariamente cerca de
1.000 movimentos pendulares diários para fora da Lezíria do Tejo sendo a
maior parcela destinada a Lisboa com cerca de 310 movimentos diários.
Do exterior da Lezíria do Tejo chegam diariamente ao concelho de Coruche
cerca de 480 pessoas para realizarem as suas atividades de estudo ou
trabalho. As origens mais relevantes são Montemor-o-Novo e Montijo com
cerca de 60 movimentos diários.

Repartição Modal
Na Lezíria do Tejo quase 70% das deslocações por motivos pendulares são
realizados com recurso ao transporte individual (TI) motorizado. O
transporte coletivo (TC) recolhe a preferência de aproximadamente 15%
dos residentes enquanto a marcha a pé é utilizada por 14,8% da
população. Apenas 1,1% recorre à bicicleta para as suas deslocações para
o trabalho ou escola.
Cerca de 69% dos residentes do concelho de Coruche utilizam o TI
motorizado para realizarem as suas deslocações pendulares. A restante
população reparte-se principalmente pelo TC (14%) e pela caminhada a pé
(17%). A bicicleta é utilizada apenas por 0,7% da população do concelho,
inferior à média regional.
Entre os períodos censitários de 2001 e 2011 verificou-se que o automóvel
retirou quota de mercado a todos os outros modos de transporte.
Assim, neste período na Lezíria do Tejo, a quota de utilização do automóvel
passou de 51% para 67%. O modo que mais perdeu para o automóvel foi o
pedonal que viu mais de um terço de quota evaporar-se em 10 anos.
Especificamente, no concelho de Coruche a quota de utilização do
automóvel passou de 49% para 67% entre 2001 e 2011.
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Transporte Coletivo

Transporte Escolar

Para a realização das deslocações interurbanas, a Lezíria do Tejo é servida
essencialmente por dois operadores de TC rodoviário. Apesar de existir
alguma sobreposição da área concessionada, a Ribatejana concentra a sua
atividade nos municípios de Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos e
Almeirim. Por seu lado, a Rodoviária do Tejo serve sobretudo os restantes
concelhos da região verificando-se que Almeirim, como concelho de
fronteira entre as áreas concessionadas de ambos os operadores, é servido
pelos dois.

Atualmente, o processo de contratação do transporte escolar para todos
os municípios da Lezíria do Tejo é realizado através da Central de Compras
da CIMLT com ganhos de eficiência de custos.

Aproximadamente 60% dos pares origem/destino entre as sedes de
concelho da Lezíria do Tejo são possíveis de realizar através do TC
rodoviário. Em média estas viagens têm um tempo de deslocação 1,5 vezes
superior às mesmas deslocações realizadas em automóvel.
A partir de Coruche apenas é possível chegar a Santarém, Almeirim,
Salvaterra de Magos e Benavente sem necessidade de realizar um
transbordo.
A Rede Expressos encontra-se presente em 7 dos 11 municípios da Região,
entre os quais Coruche. Note-se porém a inexistência de Expresso direto
para Lisboa, via Ponte Vasco da Gama; ainda que se registem 310
movimentos pendulares diários para Lisboa.
Relativamente ao transporte ferroviário, a área de estudo é servida pela
Linha do Norte. A Linha de Vendas Novas que interliga com a Linha do
Norte no Setil, neste momento não tem qualquer serviço de passageiros
sendo exclusivamente usada para transporte de mercadorias.
A CP presta na região diversos serviços de transporte, nomeadamente Alfa,
Intercidades, Regional e Urbano de Lisboa a sul da Azambuja.

Redes Cicláveis
O conjunto de ciclovias e outras vias cicláveis atualmente existentes na
região tem ainda uma extensão incipiente, não organizado em rede, não
funcionando, por isso, como real motor para o aumento da utilização da
bicicleta.
De acordo com elementos recolhidos para o ano de 2011, apenas 2,5% dos
residentes da Lezíria do Tejo habitavam a menos de 100 metros de uma
infraestrutura ciclável. Apesar de baixo, este valor é superior à média
nacional que se cifrava em 1,7%.
No momento em que foi realizado o referido levantamento foram
identificadas duas infraestruturas cicláveis no concelho de Coruche:
ciclovia Coruche - Montinho do Brito e a via ciclável na frente ribeirinha de
Coruche (Av do Sorraia e Av. Luís de Camões).

Parque Automóvel
De acordo com os elementos do ISP estão registados cerca de 170.000
veículos na Lezíria do Tejo, dos quais cerca de 112.000 são veículos ligeiros
de passageiros, valor que se manteve praticamente constante entre 2010 e
2014.

PMUS | CORUCHE 82

Ponto 2. Síntese do diagnóstico preliminar
Em Coruche estão segurados cerca de 8.500 veículos ligeiros de
passageiros, valor que sofreu uma redução média anual de 1,5% entre 2010
e 2014.
A taxa de motorização é, em Coruche, de 449 veículos ligeiros por 1000
habitantes, valor inferior ao total da região (451 veic/1000hab) e do país
(473 veíc/1000 hab).

Sinistralidade Rodoviária
Durante o ano de 2014 aconteceram 826 acidentes com vítimas na Lezíria
do Tejo. De entre as vítimas contaram-se 23 mortos, 115 feridos graves e
1011 feridos ligeiros. Daqui resulta um índice de gravidade de 2,8, bastante
superior ao total nacional que em 2014 se ficou por 1,6.

Uma vez que o decréscimo do parque automóvel foi acompanhado pelo
decréscimo populacional, a taxa de motorização manteve-se praticamente
inalterada entre 2010 e 2014.

Especificamente em Coruche, os 62 acidentes com vítimas que
aconteceram em 2014 provocaram 5 mortos, 18 feridos graves e 68 feridos
ligeiros. O Índice de gravidade foi de 8,1 bastante superior à média regional
e nacional.

Rede Viária

Energia

A rede viária nacional prevista no PRN 2000 apresenta graus de
completamento diverso na Lezíria do Tejo.
Assim, nos concelhos a Norte do Tejo as ações previstas no PRN
encontram-se praticamente executadas a 100%.

De acordo com os elementos estatísticos disponíveis, na Lezíria do Tejo
registou-se em 2013 um consumo de combustíveis no setor dos
transportes de 0,8 tep (toneladas equivalente de petróleo) por habitante,
valor 60% superior à média nacional.

Na margem Sul do Tejo são diversas as vias previstas que ainda não foram
executadas.

No concelho de Coruche foi registado um consumo de combustíveis em
2013 de 0,4 tep/hab, 50% inferior à média regional.

O IC3/A13 carece de conclusão entre Almeirim e o IP6/A23.

Os elementos mais recentes com desagregação ao concelho ou NUT III,
relativos à emissão de gases com efeito de estufa dizem respeito ao ano de
2009. Nesse ano na Lezíria do Tejo verificou-se uma emissão total atribuível
ao setor dos transportes de 2,2 ton/hab, valor 25% superior à média
nacional.

No IC10 entre Santarém (IP1/A1) e Montemor-o-Novo (IP7/A6) ao longo do
traçado da atual N114 só se encontra disponível a Ponte Salgueiro Maia
entre Santarém e Almeirim e a circular urbana de Santarém, inicialmente
construída por iniciativa municipal.
Por fim, o IC13 entre Portalegre e o Montijo, que na Lezíria do Tejo segue o
traçado da N251 a Nascente de Coruche e a N119 a Poente desta vila, tem
uma taxa de execução nula na região.
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No concelho de Coruche registaram-se 2,1 ton/hab, em linha com a média
regional.

Ao nível nacional, nos anos mais recentes tem-se assistido a uma redução
das emissões resultado do abrandamento da atividade económica e da
maior eficiência energética dos veículos.
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O PIMT da Lezíria do Tejo encontra-se na sua fase inicial, não se
encontrando ainda formalmente concluída a primeira etapa,
correspondente à caracterização e diagnóstico da área em estudo.
Não obstante, dadas as solicitações impostas pelas candidaturas PEDU,
procurou-se a partir da informação recolhida no processo de auscultação
das autarquias e da consulta dos instrumentos de referência estratégica da
área em apreço – PROT OVT e o Estratégia Integrada de Desenvolvimento
2014-2010 (EIDT) – construir um primeiro esboço da estratégia PIMT-LT.
Assim, a versão que agora se disponibiliza, devidamente enquadrada nos
instrumentos estratégicos de referência, deverá ser tomada como uma
versão preliminar sujeita ainda a ajustamentos resultantes da
consolidação do diagnóstico e da integração dos procedimentos de
participação pública previstos na primeira fase do PIMT-LT.

PROT OVT
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo
em vigor desde Novembro de 2009, é o instrumento estratégico que
enquadra a totalidade do território objeto do presente Plano de
Mobilidade.
A estratégia aí definida organiza-se em quatro eixos fundamentais, sendo
que em três destes estão presentes questões relativas à temática da
mobilidade e transportes, as quais são vertidas nos objetivos estratégicos
estabelecidos, a saber:
•

No contexto do Eixo 1: “Ganhar a aposta da Inovação, Competitividade
e Internacionalização”, a referência à realização de um Plano Regional
de Transportes e a criação de uma estrutura de coordenação a nível
regional, no sentido de potenciar uma utilização eficiente das
infraestruturas de transportes existentes e a criar, aumentando a
acessibilidade aos centros urbanos e outros polos/equipamentos
relevantes;
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•

Relativamente ao Eixo 3: “Concretizar a visão policêntrica e valorizar a
qualidade de vida urbana”, um dos objetivos estratégicos enunciados
refere-se à qualificação dos centros condições de acessibilidade e
mobilidade adequadas;

•

Por último, no que se refere ao Eixo 4: Novas Ruralidades, em que no
contexto da valorização do espaço rural se reafirma a necessidade de
amplo acesso da sua população aos equipamentos, serviços e
infraestruturas do meio urbano.

As orientações expressas neste documento estratégico apontam para a
necessidade de articulação entre o sistema territorial e o sistema de
transportes, reafirmando a necessidade de reforçar a atratividade do
transporte público na sustentação das relações entre os diversos sistemas
urbanos e funcionais identificados, na ótica das necessidades atuais de
transporte, mas também nas que se possam vir a perspetivar futuramente.
Pretende-se assim proporcionar serviços de qualidade e fiabilidade nas
deslocações de passageiros e mercadorias promovendo a intermodalidade
e interoperabilidade dos diferentes modos de transporte.
O desenvolvimento da rede de transportes coletivos de passageiros é tida
como a principal base para a consolidação de uma política de mobilidade
sustentável. É neste âmbito que é feita a referência na aposta sobre os
modos suaves, em particular no contexto dos centros urbanos.
Refere-se que a rede rodoviária deve ser devidamente hierarquizada e
articulada entre o nível superior (IPs e IC) e os níveis regional e local,
garantindo-se a correta articulação entre os elementos dos diversos
subsistemas, sendo que as diretrizes estabelecidas neste âmbito
pressupõem o envolvimento dos distintos níveis de administração.
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Nas propostas de mobilidade para o OVT salvaguardam-se as
infraestruturas ferroviárias ou canais/eixos estratégicos de transporte
(pessoas e mercadorias) intrarregional e/ou na sua relação com o
exterior.
Neste contexto serão de relevar as diretrizes estabelecidas relativamente
às Infraestruturas Regionais de Transporte, as quais compreendem
intervenções no âmbito rodoviário - completamento dos ICs em falta,
intervenções prioritárias em zonas de maior sinistralidade - e ferroviário análise de viabilidade de novas ligações ferroviárias relevantes no
suporte ao modelo territorial – quase exclusivamente sob a
responsabilidade da administração central.
Procurando estimular o incremento da utilização dos transportes
públicos, o modelo territorial do OVT estipula uma oferta de serviços de
transporte público impulsionadora da complementaridade modal,
nomeadamente, potenciando utilizações e cadeias de transporte mais
eficientes, numa lógica de acessibilidade e de inclusão.
É neste sentido que se organizam parte das diretrizes associadas ao
Planeamento e Gestão do Sistema de Transportes e Mobilidade,
destacando-se a intenção de um programa de incentivos a levar a cabo
pela administração central promovendo a melhoria/criação de
transportes públicos em zonas de baixa procura, soluções/modos de
transporte/cadeias de deslocação energeticamente mais eficientes e
incentivos à renovação de frotas, adotando veículos ambientalmente
sustentáveis.
Já ao nível da administração local o PROT OVT estabelece um conjunto
de diretrizes a ter em conta na elaboração dos PMOTs. No caso dos PDM,
estas passam pela hierarquização funcional da rede viária municipal, a
delimitação das áreas de influência das interfaces de transportes e pela
definição dos critérios de localização de parques empresariais e áreas
logísticas.

No que se refere aos PU, as diretrizes estabelecidas visam que na sua
elaboração se garantam níveis adequados de oferta em transporte
público, assegurando-se igualmente que as infraestruturas previstas se
adequam a esses propósitos. É igualmente atribuído aos municípios o
desenvolvimento dos planos/projetos de ordenamento de interfaces de
transporte e respetivas acessibilidades, bem como a integração nos
instrumentos regulamentares municipais de requisitos ao nível da
elaboração de planos específicos para polos geradores relevantes.
Numa perspetiva mais geral, atribui-se também à administração central,
e mais concretamente à estrutura de acompanhamento do PROT OVT, a
criação de um conjunto de instrumentos estratégicos de planeamento e
programação setoriais, alicerçados num inquérito geral à mobilidade da
região.

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial 2014-2020
A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Lezíria do Tejo
(EIDT-LT) enquadra já a totalidade do território objeto do presente Plano
de Mobilidade. Tendo sido desenvolvida em conformidade com o
estabelecido na Estratégia Europa 2020, tem o atual desenvolvimento da
mobilidade da região como um desafio a ter em conta na efetivação das
prioridades de crescimento aí enunciadas, em particular na perspetiva do
“crescimento sustentável” e do “crescimento inclusivo”.
Aponta assim que embora o território da Lezíria do Tejo possua
acessibilidades consideradas satisfatórias, o sistema de transportes
instalado se revela ineficiente, insuficiente e desadequado às
necessidades de deslocação das populações, penalizando em particular
as zonas mais rurais. Se por esta via poderá ser fator de exclusão da
população não residente nos principais centros urbanos na fruição dos
equipamentos e serviços ai presente, numa perspectiva mais geral é
também apontado como razão para os elevados consumos energéticos
no setor dos transportes, que se destacam dos valores per capita
nacionais.
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Por estas razões, as questões associadas à mobilidade e transporte são
particularmente abordadas em dois dos quatro eixos em que a EIDT se
organiza:
•

•

O Eixo 2 – Promoção da Coesão Social e da empregabilidade, que
engloba as orientações relativas à inclusão social, à luta contra a
pobreza, ao combate ao desemprego e à promoção da igualdade de
oportunidades e acessos, educação, saúde, entre outras dimensões de
cariz social. Um dos objetivos específicos estabelecidos neste âmbito
corresponde a “Melhorar as acessibilidades e a mobilidade regionais,
intermunicipais e municipais”, tomado como um dos motores do
aprofundamento das condições de fomento da coesão social;
O Eixo 3 – “Requalificação e sustentabilidade territorial”, onde estão
incluídas as questões relacionadas com o ambiente e o
desenvolvimento equilibrado da diversidade de território que coabitam
a região (urbanos e rurais), sendo que um dos objetivos específicos aí
enunciados visa desenvolver estratégias de baixa emissão de carbono,
incluindo a promoção da mobilidade urbana sustentável. São
especificamente referidos os contributos pretendidos no sentido da
interligação física necessária à articulação de territórios de distintas
naturezas, bem como ao nível da regeneração e reabilitação urbana,
em que a melhoria da mobilidade intrarregional e intermodal, inspirada
pelas políticas urbanas sustentáveis e de baixo carbono, determina a
estruturação de um sistema de transportes (ecológicos);

A operacionalização da EIDT-LT assenta em oito iniciativas âncora (IA) que
agregam o conjunto de ações a implementar no sentido de responder aos
desafios lançados pela Estratégia Europa 2020. Destaca-se entre as
restantes o Programa Regional de Regeneração, Reabilitação e Animação
Territorial Sustentável (IA.6) por enquadrar os aspetos associados à
promoção da mobilidade sustentável e das acessibilidades regionais numa
das ações aí propostas.
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Equaciona-se no âmbito desta ação a elaboração de um plano de
mobilidade sustentável, que contemple as iniciativas de otimização de
rede de transportes coletivos regionais e a promoção de uma mobilidade
sustentável (sistema de transportes ecológicos; ciclovias e pedovias). É
neste contexto que se enquadra o presente Plano de Ação de Mobilidade
Urbana Sustentável, o qual contempla o desenvolvimento de soluções e a
elaboração de um plano de execução e respetivos indicadores.

PIMUS – LT

No procedimento de auscultação das autarquias, iniciado muito
recentemente, foi solicitada a hierarquização de um conjunto de objetivos
gerais que se alinham de forma genérica com os princípios do
desenvolvimento da mobilidade sustentável com a seguinte formulação:
•

Racionalizar a utilização do transporte individual;

•

Aumentar a atratividade do Transporte Público;

•

Promover a utilização de modos suaves (pedonal e ciclável)

•

Assegurar a acessibilidade multimodal a postos de trabalho,
equipamentos e serviços

•

Assegurar a qualidade ambiental;

•

Garantir a segurança das deslocações.

Complementarmente à hierarquização dos objetivos gerais foi também
solicitada aos municípios a sugestão de forma de atuação necessárias no
sentido da prossecução dos objetivos enunciados, obtendo assim uma
visão geral das perspetivas e expetativas dos 11 municípios da Lezíria do
Tejo.

Ponto 3. Síntese da estratégia preliminar
Os resultados preliminares obtidos neste processo de valoração - os quais
se pretendem ver consolidados no contexto dos procedimentos de
participação pública previstos - indicam uma clara dominância do objetivo
“Promover a utilização dos modos suaves”, seguido de forma equilibrada
pelos objetivos enunciados no sentido de “Aumentar a atratividade do
Transporte Coletivo” e “Garantir a segurança das deslocações”.

centros urbanos da área de estudo incluindo a rede de equipamentos
de parqueamento que permitam uma utilização da bicicleta em
segurança. Com ênfase no domínio urbano será de equacionar
igualmente a aposta em serviços de bicicletas partilhadas, que poderá
representar uma peça chave na articulação entre modos de transporte;
•

Nesta formulação preliminar da estratégia intermunicipal, os objetivos
gerais inicialmente estabelecidos foram complementados com a
incorporação das diretrizes estabelecidas no quadro de referencia
estratégica – PROT OVT e EIDT da Lezíria do Tejo - às quais importa atender
também na fase de desenvolvimento e avaliação das propostas de
intervenção.
Visando manter possível a avaliação do contributo das propostas para a
estratégia formulada, optou-se por organizar em torno dos objetivos
estabelecidos um conjunto de linhas de orientação estratégica
organizadas em quatro eixos de orientação que se descrevem
sumariamente:

EIXO 1 - Integração dos Modos Suaves na mobilidade quotidiana
Em contexto urbano, nas deslocações de curta / média distância, a opção
pelos modos suaves é, em muitos casos a opção mais eficiente, porque
mais económica e rápida. Para além de constituírem uma opção de per si,
estes modos são também preferenciais no acesso / egresso a rede de
transportes coletivos. Assim, estabeleceram-se abordagens com incidência
direta sobre estes modos, quer do lado da oferta proporcionada quer no
sentido de alargar o seu leque de utilizadores, a saber:
•

Na perspetiva da oferta o desenvolvimento de infraestruturas e serviços
de apoio ao modo ciclável e pedonal (OB 1.1), pretendendo-se assim
estruturar a rede ciclável no domínio extra-urbano e promover a
concretização da rede pedonal e ciclável no serviço aos principais

Já na perspetiva da procura será de referir a promoção de ações de
sensibilização e de divulgação dos modos suaves (OB 1.2), procurando
desta forma alargar o leque de utilizadores do modo pedonal e da
bicicleta no seu dia-a-dia. Estas ações dirigem-se aos potenciais
utilizadores destes modos (população em geral, mas também
direcionados a grupos específicos como seja a comunidade escolar), no
sentido de paulatinamente criar uma maior consciência das vantagens
(e desvantagens) das opções modais assumidas no quotidiano e seus
impactes reais.

EIXO 2 - Promoção da intermodalidade e da qualificação do transporte
coletivo
Num contexto em que a evolução da mobilidade se apoia na utilização
crescente do automóvel, o desenvolvimento da estratégia de mobilidade
sustentável tem que assentar numa clara promoção da intermodalidade e
de qualificação do transporte coletivo, como uma das opções basilares
que contribuem para o reequilíbrio do sistema de transportes. Neste
contexto, defendem-se três linhas de orientação estratégica fundamentais:
•

A hierarquização e consolidação da rede de interfaces (OB 2.1), que
compreende dotar os pontos de articulação modal com as
características necessárias a uma efetiva utilização, passando tal pela
correção dos aspetos mais debilitantes nas dimensões físicas e
organizacionais. Serão de destacar neste âmbito a melhoria das
condições de acesso e estadia aos pontos de articulação modal mais
condicionantes, bem como melhorando a qualidade de informação
proporcionada;
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Ponto 3. Síntese da estratégia preliminar
•

A organização e estruturação dos serviços de transporte coletivo (OB
2.2), a qual tem por base a hierarquização da rede de transportes
coletivos cujo principal objetivo será garantir uma leitura fácil da rede
de transportes para os utilizadores regulares, mas também para
aqueles que ainda não aderiram ao sistema de transporte público.
Neste sentido, pretende-se garantir a articulação entre as redes de
distribuição municipal com a rede intermunicipal, bem como assegurar
a cobertura territorial do transporte coletivo com serviços compatíveis
com os níveis de procura expectáveis;

•

A promoção da melhoria das condições de oferta do transporte coletivo
rodoviário (OB 2.3), a qual se prende com a necessidade de melhorar o
desempenho operacional e ambiental dos serviços rodoviários, - em
particular no domínio das ligações supramunicipais e serviço a polos de
natureza relevante – mas também ao nível da melhoria das condições
de segurança e conforto das paragens.

EIXO 3: Qualificação do espaço viário e minimização dos impactes dos
pesados na rede rodoviária
Depois de anos de forte investimento na construção de uma rede de
infraestruturas rodoviárias estruturante e fruto da crise económica que
atualmente atravessamos (mas não só) é necessário rever os modelos de
intervenção do sistema de transporte rodoviário. Já não será necessário
construir muito mais infraestruturas rodoviárias sendo necessário, agora
promover a correta utilização das infraestruturas já existentes, mas
também garantir que os restantes utilizadores do espaço rodoviário têm
acesso adequado a este.

O terceiro eixo estratégico organiza-se por isso em torno de duas linhas de
orientação principais, respetivamente:
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•

O desenvolvimento de uma estratégia de qualificação do espaço
rodoviário (OB 3.1), a qual tem subjacente a hierarquização da rede
viária da área de estudo estabelecendo os princípios necessários à sua
materialização – princípios de gestão e concretização de intervenções
que potenciem a adequação das características viárias às funções que
lhe são atribuídas, e o estabelecimento de mecanismos de segurança e
encaminhamento que permitam reforçar essa adequação, tornando a
rede compreensível para os seus utilizadores e simultaneamente
protegendo os espaços de maior condicionamento ou sensibilidade,
procurando nomeadamente reduzir os impactes do tráfego em termos
ambientais. Esta qualificação é estabelecida numa perspetiva de médio
e longo prazo, pelo que deverá ser sustentada por uma monitorização
da sua conservação e sinistralidade.

•

A minimização dos impactes dos veículos pesados (OB 3.2), visando
estabelecer regras e princípios que protejam por um lado, a vitalidade
da atividade económica, e por outro, defendam os restantes
utilizadores do sistema de transporte (e entre estes os utilizadores mais
vulneráveis). Esta questão é equacionada na perspetiva do seu impacte
no domínio urbano – no sentido da regulação e organização das
atividades de abastecimento aos espaços urbanos e da promoção de
uma maior qualidade do espaço público – e numa perspetiva mais
alargada, em que o enfoque se efetua no sentido de assegurar as
necessárias condições de acessibilidade rodoviária aos polos geradores
de mercadorias já existentes e previstos.

Ponto 3. Síntese da estratégia preliminar
EIXO 4: Integração Transportes e Usos do Solo

A organização dos usos do solo (nomeadamente, quando se consideram a
densidade humana e a diversidade funcional) condicionam de forma
efetiva os padrões de mobilidade, seja no que diz ao potencial de
mobilidade (viagens com origem/destino numa determinada zona), seja
no que respeita à repartição modal.
Nesse sentido, recomenda-se que esta problemática seja considerada de
modo integrado pela comunidade (e por cada um dos municípios que o
constituem), tendo-se considerado que este eixo de atuação se declina em
duas linhas de orientação complementares, a saber:
•

A adoção de políticas concertadas a nível supramunicipal (OB 4.1), que
deverão ser incorporadas nas estratégias intermunicipais, mas de modo
a que não se percam de vista as particularidades e expectativas de cada
concelho. Desta forma, propõe-se centralizar ao nível da região os
mecanismos necessários para promover de forma continuada a
coerência da estratégia globalmente formulada no sentido da
integração da mobilidade da região de forma sustentável. A
concretização desta linha de orientação estratégica poderá assumir
várias formas de atuação, que dada a sua abrangência se admitem ter
um efeito transversal nos vários objetivos gerais estabelecidos, como
sejam a criação das estruturas e ferramentas necessárias ao
planeamento e gestão da rede de transportes supramunicipal e sua
monitorização, de forma a promover de forma integrada de serviços de
transporte relevantes ao desenvolvimento da região, bem como uma
participação ativa dos vários atores do sistema;

•

A articulação do planeamento territorial com o planeamento dos
transportes à escala municipal (OB 4.2) é uma peça chave para a
concretização da estratégia global defendida no âmbito do plano,
considerando-se por isso relevante que, nos instrumentos de
planeamento municipais sejam desenvolvidos os mecanismos

necessários para que se considerem estratégias de atuação
complementares, dando desta forma continuidade a parte das atribuições
da administração local apontadas no PROT OVT. Neste âmbito serão de
considerar os princípios a ter em conta na elaboração dos instrumentos de
gestão territorial, bem como um conjunto de instrumentos já do domínio
expresso da mobilidade (planos de mobilidade e transportes municipais,
estudos de impacte de tráfego e transportes ou estudos especificamente
direcionados a grandes geradores) cuja realização permite apoiar
sustentar a articulação desejável entre os dois sistemas.
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Ponto 4. Identificação dos investimentos a desenvolver em
Coruche

Ponto 4. Identificação dos investimentos a desenvolver em Coruche
Na tabela seguinte, apresentam-se as ações a desenvolver, as quais vertem
essencialmente para os seguintes eixos e objetivos estratégicos do PIMUS:
•

A “construção de ciclovia”, o projeto “Mobilidade para todos na
Calçadinha de Coruche” e as “bicicletas de utilização coletiva” vertem
para o OB 1.1 - Desenvolvimento de infraestruturas e serviços de apoio
ao modo ciclável e pedonal do eixo 1 “Integração dos Modos Suaves na
mobilidade quotidiana”.

•

Os “circuitos pedibus” vertem para o OB 1.2 - Promoção de ações de
sensibilização e de divulgação dos modos suaves também do eixo 1
“Integração dos Modos Suaves na mobilidade quotidiana”.

•

Os “abrigos para passageiros” concorrem para a concretização do OB
2.3 -Promoção da melhoria das condições de oferta do transporte
coletivo rodoviário do eixo 2 “Promoção da intermodalidade e da
qualificação do transporte coletivo”.

Ação

Investimento

Construção de ciclovia - Monte Velho/Erra

225.000 €

Bicicletas de utilização coletiva - Circuito de Bicicleta para Acesso a equipamentos públicos

180.000 €

Circuitos Pedibus- Peddy Bus

45.000 €

Abrigos para passageiros

85.000 €

Construção/Requalificação de infraestruturas pedonais -Mobilidade para Todos na Calçadinha de
Coruche

530.000 €

Para uma melhor perceção das ações a desenvolver, em anexo, encontrase uma ficha de caraterização de cada uma.
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Componente C: Plano de Ação Integrado para as
Comunidades Desfavorecidas | PAICD

C 1. Enquadramento

Enquadramento
O Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD),
que aqui se apresenta, faz parte integrante do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Coruche, assumindo-se como o
instrumento que suporta a intervenção de regeneração física (e
económica) associada a uma dimensão social de comunidades
desfavorecidas, alocadas a áreas territoriais especificas.

Figura 27 | Enquadramento dos bairros na freguesia do Couço e município

A sua formulação procura responder ao desafio da “inclusão e coesão
social”, cuja resposta deverá ser conseguida através da “Inversão de
processos de exclusão social e pobreza em contexto urbano, promovendo a
qualificação, o emprego e o acesso à habitação, aos serviços e
equipamentos, contrariando o afastamento para as periferias e as
tendências de segregação dos habitantes segundo a origem, estrato social
ou etnia.”, tal como é evidenciado na estratégia Cidades Sustentáveis 2020.
O presente documento confere a base de sustentação para a intervenção
proposta, sendo estruturado em duas componentes essenciais:
•

Uma parte inicial de enquadramento social do concelho com uma
breve súmula do diagnóstico social e das dimensões a intervir em
termos de plano de desenvolvimento social;

•

Uma segunda de descrição e identificação das componentes do PAICD,
de acordo com o aviso de concurso, que incluem diversas dimensões
como: Identificação das comunidades desfavorecidas; Delimitação da
área territorial a intervencionar; Identificação das necessidades
encontradas e definição da estratégia de intervenção; Identificação
indicativa dos investimentos a desenvolver e estimativa do
investimento público a realizar, realizações e resultados esperados.

A intervenção recai sobre os dois Bairros Sociais existentes no Município,
sedeados na freguesia do Couço – Bairro da Liberdade e Bairro 23 de
Junho – (figura 27) por serem aqueles que consideramos existir melhor
enquadramento com as caraterísticas do concurso.
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Ambos carecem de intervenções de reabilitação física, no edificado e no
espaço publico, e de ações de intervenção social e económica, de forma a
fomentar o desenvolvimento de processos de inclusão. Estamos todavia
conscientes que os problemas sociais do município não se circunscrevam
a esta realidade.
Não podemos deixar, por exemplo, de considerar o envelhecimento da
população, o isolamento de idosos e os problemas decorrentes da
presença de pequenos núcleos populacionais de etnia cigana (em Coruche
Rua da Quinta Nova ou “Bairro da Desgraça”, Encosta da Quinta do Lago,
Azervadinha com dois núcleos populacionais, Montinhos; no Couço o
Bairro da Espiga Vermelha,; na Fajarda núcleo na Rua do Vale, e no
Biscainho Bairro na Estrada da Barrosa), ou mesmo questões transversais a
todo o território nacional, como os focos de marginalidade associados a
jovens que não trabalham nem estudam, ou questões relacionadas com o
desemprego de longa duração.
A intervenção sobre estas situações está na agenda, durante o próximo
período de programação, e deverá complementar aquela que agora
propomos.

C 2. Diagnóstico Social do Concelho de Coruche

Diagnóstico Social do Concelho de Coruche

O diagnóstico social do concelho de Coruche, datado de 2004, procedeu a
uma exaustiva identificação dos problemas e recursos do concelho,
orientando de forma sustentada a intervenção, vertida para o Plano de
Desenvolvimento Social de 2005.
Apesar de já datar uma década desde a sua construção, este é o único
documento que baliza a intervenção social do município, pelo que
considerámos oportuno sintetizar as prioridades de intervenção elencadas
(tabela 4).
Apesar de muitas destas prioridades ainda se manterem atuais, deve ser
tido em consideração que o período que entretanto passou agudizou, na
generalidade, os problemas socais existentes, nomeadamente decorrentes
da crise económica iniciada em 2008, que veio agravar o desemprego e as
questões de pobreza e exclusão social.
Por outro lado o envelhecimento da população de Coruche, veio reforçar
os problemas de envelhecimento e isolamento da população idosa.
Uma palavra ainda para a persistência de uma significativa comunidade
cigana, com os problemas inerentes a uma cultura própria, com diferentes
valores e tradições, que dificulta a integração na comunidade maioritária.
Caracterizado por uma forte dispersão geográfica, encontramos no
concelho de Coruche vários aglomerados com população de etnia cigana,
a residir em barracas sedeadas em terrenos de propriedade municipal (na
sua maioria) e nalguns terrenos privados.
Estes glomerados são constituídos por agregados familiares, na
generalidade, com uma média de 3/4 filhos por casal, registando-se ainda
alguns agregados familiares com mais e 6/7 filhos.
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Tratam-se de famílias com condições muito precárias de habitação, sem
água, sem eletricidade, e sem saneamento em grande parte dos
alojamentos.
Muitos também não possuem cozinha nem casa de banho. A maioria dos
agregados familiares são beneficiários do Rendimento Social de Inserção
(RSI).
Não obstante a problemática evidente que incide sobre esta população,
considerou-se que a atuação sobre a mesma não deverá ser em sede de
PAICD, dado que as condicionantes de intervenção no edificado não são
compatíveis com a tipologia da P.I. 9.8., para além dos investimentos
avultados que exige a edificação de novos bairros.
A estratégia tem no entanto presente a necessidade de uma intervenção
“de fundo” e estruturada, na problemática cigana, numa perspetiva
intermunicipal e intersectorial, exigindo uma abordagem transversal e
articulada entre municípios e várias políticas publicas (nomeadamente a
nível de educação, habitação, saúde e emprego).

Diagnóstico Social do Concelho de Coruche
Tabela 4 | Prioridades de intervenção no concelho de Coruche

Áreas
Ação Social
Crianças e Jovens

Idosos
Pessoas Portadoras de Deficiência

População de Etnia Cigana

Educação e Formação

Emprego

Saúde

Habitação

Associativismo

Prioridades de intervenção
 Continuar com as ações desenvolvidas pela CPCJ de Coruche

 Atuar em parceria com as escolas do Concelho no sentido de desenvolver
ações de combate ao insucesso e abandono escolar
 Aumentar e diversificar as respostas ao nível da infância (creche e ensino préescolar)
 Aumentar a capacidade e o número de respostas ao nível da terceira idade
 Dinamizar equipamentos já existentes nas várias freguesias do concelho, com
a resposta às necessidades emergentes
 Dinamizar espaços e atividades de cultura e lazer para a população idosa
 Criar mais respostas sociais ao nível da deficiência
 Promover a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência
 Proceder a um estudo e análise das dificuldades relativas à inserção dos
ciganos na sociedade em geral e, no concelho de Coruche em Portugal
 Elaborar um conjunto de propostas que permitam contribuir para a
eliminação de situações de exclusão social (entre as quais, criar um mediador
local que permita fazer a ponte a população em geral e acultura cigana).
 Reforçar a ligação da escola à comunidade através da dinamização de
projetos cujo objetivo principal seja o de envolver comunidade e parcerias
locais (projetos no âmbito do absentismo escolar, do abandono escolar, da
prevenção de drogas, álcool, etc., e projetos para jovens em vias de abandonar a
escola).
 Fomentar o trabalho em parceria entre as entidades com intervenção a nível
local no âmbito da formação profissional e do tecido empresarial
 Fomentar a criação de emprego
 Reforçar as parcerias locais no sentido de promover projetos conjuntos de
sensibilização/prevenção na área das dependências (álcool e droga)
 Reforçar e/ou alargar as respostas dos serviços de saúde de apoio à
população idosa e/ou dependente
 Continuar a agir em parceria por forma a combater a pobreza e a exclusão
social
 Implantar no concelho o Programa de Realojamento em curso e Programas
de Reabilitação habitacional
 Organizar e dinamizar o trabalho em parceria com as associações locais
existentes, incentivando o trabalho em rede e rentabilizando os recursos
materiais e humanos
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C 3. Componentes do Plano de Ação

Componentes do Plano de Ação

A - Identificação da Comunidade Desfavorecida

X

Bairros Sociais
As Comunidades Desfavorecidas a intervir são os seguintes Bairros,
localizados no Couço:
•

Bairro 23 de Junho (figura 29)

•

Bairro da Liberdade (figura 30)

Núcleos de construção precária
Bairros clandestinos
Áreas urbanas antigas
Áreas urbanas consolidadas

Em ambos foram identificadas situações críticas semelhantes, de acordo
com o padrão que seguidamente se apresenta:

Figura 28 | Bairro Social

Desemprego de longa duração

X

Escassa atividade económica

X

Pobreza e Exclusão Social
Fenómenos de exclusão social associada a migrantes e minorias
Baixo nível de instrução e insucesso e abandono escolar

X

Criminalidade e delinquência
Evolução demográfica desfavorável

X

Ambiente urbano degradado

X
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C – Planta de Localização e Delimitação da Área Urbana Carenciada
Figura 29 | Delimitação do Bairro 23 de Junho
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Componentes do Plano de Ação
C – Planta de Localização e Delimitação da Área Urbana Carenciada
Figura 30 | Delimitação do Bairro da Liberdade
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Componentes do Plano de Ação
C – Planta de Localização e Delimitação da Área Urbana Carenciada
Figura 31 | Enquadramento dos dois Bairros – Liberdade e 23 de Junho – na área urbana do Couço
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A área de intervenção recai sobre dois Bairros de Habitação Social da
freguesia do Couço – o Bairro da Liberdade e o Bairro 23 de Junho.

O Bairro da Liberdade, de habitações unifamiliares, é composto por 30
habitações, dispostas em “U”, todas de tipologia T1, compostas por sala,
kitchenette, 1 quarto, 1 instalação sanitária, logradouro. No logradouro
existe uma cozinha de fumeiro e uma arrecadação.

A habitação social constitui uma resposta disponibilizada pelo Estado aos
indivíduos mais desfavorecidos, que não possuem rendimentos para
adquirir ou arrendar uma habitação aos preços de mercado.

São todas construções com apenas 1 piso. Existe uma área ajardinada na
frente das habitações, pouco cuidada e pouco preservada pelos habitantes
(figura 32).

A legislação portuguesa, através da portaria 828/88 define habitação social
como as habitações de custos controlados que são promovidas com o
apoio financeiro do Estado, nomeadamente pelas câmaras municipais,
cooperativas de habitação, empresas privadas e instituições particulares
de solidariedade social, destinadas à venda ou ao arrendamento

Figura 32 | Edificado do Bairro da Liberdade

D - Tipificação das áreas urbanas

Viver numa habitação degradada é evidenciado como um fator negativo
quer do ponto de vista social, quer económico, é ainda um meio
privilegiado para o desenvolvimento da exclusão social por parte da
sociedade e de auto exclusão daqueles que com esta situação são
confrontados.
A Câmara Municipal de Coruche de forma a colmatar, ou, pelo menos
atenuar, esta problemática no Concelho, resolveu atuar e prever “soluções
à medida”, que procuram manter as pessoas na sua zona habitacional.
Não obstante privilegiar soluções que mantenham as pessoas no seu
espaço habitacional, o Município procedeu, entre 1981 e 1983, à
construção de dois Bairros de Habitação Social, para as famílias de baixo
rendimento, que se encontram localizados na freguesia do Couço,
designadamente, 30 fogos no Bairro da Liberdade e 7 fogos no Bairro 23 de
Junho. Ambos são conjuntos habitacionais que integram o regime de
ocupação por arrendamento, com o objetivo de responder a situações
diferenciadas de carência habitacional.
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O Bairro 23 de Junho, também de habitações unifamiliares, composto por
sete habitações em banda, todas de tipologia T1, compostas por sala,
cozinha, 1 instalação sanitária, 1 quarto e sótão para arrumos. Possui uma
área circundante em terra, sem qualquer aproveitamento (figura 33).
A atribuição em regime de renda apoiada processou-se através de
concursos públicos, até 2003, sendo que a maioria dos fogos foram
concedidos até essa data. Posteriormente passou a ser aplicado o
“Regulamento de Atribuição e Gestão de Fogos de Renda Social”,
aprovado pela Assembleia Municipal a 20 de Dezembro de 2002, o qual
teve uma alteração em 2009.
Os indivíduos realojados, de uma forma geral, são provenientes de meios
sociais e habitacionais degradados, transportando consigo traços de
marcado desfavorecimento social como fracos níveis de escolaridade,
baixo nível socioeconómico e de exclusão social.

Figura 33 | Edificado do Bairro 23 de Junho

De referir ainda que na proximidade do Bairro da Liberdade, existe um
antigo cinema, doado à Fábrica Paroquial de Santo António do Couço, que
devidamente adaptado poderá funcionar como um espaço para o
desenvolvimento de atividades de apoio a esta comunidade (figura 34).
Figura 34 | Antigo cinema do Bairro da Liberdade
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E - Quantificação do número de edifícios, de habitações e de espaços não

Em termos de espaços não residenciais (figuras 9 e 10), de usufruto comum,

habitacionais existentes

identificam-se (tabela 6):

Os bairros alvo de intervenção têm as caraterísticas de edificação que se

Tabela 6 | Espaços não residenciais

seguem, de acordo com levantamento do serviço de ação social do
município de Coruche (2015) (tabela 5).
Espaços não Residenciais
Tabela 5 | Edifícios e Alojamentos

Bairro da
Liberdade
Bairro 23 de Julho

Edifícios

Alojamentos

30

30

7

7

Bairro da Liberdade

Bairro 23 de Julho

Possui uma área circundante em terra, sem
qualquer aproveitamento

Área ajardinada na frente das habitações, pouco
cuidada e pouco preservada pelos habitantes

Fonte: Dados CM Coruche
No Bairro da Liberdade dois edifícios encontram-se devolutos estando a

decorrer o concurso para arrendamento.
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Figura 35 | Espaço envolvente ao Bairro da Liberdade

E - Quantificação do número de famílias e de pessoas que habitam nesta
área urbana

No total dos bairros residem 35 famílias e 66 pessoas, subdivididos por cada
um dos territórios, de acordo com o quadro que se segue (tabela 7).

Tabela 7 | Famílias e residentes

Figura 36 | Espaço envolvente ao Bairro 23 de Junho
Bairro da Liberdade

Bairro 23 de Julho

Famílias

Pessoas

28

51

7

15

Fonte: Dados CM Coruche
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F - Breve descrição que permita enquadrar a área urbana no conceito
acima definido

De forma a conhecer a realidade dos bairros de modo mais detalhado e a
ter mais precisão no enquadramento estratégico a delinear, foi aplicado
em Junho de 2015, um questionário (que se encontra em anexo) aos
agregados populacionais residentes.
Em termos de amostra, o número de questionários aplicados é suficiente
para procedermos à análise da informação recolhida, uma vez que no
Bairro da Liberdade apenas não foi possível aplicar 3 questionários (por
dificuldade em encontrar os residentes) e no Bairro 23 de Julho, dos 7
agregados ali residentes, foram aplicados 6 questionários.

• A maior parte dos agregados reside nos bairros há longo tempo.
No bairro da Liberdade apenas duas famílias residem há menos
de 1 ano e outras duas entre dois e cinco anos. No Bairro 23 de
junho duas famílias residem entre dois e 5 anos. A generalidade
reside há mais de 11 anos.;
•

No que toca à tipologia familiar sobressaem as famílias nucleares, com
duas pessoas, maioritariamente casais idosos, havendo também uma
quantidade significativa de pessoas isoladas. As famílias mais alargadas
são compostas por casais mais jovens com filhos. O agregado familiar
de maiores dimensões tem 5 pessoas e localiza-se no Bairro da
Liberdade.

•

Os níveis de escolaridade caraterizam-se por ser eminentemente
baixos, havendo uma percentagem muito significativa sem qualquer
escolaridade (cerca de 46% em ambos os bairros). A reduzida
escolaridade condiciona a integração dos indivíduos, nomeadamente
no mercado de trabalho, nos casos em que se encontram em idade
ativa, na medida em que quanto mais baixo é o nível de escolaridade,
mais alta é a probabilidade de possuírem empregos pouco qualificados
e precários, o que torna esta população ainda mais vulnerável aos
fenómenos da pobreza e da exclusão social

•

No que respeita à atividade exercida, verifica-se que a nota dominante
é a inatividade da população residente, seja por motivo de reforma
(35% no Bairro da Liberdade e 40% no Bairro 23 de Junho) ou de
desemprego (27% no Bairro da Liberdade e 16,7% no Bairro 23 de
Junho).;

De acordo com a informação recolhida, trata-se de claramente de uma
comunidade desfavorecida e cuja inclusão social é emergente, em
algumas situações.
Da análise dos questionários podemos retirar as seguintes ideias
essenciais:
•

•

Os moradores dos dois Bairros são todos de origem Portuguesa. No
Bairro da Liberdade residem duas famílias de etnia que estão na origem
de alguns problemas de vizinhança;
A população residente é bastante envelhecida. No bairro da Liberdade
55% dos residentes têm mais de 50 anos, verificando-se ainda que o
número de idosos (mais de 65 anos) é bastante superior ao de jovens (0
a 14 anos). No Bairro 23 de Junho, o individuo mais jovem tem 16 anos,
tendo a restante população mais de 40 anos;
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Os números de desemprego, superiores à média nacional, são ainda mais
preocupantes quando se verifica que a maior parte é de longa duração e
sem subsídio de desemprego. Existe ainda uma pequena percentagem de
estudantes, que coincide com a população mais jovem

Aliado a este aspeto surge outro ainda mais complicado, que se prende
com a frequência habitual de crianças de etnia, que são familiares de um
casal de etnia aqui residente, e que provocam grandes distúrbios na
relação com a vizinhança.

As profissões exercidas, pela população empregada, são, na generalidade,
pouco qualificadas, o que estará relacionado com os níveis baixos de
escolaridade. Esta realidade e as reduzidas expectativas das pessoas
estará também relacionada com o significativo número de empregos
precários e/ou temporários

Surge então a necessidade de intervenção social no que respeita ao
desenvolvimento de ações de desenvolvimento de competências sociais
básicas, quer com as crianças, quer com as famílias, em geral.

Existe um número significativo de agregados que acumula situação de
dependência económica, sobretudo no Bairro da Liberdade, no qual cinco
famílias recebem Rendimento Social de Inserção, duas vivem com auxílio
de outros e duas com pensões de invalidez..
Outra das questões colocadas relaciona-se com a avaliação do estado de
conservação do edificado. Neste aspeto foi referido por alguns moradores
a necessidade de intervenções, nomeadamente no que respeita ao
telhado e vigas de madeira a ceder, bem como problemas de isolamento
térmico nas portas e janelas.
Foi também mencionada a necessidade de intervenção no espaço público,
sobretudo no Bairro 23 de Junho.

Relativamente a problemas sentidos, a população do Bairro da Liberdade
queixou-se das relações de vizinhança. Aqui reside um agregado familiar
com crianças compreendidas entre os 6 e os 15 anos de idade, sob os quais
recai por parte dos outros residentes algumas queixas, sobretudo, no que
concerne ao seu comportamento para com a vizinhança mais velha (falta
de respeito e má educação).

G - Identificação das necessidades encontradas

Com base na informação recolhida nos questionários e no conhecimento
dos serviços de ação social da Câmara, procedeu-se à elaboração de uma
matriz, que cruza os principais critérios críticos identificados na abertura de
concurso, com as caraterísticas do bairro, de modo a determinarmos de
forma precisa e objetiva as principais áreas a intervir (tabela 8).
A intervenção a desenvolver nestes dois bairros foi delineada tendo por
base os critérios críticos identificados, comuns aos dois bairros,
destacando-se as seguintes áreas prioritárias:
•

Desemprego de Longa Duração

•

Escassa atividade económica

•

Baixo nível de instrução

•

Evolução demográfica desfavorável

•

Ambiente degradado
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Tabela 8 | Matriz de coerência de identificação de necessidades

Bairro da Liberdade

Desemprego de longa duração

Escassa atividade económica

Pobreza e exclusão social (% da
população abaixo dos limiares de
pobreza)
Fenómenos de exclusão social,
designadamente associados a
imigrantes e minorias (em % de
população)
Baixo nível de instrução e insucesso
e abandono escolar

Criminalidade e delinquência

Bairro 23 de Junho

Existe uma quantidade significativa de desempregados de longa
duração que representam cerca de ¼ da população do Bairro,
Algum desemprego de longa duração
havendo ainda emprego precário/temporário. Da população
(2) e emprego precário/temporário (4)
ativa (potencialmente empregada) apenas 5 pessoas (cerca de
22%) estão empregadas).
Bairro não tem atividade económica,
Bairro não tem qualquer atividade económica. Apenas 10% da
embora seja de muito pequena
população do Bairro está empregada.
dimensão.
Não existem indicadores objetivos, no entanto verifica-se que a
população desempregada não aufere subsídio de desemprego.
Dos 11 casos, 5 têm RSI. Os outros sobrevivem só com um salário,
Não
decorrente de reformas ou trabalho temporário do conjugue
e/ou outro parente.
Não parece existir, embora existam duas famílias de
etnia.

População com elevado grau de iliteracia. Quase metade não
têm qualquer grau de ensino, sendo que a maioria não sabe ler
nem escrever.

Não

Embora seja um universo
mais pequeno existe
também elevado grau de
iliteracia.

Não parece existir.

Não parece existir
Não existem jovens com menos de 15
Bairro extremamente envelhecido. Mais de metade da população
anos.
Evolução demográfica desfavorável
tem mais de 50 anos. A principal forma de rendimento dos
A restante população tem mais de 40
agregados são as reformas.
anos.
Ambiente degradado
Alguma necessidade de intervenção no edificado e no espaço
Alguma necessidade de intervenção
publico
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no edificado e no espaço publico

Critério Crítico

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não
Sim

Sim

C 4. Estratégia de intervenção

Definição da Estratégia de Intervenção

Tendo em conta o diagnóstico realizado e as necessidades encontradas foi

Assim, e tendo em conta que estas são duas comunidades que apresentam

definida uma estratégia de intervenção em torno objetivo estratégico 04

semelhantes realidades, consideram-se os seguintes objetivos comuns a

definido no PEDU “ Promover a coesão socio territorial dos Bairros Sociais”, a

atingir (figura 37):

qual se desdobra três objetivos específicos articulados e interdependentes.
Figura 37 | Objetivo estratégico do PAICD

OE 5 | Modelo de Governação
OE 03| Promover a
mobilidade
interurbana e
urbana integrada e
estimular a
mobilidade em meio
urbano por modos
suaves

OE 01 | Incrementar as
condições de
atratividade no centro
histórico para a fixação
de novos residentes e de
atividades económicas

PEDU

PARU

OE 3 | Promover a coesão
OE 02 | Consolidar a
estrutura de espaços
públicos qualificados
que favoreça as
condições de vivência
urbana sustentável no
centro historio e na
relação deste com a
envolvente
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OE 04 | Promover a
coesão socio
territorial dos
Bairros Sociais

PAICD

PMUS

Definição da Estratégia de Intervenção

Figura 38 | Objetivo Estratégico e objetivos específicos do PAICD

Oesp 04.01 |
Reabilitar o
Edificado e os
espaços públicos

Oesp 04.02 | Criar
um polo de
desenvolvimento
social para a
promoção da
inclusão social e
dinamização
económica e
cultural

Objetivo Estratégico 04 | Promover a coesão sócio-territorial nos bairros
sociais
O presente objetivo pretende melhorar as condições de habitabilidade
dos residentes nas comunidades, as suas competências pessoais e
sociais e fomentar o convívio intergeracional e intercultural dos mesmos.

Objetivo Específico 04.01 | Reabilitar o edificado e os espaços públicos
PAICD
OE 04 | Promover a
coesão socio territorial
dos Bairros Sociais

Oesp 04.03 |
Desenvolver ações
de integração social
e económica da
população mais
vulnerável

No âmbito deste específico considera-se essencial a melhoria das
condições de habitabilidade dos residentes, nomeadamente através da
reabilitação dos edifícios e também dos espaços públicos, sendo para o
efeito fundamental criar espaços inclusivos, atrativos, seguros e
dinâmicos, capazes de: ter um efeito conciliador sobre a população
residente; contribuir para a atração de novas pessoas, nomeadamente
de população jovem e; potenciar uma mais fácil integração das
comunidades, nomeadamente de minorias étnicas.
Esta situação é particularmente significativa no Bairro da Liberdade da
Liberdade no qual existe algum conflito a nível de utilização do espaço
público e situações de tensão entre as famílias ciganas e os outros
residentes.
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Objetivo Específico 04.02 | Criar um polo de desenvolvimento social para
promoção da inclusão social e dinamização cultural
No âmbito deste objetivo específico considera-se que para a coesão social
e territorial destes bairros é fundamental a existência de um espaço
multifuncional que constitua um pilar para o desenvolvimento e
integração desta comunidade. Este espaço, destinado à capacitação,
qualificação e integração de comunidades numa perspetiva sustentável
deverá contar com o envolvimento ativo da população local, trazendo
igualmente benefícios para a comunidade envolvente da restante área
urbana do Couço.

Figura 39 | Ações a desenvolver para a concretização dos objetivos
específicos
Objetivos Específicos

Oesp
•
04.01

Objetivo Específico 04.03 | Desenvolver ações de integração social e
económica da população mais vulnerável, nomeadamente através da
capacitação pessoal, social e profissional
A concretização deste objetivo específico pressupõe o desenvolvimento de
um conjunto coerente de ações, que se articulam com a candidatura CLDS
3G, e se destinam à formação e inclusão de desempregos de longa
duração, apoio ao desenvolvimento de competências sociais e pessoais,
ações de integração e proteção dos idosos, promoção do envelhecimento
ativo e do voluntariado.
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Reabilitação de edifícios de habitação social;
Melhoria do espaço público envolvente aos
edifícios de habitação social;

Reabilitação do antigo cinema para a criação
Oesp
04.02

de um centro comunitário multiusos;

Desenvolvimento de competências e inclusão
Oesp
04.03

Para se atingirem os objetivos preconizados, será necessária a
implementação de ações de carácter físico, económico e social, as quais
são detalhadas seguidamente (figura 40):

Ações a desenvolver

Competências

familiares,

integração

população idosa e intergeracionalidade

da

Definição da Estratégia de Intervenção

Objetivo específico 04.01 | Ações a desenvolver
(intervenções de natureza física)
•

Reabilitação de edifícios de habitação social: intervenção em
patologias do edificado, nomeadamente: cobertura, vãos de portas e
janelas, rede de águas, esgotos e eletricidade e pintura;

•

Melhoria do espaço público envolvente aos edifícios de habitação
social para melhoria do ambiente urbano;

Objetivo específico 04.02 | Ações a desenvolver
(intervenção de natureza física)
•

Reabilitação do antigo cinema para a criação de um centro
comunitário multiusos: um local de desenvolvimento e promoção da
inclusão social, bem como da dinamização cultural;

Objetivo específico 04.03 | Ações a desenvolver
(intervenções de natureza social e económica)
•

•

Competências familiares, integração da população idosa e
intergeracionalidade: ação desenvolvida através da realização de
ateliers séniores, exposições itinerantes (ex. Histórias com vida),
ações de sensibilização direcionadas para os idosos em risco, ateliers
(intergeracionais) encontro de artes, espaço família – ações de
sensibilização.

C5. Identificação dos investimentos a desenvolver
Em termos de investimentos a realizar, estes serão exclusivamente de
carácter público.
As intervenções físicas serão realizadas em edificado, espaço público e
num equipamento coletivo e totalizaram um valor de 1. 667.562,70 € (ver
fichas de projetos públicos a desenvolver em anexo).
As intervenções imateriais serão realizadas na forma de desenvolvimento
de competências sociais, familiares e de empregabilidade, inclusão
social ativa, integração de população idosa e promoção da
intergeracionalidade, as quais terão um investimento total de 128.900 €.

Desenvolvimento de competências e inclusão social ativa: ação que se
pretende que seja realizada no novo centro comunitário multiusos e
que pretende promover projetos de âmbito comunitário, que visem o
desenvolvimento sociocomunitário e estimulem as comunidades
locais a desenvolverem projetos e criarem dinâmicas que valorizem
os indivíduos e as coletividades, de modo a rentabilizar os recursos ali
existentes;
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ANEXOS PARU

Anexo 1

Aviso de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Coruche

Anexo 1 ) Aviso de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Coruche

Fonte – Site IHRU

Anexo 2

Mapa das subsecções estatísticas do INE utilizadas para a obtenção dos dados

Anexo 2 ) Mapa das subsecções estatísticas do INE utilizadas para a obtenção dos dados
Figura 40 | Planta das subsecções do INE utilizadas

Fonte: Censos INE 2011

Anexo 3

Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional

Anexo 3 ) Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional

Tabela 9 l Evolução da população residente na área de intervenção, na freguesia e no Município de Coruche entre 1991 e 2011

1991

2001

2011

Município de Coruche

23634

21332

19944

Freguesia de Coruche

10228

9221

8913

822

545

560

ARU

Fonte: INE, Censos 1991,2001 e 2011

Tabela 10 l Evolução do número de famílias na área de intervenção, na freguesia e no Município de Coruche entre 1991 e 2011

1991

2001

2011

Município de Coruche

8745

8339

8329

Freguesia de Coruche

3652

3496

3685

ARU

312

218

265

Fonte: INE, Censos 1991,2001 e 2011

Anexo 3 ) Dados estatísticos de suporte ao modelo habitacional
Tabela 11 l caracterização da população na área de intervenção, na freguesia e no Município de Coruche em 2011
Município de Coruche

Freguesia de Coruche

ARU

0-14

2388

1175

66

15-64

11691

5373

341

≥ 65

5865

2365

153

S/ler nem escrever

2689

912

24

1º ciclo

6287

2668

138

2º ciclo

2234

919

64

3º ciclo

2717

1294

77

Ensino secundário

2058

1154

104

Ensino pós-secundário

127

69

0

Ensino superior

1214

731

90

Empregados

7486

3424

221

Setor primário

1281

343

32

Setor secundário

1943

850

31

Setor terciário

4262

2231

158

Fonte: INE, Censos 2011
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Tabela 12 l Caracterização dos edifícios
Município de Coruche

Freguesia de Coruche

ARU

Edifícios

11790

4555

313

Alojamentos

12649

5312

438

Construídos até 1980

8243

3327

278

Entre 1981-1990

1356

525

10

Entre 1991-2000

1206

396

18

Entre 2001-2011

985

307

7

Isolados

7128

2534

67

Geminados

1622

805

26

Em banda

2876

1080

220

Exc. residenciais

11373

4321

252

Prin. residenciais

314

195

58

Prin. não residenciais

103

39

3

1 a 2 pisos

11604

4376

252

3 a 4 pisos

182

175

60

4

4

1

Betão

2527

1339

181

Alvenaria

2857

2662

103

Adobe ou pedra

1166

534

26

41

20

3

5 ou mais pisos

Outra

Fonte: INE, Censos 2011
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Tabela 13 l Caracterização dos Alojamentos
Município de Coruche

Freguesia de Coruche

ARU

12575

5269

438

Familiares não clássicos

56

36

0

Coletivos

18

7

0

Residência habitual

8219

3619

262

Segunda residência

1500

484

48

Vagos

2930

1202

128

50 m2

1091

484

33

50-100 m1

3694

1451

113

100-200 m2

2970

1439

90

200 m2

464

245

26

S/ Água

152

58

1

S/Retrete

233

90

1

S/Esgotos

133

49

0

S/Banho

348

129

5

Próprios

7320

3056

173

Arrendados

899

563

89

Familiares clássicos

Fonte: INE, Censos 2011

Anexo 4

Modelos dos inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos

Anexo 4) Modelos de inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos
Figura 41 | Inquérito do Fórum “Incluir e cuidar no centro histórico de Coruche”

Anexo 4) Modelos de inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos
Figura 42 | Modelo de inquérito do Fórum “Investir e negociar no centro histórico de Coruche”

Anexo 4) Modelos de inquéritos utilizados nos Fóruns temáticos
Figura 43| Inquérito do Fórum “Residir e trabalhar no centro histórico de Coruche”

Anexo 5

Fichas de projetos públicos

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação do espaço público e enquadramento cénico da calçadinha

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Espaço público
A Calçadinha desempenha um papel fundamental na ligação entre o centro histórico da Vila de Coruche a zona de Santo Antonino (cota
alta) onde se localizam os principais equipamentos de utilização coletiva, nomeadamente escolares, desportivos e de saúde. A ligação
pedonal existente, que remonta a 1960, apresenta uma degradação acentuada dos elementos arbóreos e arbustivos, do mobiliário
urbano, dos muros e dos pavimentos, mantendo no entanto a sua função como principal via de ligação da parte alta à parte baixa da Vila.

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A valorização cénica do percurso, a necessidade de intervir na estrutura verde urbana (elementos arbóreos e arbustivos), no mobiliário
urbano, na iluminação, nos pavimentos articula-se e é interdependente com a necessidade de criar uma infraestrutura (meios
mecânicos, considerando o declive acentuado) que permita a melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, a
candidatar no âmbito do PMUS.
A proposta de intervenção no âmbito do PARU visa a requalificação paisagística de modo a potenciar a via pedonal existente,
aumentando a beleza cénica, através da intervenção no coberto vegetal e nas árvores existentes, mantendo o sombreamento
existente, no mobiliário urbano inclusivo; na iluminação púbica mais eficiente, na intervenção de estabilização dos taludes, caso
necessário.
Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área de 2 000 m2 , no âmbito do indicador “ Espaços abertos criados ou reabilitados
em áreas urbanas”, contribuindo para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

497 250,00 €

PRIVADO

TOTAL

497 250,00 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

31 500,00 €

31 500,00 €

EMPREITADAS

450 000,00 €

450 000,00 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

15 750,00 €

15 750,00 €

497 250,00 €

497 250,00 €

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

CERTIFICAÇÕES
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação do espaço público da frente ribeirinha- Jardim 25 de Abril e Largo João
Felício

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Espaço público

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

O projeto de requalificação do espaço público da frente ribeirinha de Coruche concorre para a conclusão do projeto global de
intervenção na frente ribeirinha de Coruche que reconverte a relação do centro histórico com o Rio Sorraia.
O projeto tem duas componentes:
i) Qualificação do ambiente urbano do Jardim 25 de Abril, um jardim, fronteiro ao rio, que concorre para o embelezamento cénico da
entrada da vila, é importante cartão-de-visita, que carece de arranjos urbanísticos e de infraestruturas verdes, melhoramentos de
mobiliário urbano e sinalização;
ii) Requalificação do Largo João Felício o limite sul da vila de Coruche contribuindo como elemento de espaço público importante
para o equilíbrio e qualificação do ambiente urbano , para a coesão urbanística e equilíbrios de utilizações do espaço público que tem
sido procurada para o centro histórico de Coruche.
Estas operações relacionam-se e são interdependentes com a intervenção no Largo João Ferreira.
Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área de 14 050 m2 ,no âmbito do indicador “ Espaços abertos criados ou reabilitados
em áreas urbanas”, contribuindo para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

672 761,00€

PRIVADO

TOTAL

672 761,00€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

46 975,00€

46 975,00€

EMPREITADAS

597 086,00€

597 086,00€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

28 700,00€

28 700,00€

672 761,00€

672 761,00€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

CERTIFICAÇÕES
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação urbana da frente ribeirinha- Largo João Ferreira

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Espaço Público

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção engloba um conjunto de ações que visam requalificar o espaço público e melhorar o ambiente urbano, nomeadamente:
- Criar um espaço de estadia e lazer em detrimento do estacionamento desordenado existente;
- Aumentar a relação visual com o Rio Sorraia e a margem Esquerda;
- Dar continuidade à requalificação paisagística da frente ribeirinha interligando-se de forma direta com os projetos do Parque do
Sorraia, do Dique de Proteção, do Açude e Ponte Pedonal, da Avenida do Sorraia, do Jardim 25 de Abril e Largo João Felício e com a
requalificação da Margem Esquerda do Rio Sorraia;
A intervenção tem duas componentes distintas: uma que visa a melhoria do ambiente urbano, o embelezamento cénico do Centro
Histórico e da Frente Ribeirinha. Esta componente contemplará ainda a criação de elementos/ espaços verdes que permitirão
melhorar o comportamento térmico do ambiente urbano e uma rede elétrica mais eficiente em termos energéticos e que visa
igualmente embelezar o conjunto urbano. A segunda componente embora residual resulta da necessidade de modernizar as redes
que suportam a vivência urbana (rede de águas, esgotos e comunicações).
Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área de 2 000 m2 , no âmbito do indicador “ Espaços abertos criados ou reabilitados
em áreas urbanas”, contribuindo para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

491 427,90€

PRIVADO

TOTAL

491 427,90€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

4 797,00€

4 797,00€

EMPREITADAS

433 954,90€

433 954,90€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

52 676,00€

52 676,00€

491 427,90€

491 427,90€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

CERTIFICAÇÕES
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação do Ambiente Urbano do Centro Histórico

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Espaço Público

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

O projeto visa reabilitar e melhorar o ambiente urbano do núcleo central da Vila, nomeadamente: i)Valorizar a malha originária
redesenhando o espaço público, adaptando-o a novas funcionalidades e noções de conforto necessárias à produção das novas
dinâmicas quotidianas; ii) Contribuir para a revitalização do Centro Histórico, recriando e requalificando desse modo o espaço
público, através da criação do conceito de “Percurso Pedonal”, enquadrando de modo harmonioso os edifícios classificados como
património ou outros definidos como de grande importância cultural para a Vila; iii) Preservar a qualidade estética no espaço exterior,
contribuindo para um ambiente urbano qualificado; iv) Melhoria das acessibilidades ao Centro em integração com a intervenção
anterior da Zona Ribeirinha, promovendo deste modo, a potenciação e criação de mais-valias para o tecido urbano histórico e
condições de habitabilidade das suas populações; v) Favorecer o desenvolvimento económico e cultural, estabelecendo uma relação
biunívoca entre a melhoria do espaço exterior urbano e a requalificação social, económica e cultural do Centro Histórico.
A intervenção tem duas componentes distintas:
- Uma que visa a melhoria do ambiente urbano, o embelezamento cénico do Centro Histórico, uma maior eficiência energética, intervindo
ao nível do desenho urbano mais “amigo” dos peões Esta componente contará com a criação de elementos/ espaços verdes que
permitirão melhorar o comportamento térmico do ambiente urbano e uma rede elétrica mais eficiente em termos energéticos e que
visa igualmente embelezar o conjunto urbano.
A segunda componente embora residual resulta da necessidade de modernizar as redes que suportam a vivência urbana (rede
de águas, esgotos e comunicações).
Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área de 12 100 m2 , no âmbito do indicador “ Espaços abertos criados ou reabilitados
em áreas urbanas”, contribuindo para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

2.918.520,23€

PRIVADO

TOTAL

2.918.520,23€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

42.350,00€

42.350,00€

EMPREITADAS

2.791.170,23€

2.791.170,23€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

85.000,00€

85.000,00€

2.918.520,23€

2.918.520,23€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

CERTIFICAÇÕES
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Requalificação da Praça da Liberdade

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Espaço Público

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A requalificação da Praça da Liberdade pretende funcionar como polo de atracão do centro histórico de Coruche, alterando a atual
“ausência de vida” do local.
A estratégia de intervenção passa por reorganizar e repensar o espaço público, eliminando o muro existente que funciona como
barreira de acesso à Praça.
A proposta visa reestruturar a Praça da Liberdade alterando a atual função de estacionamento para uma área de estadia e lazer que
promova a convivência, a melhoria do ambiente urbano e o embelezamento cénico
da principal Praça do Centro Histórico.
Os elementos arbóreos (verde), o elemento água resulta do espelho de água e da parede em cascata (azul), o pavimento (bege e preto),
mobiliário urbano inclusivo (castanho da madeira) e a iluminação mais eficiente (led) criarão um enquadramento cénico cromático
acolhedor e mais propício à permanência da população no espaço público.
Com esta intervenção pretende-se reabilitar uma área de 2 650 m2 , no âmbito do indicador “ Espaços abertos criados ou reabilitados
em áreas urbanas”, contribuindo para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

724.136,17€

PRIVADO

TOTAL

724.136,17€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

38.300,00€

38.300,00€

EMPREITADAS

665.861,17€

665.861,17€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

19.975,00€

19.975,00€

724.136,17€

724.136,17€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

CERTIFICAÇÕES
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Reconstrução de Edifício Multifamiliar- Rua Júlio Maria de Sousa

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Edificado

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção visa a reabilitação do imóvel para habitação coletiva. Pretende o município contribuir com os fogos para arrendamento
(renda condicionada) de modo a dinamizar o mercado de arrendamento e captar população residente no centro histórico,
nomeadamente jovens.
A decisão de reconstruir este edifício, propriedade municipal, está enquadrada como projeto de intervenção estratégica definidos
no PERUCHC ser a “Criação de uma Bolsa de Arrendamento Urbano”. A reconstrução deste edifício visa aumentar a oferta qualificada
de fogos habitacionais com renda condicionada destinados à fixação de população jovem no centro histórico.
A construção existente remonta a 1969, permanecendo desde então apenas com a estrutura e alguns elementos de alvenaria. A sua
posição estratégica, e especialmente visível, a partir da frente ribeirinha mobilizou a decisão de aquisição com o objetivo da sua
reconstrução e para ser um instrumento para a requalificação urbana do centro histórico da vila de Coruche.
O projeto prevê 8 fogos. Em termos de parâmetros urbanísticos teremos, 331.86 m2 de área de implantação e aproximadamente 1258.55
m2 de área bruta de construção.
Com esta intervenção pretende-se reabilitar oito fogos, no âmbito do indicador “Habitações reabilitadas em áreas urbanas”,
contribuindo para a concretização das metas estabelecidas no POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

747 925,91€

PRIVADO

TOTAL

747 925,91€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

45 390,76€

45 390,76€

EMPREITADAS

665 700,14€

665 700,14€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

33 285,01€

33 285,01€

CERTIFICAÇÕES

3 550,00€

3 550,00€

TOTAIS

747 925,91€

747 925,91€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Reconstrução de Edifício Multifamiliar- Rua Direita Travessa do Monteiro

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Edificado

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção visa construir um edifício multifamiliar habitacional, com comércio no R/ch, que permita ao município contribuir para a
dinamização do mercado de arrendamento e captar população A reconstrução deste edifício contribui para a “Criação de uma Bolsa de
Arrendamento Urbano”, definida como projeto estruturante no PERU, sendo este um dos objetivos transversais a todos os concelhos que
integraram a LT SRU e que estão a elaborar os PERU.
A reconstrução deste edifício permitirá colocar no mercado fogos de renda condicionada. Considera-se que o preenchimento de vazios
urbanos que desqualificam o território são intervenções de reabilitação urbana no sentido mais lado que visam qualificar o ambiente
urbano.
O projeto prevê 2 fogos habitacionais e 3 unidades para comércio ou serviços no R/Ch. Em termos de parâmetros urbanísticos
teremos valores máximos de 155 m2 de área de implantação e de 370 m2 de área bruta de construção.
Com a implementação da intervenção pretende-se reabilitar dois fogos de acordo com o indicador “Habitações reabilitadas em áreas
urbanas” contribuindo desta forma para as metas do POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO

NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

225 451,00€

PRIVADO

TOTAL

225 451,00€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

15 000,00€

15 000,00€

EMPREITADAS

199 331,00€

199 331,00€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

10 500,00€

10 500,00€

CERTIFICAÇÕES

620,00€

620,00€

TOTAIS

225 451,00€

225 451,00€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Reabilitação de Edifício Multifamiliar - Rua São Francisco para uma melhor eficiência energética

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Edificado

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção visa reabilitar o edifício habitacional multifamiliar com a finalidade de colocação no mercado de arrendamento
habitacional um total de 3 fogos habitacionais e 1 unidade de serviços que atualmente está cedida à Associação de Património de
Coruche.
A intervenção ao nível da cobertura, da fachada e dos vãos permitirá uma melhoria considerável do desempenho energético do edifício.
Em termos de parâmetros urbanísticos temos: área de implantação de 195,75 e área bruta de construção de 379,71 m2.
Com a implementação da intervenção pretende-se reabilitar três fogos, de acordo com o indicador “Habitações reabilitadas em áreas
urbanas” contribuindo desta forma para as metas do POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

176 450,00€

PRIVADO

TOTAL

176 450,00€

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

9 500,00€

9 500,00€

EMPREITADAS

160 000,00€

160 000,00€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

6 500, 00€

6 500, 00€

CERTIFICAÇÕES

450,00€

450,00€

TOTAIS

176 450,00€

176 450,00€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

ÁREA A INTERVIR

Centro Histórico

DESIGNAÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Remodelação do Edifício de serviços públicos da Câmara Municipal de Coruche

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Edificado
Para cumprimento das necessidades equacionadas para melhor servir o cidadão e considerando o requisito relativo à manutenção das
fachadas existentes, é proposta a estratificação dos planos horizontais interiores, mantendo o pé-direito existente na zona anterior do
imóvel, por forma a manter a sua relação com os vãos existentes, com a criação de um piso intermédio, resultante do aproveitamento da
diferença de cotas, a tardoz. O último piso e cobertura está num plano recuado relativamente aos alçados confinantes com a via
pública, de estrutura leve e maior eficiência energética, diferenciando a intervenção contemporânea da construção existente.

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção tem duas componentes distintas, por um lado, visa melhorar o comportamento energético do edifício intervindo ao
nível da fachada e da cobertura, com a utilização de materiais que têm um melhor desempenho energético, ao nível da iluminação
mais eficiente e da utilização de equipamentos mais sustentáveis para as AQS; por outro, reformula totalmente o interior e as
redes de comunicação de modo a assegurar uma melhor organização dos serviços e uma comunicação mais eficiente através da
intranet e internet, potenciando o uso nas novas tecnologias de informação e comunicação na relação com o cidadão e o Estado.
Com a implementação da intervenção pretende-se renovar um edifício com 790 m2, de acordo com o indicador “Edifícios públicos ou
comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas” contribuindo desta forma para as metas do POR Alentejo.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

2 528 787,27€

PRIVADO

TOTAL

2 528 787,27€
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

96.042,00€

96.042,00€

EMPREITADAS

2 371 040,27€

2 371 040,27€

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

56 905,00 €

56 905,00 €

CERTIFICAÇÕES

4 800,00 €

4 800,00 €

TOTAIS

2 528 787,27€

2 528 787,27€

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

Anexo 6

Fichas de projetos privados

ANEXOS PMUS

Anexo 1

Fichas de projetos públicos

ANEXOS PAICD

Anexo 1

Inquérito realizado pela câmara municipal às duas comunidades desfavorecidas

Anexo 1) Inquérito realizado pela câmara municipal às duas comunidades desfavorecidas
Figura 44 | Inquérito realizado pela Câmara Municipal às duas comunidades desfavorecidas

Anexo 1) Inquérito realizado pela câmara municipal às duas comunidades desfavorecidas
Figura 45 | Inquérito realizado pela Câmara Municipal às duas comunidades desfavorecidas

Anexo 2

Fichas de projetos públicos

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE A
INTERVIR

Bairro da Liberdade – Freguesia do Couço

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Requalificação do espaço público envolvente ao Bairro da Liberdade, no
Couço

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

intervenção visa requalificar o espaço publico e o ambiente urbano do Bairro da Liberdade, no Couço, de modo a torna-lo mais
sustentável, inclusivo, flexível e dinâmico. Os problemas identificados resultam das más relações de vizinhança pelo que a intervenção
no espaço público visa a requalificação do espaço contíguo à estrada nacional, de modo a melhorar a imagem exterior do Bairro
e principalmente a vivência no interior.
Considerando a reduzida dimensão dos fogos e as características socioculturais da população residente, é normal que o espaço
público envolvente seja um prolongamento da habitação, pelo que deve ser intervencionado de modo a funcionar como um elementos
potenciador da melhoria das relações de vizinhança.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

215 338, 20 €

PRIVADO

TOTAL

215 338, 20 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

12 850,00 €

12 850,00 €

EMPREITADAS

197 988, 20 €

197 988, 20 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

4 500, 00 €

4 500, 00 €

TOTAIS

215 338, 20 €

215 338, 20 €

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE A
INTERVIR

Bairro 23 de Junho – Freguesia do Couço

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Requalificação do espaço público envolvente ao Bairro 23 de Junho

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção pretende intervir no espaço público envolvente ao Bairro 23 de Junho, no Couço, de modo a requalificar o ambiente urbano.
O diagnóstico realizado permitiu perceber que este espaço necessita de intervenção ao nível da pavimentação das ruas envolventes ao
bairro e da melhoria da iluminação.
Considerando a reduzida dimensão dos fogos e as características sócio- culturais da população residente, é normal que o espaço
público envolvente seja um prolongamento da habitação pelo que deve ser intervencionado de modo a funcionar como um elemento
potenciador das boas relações de vizinhança que existem.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

92 408,00 €

PRIVADO

TOTAL

92 408,00 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS
AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO
EMPREITADAS

76 268,00 €

76 268,00 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

4 700,00 €

4 700,00 €

TOTAIS

92 408,00 €

92 408,00 €

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE A
INTERVIR

Bairro da Liberdade – Freguesia do Couço

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação do edificado do Bairro da Liberdade

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção visa requalificar o parque edificado do “Bairro da Liberdade” de Habitação Social, propriedade do Município de Coruche.
Através do diagnóstico realizado percebeu-se que este edificado apresenta necessidades de intervenção ao nível da cobertura, dos
vãos de portas e janelas, da rede de água, esgotos e elétrica e da pintura.
O número de fogos existente é de 30 fogos (2 devolutos), 28 famílias e 51 indivíduos. As tipologias de todos os fogos é T1, sendo que existe
uma área de logradouro que totaliza 785,62 m2 e anexos que totalizam 538,21 m2. A área de implantação da habitação e a área bruta de
construção é de 1213,01 m2.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

327 926,5 €

PRIVADO

TOTAL

327 926,5 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS
AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO
EMPREITADAS

303 252,50 €

303 252,50 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

6 400,00 €

6 400,00 €

TOTAIS

327 926,5 €

327 926,5 €

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE A
INTERVIR

Bairro 23 de Junho – Freguesia do Couço

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação do edificado do Bairro 23 de Junho

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A intervenção visa requalificar o parque edificado do Bairro 23 de Junho, no Couço. A partir do diagnóstico realizado concluiu-se que
existem algumas patologias neste bairro de habitação social que importa resolver: cobertura, vãos de portas e janelas, rede de
água, esgotos e elétrica e pintura. Existem neste bairro 7 fogos, o mesmo número de famílias e 15 indivíduos.
As tipologias de todos os fogos é T1, sendo que existe uma área de logradouro que totaliza 373,78 m2 e anexos que totalizam 148,39
m2. A área de implantação da habitação e a área bruta de construção é de 472,18 m2.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

129 495,00 €

PRIVADO

TOTAL

129 495,00 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

8 500,00 €

8 500,00 €

EMPREITADAS

118 045,00 €

118 045,00 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

2 950,00 €

2 950,00 €

TOTAIS

129 495,00 €

129 495,00 €

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE A
INTERVIR

Bairro da Liberdade e Bairro 23 de Junho – Freguesia do Couço

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Reabilitação do antigo cinema para centro comunitário multiusos

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

A presente intervenção engloba um conjunto de ações que visam reabilitar e refuncionalizar o edifício do antigo cinema que foi
doado à Fábrica Paroquial de Santo António do Couço. Com esta intervenção será criado um espaço multifuncional destinado à
capacitação, qualificação e integração da comunidades local numa perspetiva sustentável, dando igualmente um forte contributo
para a revitalização do núcleo antigo do Couço. Este equipamento recuperado e refuncionalizado permitirá dar resposta às funções
religiosa, social, económica e cultural da comunidade.

OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

902.395,00 €

PRIVADO

TOTAL

902.395,00 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

68 945,00 €

68 945,00 €

EMPREITADAS

801 000,00 €

801 000,00 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS

32 450,00 €

32 450,00 €

TOTAIS

902.395,00 €

902.395,00 €

AÇÕES
IMATERIAIS
FORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE A
INTERVIR

Bairro da Liberdade e 23 de Junho – Freguesia do Couço

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Competências familiares, Integração da população idosa e intergeracionalidade
Considerando que as Comunidades Desfavorecidas alvo de intervenção possuem um elevado índice de envelhecimento, apresenta-se
nestes territórios o desafio social de inclusão da população mais idosa, englobando a igualdade de oportunidades e a prevenção de
situações de risco Nesta medida, o projeto “Integração da população idosa e intergeracionalidade” tendo em vista:
 O Desenvolvimento de abordagens integradas, de âmbito local, direcionadas para o envelhecimento ativo e saudável das
populações;
 A Dinamização de ações intergeracionais e ações de promoção da transmissão de conhecimento e memória

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

Seguidamente expõe-se as atividades direcionadas para esta comunidade que se articulam com o CLDS + proposto pela Cáritas
Paroquial de Coruche.
 Atelier seniores: Dinamização de ações socioculturais dirigidas a pessoas idosas. Terá como objetivo promover ações
socioculturais, envolvendo vários agentes locais, que contribuam para o envelhecimento ativo e a autonomia das pessoas
idosas.
 Exposição Itinerante - Histórias com vida: Esta ação tem como objetivo o combate à solidão/isolamento social dos idosos,
sensibilizando a comunidade local para a problemática, através de uma exposição itinerante que percorre vários locais no
concelho (um deles no Couço) com fotos alusivas ao impacto do isolamento nas pessoas idosas (ação resulta do trabalho
realizado no âmbito da atividade História com vida- Livro).
 Ações de sensibilização de idosos em risco: Dinamização de ações de sensibilização sobre a proteção ao idoso tendo como
objetivo prevenir o isolamento social, a solidão, a marginalização, os maus tratos e situações que apresentem uma ameaça ao
bem-estar da pessoa idosa através da sensibilização da comunidade para a sinalização das pessoas idosas à Equipa Local
de proteção ao idoso em risco.
 Atelier (intergeracional) encontro de artes: Desenvolvimento de um atelier socio-recreativo e cultural com carácter social e
comunitário em parceria com entidades e encontros de partilha de saberes e experiências.



Espaço família - ações de sensibilização: Desenvolvimento de ações sensibilização para famílias sobre diversos temas
(informação de direitos/deveres e definição/aquisição de estratégias práticas para ultrapassar crises familiares), afim de
que as famílias passem a ter uma maior consciência dos seus direitos/deveres e percecionem maior bem-estar emocional e
equilíbrio familiar. Em todo o projeto ter-se-á em conta ações dirigidas à igualdade de oportunidades e de género.
Estas atividades interligam-se e são interdependentes com o projeto/ação (P.I. 9.8) de “ Reabilitação do antigo cinema para
centro comunitário multiusos”
OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

Cáritas paroquial
de Coruche –
Projeto CLDS +

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

49 000 €

PRIVADO

TOTAL

49 000 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS
AÇÕES
IMATERIAIS

49 000 €

49 000 €

49 000 €

49 000 €

FORMAÇÃO
EMPREITADAS
AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS
TOTAIS

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA
AUTORIDADE
URBANA

Câmara Municipal de Coruche

IDENTIFICAÇÃO
COMUNIDADE A
INTERVIR

Bairro da Liberdade e 23 de Junho – Freguesia do Couço

TIPO
DE INTERVENÇÃO

Desenvolvimento de Competências e inclusão social ativa
O diagnóstico efetuado nas comunidades desfavorecidas do Bairro 23 de Junho e da Liberdade permitiu perceber uma situação de
profunda exclusão, ligado a fenómenos de desemprego, emprego precário e, mesmo, falta de capacitação das famílias, tendo
ficado evidente a necessidade de promover estratégias de inclusão ativa que melhorem o rendimento das famílias e a inclusão no
mercado de trabalho.

DESCRIÇÃO
DA INTERVENÇÃO

No âmbito deste desígnio é proposto um conjunto coerente de atividades que, seguidamente passamos a descrever:
 Dinamização da Casa Comunitária do Couço: a Casa Comunitária do Couço, pretende promover projetos de âmbito
comunitário, que visem o desenvolvimento sociocomunitário e estimulem as comunidades locais a desenvolverem projetos
e criarem dinâmicas que valorizem os indivíduos e as coletividades, de modo a rentabilizar os recursos ali existentes. Deverá
nesse sentido, promover contextos de formação aos residentes nos Bairros em questão, enquanto famílias mais
desfavorecidos e vulneráveis, proporcionando competências humanas e sociais a inserção social e o encontro de diferentes
gerações, culturas e estratos sociais; Deverá por outro lado, envolver as instituições e os cidadãos em projetos de cooperação e
voluntariado, com vista a rentabilizar recursos e criar contextos que estimulem a iniciativa e a qualificação destas
comunidades, no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica comunitária em que estão inseridos.
 Desenvolvimento de Competências Sociais: desenvolvimento de um programa de competências pessoais sociais e de
empregabilidade ajustados à especificidade de grupo e individuo, melhorando padrões de comportamento e estimulando
estilos de vida facilitadores da inserção.
 GEPE - grupo de Entreajuda Procura de Emprego: desenvolvimento de um Grupo de entreajuda para a procura de emprego,
promovendo competências para a empregabilidade, segundo uma metodologia de entreajuda.
 Ações Inovadoras de Apoio à Empregabilidade e inclusão ativa: desenvolvimento de um projeto dinâmico de apoio à
empregabilidade e inclusão ativa a desenvolver junto dos desempregados, ou com emprego precário, das comunidades
desfavorecidas em questão, assenta numa metodologia inovadora de emprego apoiado a qual pressupõe um apoio



individualizado, de um para um e o desenvolvimento de percursos individualizados de inserção profissional e social, a partir
da definição de projetos de vida claros e de acordo com os interesses.
Loja Social: a Loja Social a criar na Freguesia do Couço, no Centro Comunitário Multiusos, funcionará com trabalho
voluntário e destina-se a pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade e necessitem de ajuda social.

Estas ações interligam-se e são interdependentes com o projeto/ação (P.I. 9.8) de “ Reabilitação do antigo cinema para centro
comunitário multiusos”
OUTRAS
ENTIDADES
ENVOLVIDAS

Cáritas paroquial
de Coruche –
Projeto CLDS +

INVESTIMENTO
NATUREZA
DO INVESTIMENTO

PÚBLICO

VALOR TOTAL
DO INVESTIMENTO

79 000 €

PRIVADO

TOTAL

79 000 €
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS
E PROJETOS

39 199

79 000 €

AÇÕES
IMATERIAIS

39 199€

39 199 €

FORMAÇÃO

34 577 €

34 577 €

EMPREITADAS

5 224 €

5 224 €

79 000 €

79 000 €

AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS
TOTAIS

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
PEDU Coruche

