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Sumário 

 

São múltiplos e complexos os desafios que se colocam na atualidade às nossas vilas e 

cidades, à reabilitação urbana e à criação de um ambiente urbano mais favorável para a 

satisfação das necessidades básicas dos cidadãos e das organizações. Tais desafios exigem 

um compromisso por parte de todos os agentes implicados, públicos e privados, que 

permita canalizar as forças e os recursos numa direção comum de reabilitação efetiva das 

nossas vilas e cidades e dos seus centros históricos, por via de estratégias e operações 

integradas de reabilitação, centradas nas áreas verdadeiramente necessitadas e segundo 

uma gestão pró-ativa que simplifique os processos, rompa com as tradicionais barreiras à 

reabilitação e otimize as oportunidades que os novos instrumentos e o mercado oferecem. 

Atualmente, à semelhança da maioria dos centros históricos portugueses, o centro 

histórico de Soure debate-se com fenómenos de degradação física e desqualificação 

funcional, a que acrescem processos de erosão social e económica. Esta realidade exige 

uma resposta rápida e eficaz a todos os níveis (físicos, funcionais, económicos, sociais, 

culturais e ambientais), com uma eficiente articulação das entidades e agentes investidos 

nesta missão. O Plano de Ação de Regeneração Urbana de Soure (PARU) pretende 

constituir um documento estratégico global e integrado, sob o risco de se enveredar por 

soluções isoladas, descontextualizadas e, assim, ineficazes paras a prossecução dos 

objetivos estratégicos de desenvolvimento e afirmação da vila. 

 

 

Figura 1 – Centro histórico de Soure, vista aérea 
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É neste quadro que se desenvolve o presente estudo, com base numa metodologia de 

abordagem estruturada em três fases: 

 

1) Caracterização e Diagnóstico; 

2) Estratégia de Intervenção; 

3) Operacionalização. 

 

A fase de caracterização e diagnóstico centrou-se na análise do conjunto de elementos 

documentais e cartográficos disponíveis, pela consulta de bibliografia e num processo de 

reconhecimento do território, com o objetivo de atingir um nível de conhecimento sólido e 

pormenorizado das dinâmicas específicas do espaço a intervir. Foram focadas as suas 

características socio-funcionais, principais ameaças e prioridades, sustentados num 

conjunto de indicadores estatísticos de base suportados, essencialmente, em dados do INE. 

 

 Em consequência, foi formulada uma proposta de estratégia de intervenção para o centro 

histórico de Soure, alicerçada numa análise prospetiva das transformações expectáveis, 

que se constitui como quadro de referência para as diferentes operações e iniciativas de 

reabilitação urbana. 

 

A visão de futuro - (RE) CENTRAR SOURE - assenta no conceito de um centro histórico que 

concorre para a afirmação de Soure como referência regional, com condições para se 

afirmar como o elemento federador e identitário, que nele concentra grande parte da sua 

vida urbana e que valoriza e potencia a memória e o património arquitetónico, cultural e 

natural aí presentes. Para tal são definidos objetivos estratégicos de intervenção, centrados 

em domínios considerados fundamentais para a afirmação e melhoria das condições 

urbanas, ambientais, económicas e sociais. A face operacional desta visão de futuro traduz-

se no conjunto de ações propostas, que refletem as opções fundamentais de organização 

territorial a médio/longo prazo e que permitirão ao centro histórico de Soure ser mais 

qualificado e competitivo, recentrando-se no contexto do concelho e reafirmando-se como 

a grande centralidade urbana. Estas ações traduzem uma resposta concreta e detalhada 

aos desafios e às oportunidades detetadas, distinguindo-se pela sua capacidade de 
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alavancar o desenvolvimento deste território e impulsionar um processo de regeneração e 

dinamização do tecido económico e social do centro histórico de Soure. 

 

A dimensão e complexidade desta operação global de reabilitação urbana, exigem uma 

gestão integrada e dinâmica, capaz de assegurar, no espaço e no tempo, uma adequada 

articulação dos agentes e das ações, assim como uma utilização eficaz dos mecanismos e 

recursos mobilizáveis. Assim, identifica-se um conjunto de princípios de governação que 

visam definir um modelo que assegure a implementação eficaz do PARU, através de uma 

utilização coordenada dos diferentes instrumentos orientadores e vinculativos da 

intervenção, do recurso a um quadro robusto de apoios e incentivos para a reabilitação 

urbana e de uma gestão eficiente e proactiva, apoiada nas melhores práticas de gestão e 

comunicação. 

 

É com base nesta visão de futuro e na sua instrumentalização operacional que se 'desenha' 

o Plano de Ação de Regeneração Urbana de Soure, numa resposta aos muitos e 

diversificados desafios que se nos apresentam nos próximos tempos na missão de 

regenerar, revitalizar e renovar o seu centro histórico. 

 

 

Figura 2 - Estrutura da Visão de Futuro 

(RE)CENTRAR SOURE 

[visão de futuro] 

VALORIZAÇÃO DO EDIFICADO 

[objetivo estratégico] 

AÇÃO AÇÃO AÇÃO 

VALORIZAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO 

[objetivo estratégico] 

AÇÃO 
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1_ A VILA DE SOURE 

 

O presente estudo apresenta uma síntese de caracterização integrada do território, 

fundamental para a formulação das opções estratégicas e soluções de reabilitação e 

revitalização para a Área de Reabilitação Urbana. Para o efeito, foi fundamental o conjunto 

de informação disponível, nomeadamente os estudos, programas, planos e projetos para 

Soure. Todo o trabalho de caracterização e diagnóstico foi efetuado em articulação com o 

município, principal interlocutor da equipa de trabalho. 

 

Os indicadores ora apresentados fundamentam e legitimam as opções tomadas, integrando 

uma leitura do município de Soure nas suas diferentes escalas e âmbitos territoriais e 

abrangendo as diferentes vertentes de análise (territorial, física, ambiental, social, 

económica e urbanística). Desta forma é possível obter uma leitura da situação existente e 

identificar, através de uma análise prospetiva, as transformações expectáveis para o 

território a intervir. 

 

1.1_ ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

O início da ocupação humana neste território é difícil de determinar. No entanto, os 

vestígios arqueológicos, sobretudo do período neolítico e romano, aliados às condições 

naturais - na confluência dos rios Arunca e Anços - que desde cedo atraíram a ocupação 

humana, indicam que este espaço foi ocupado desde tempos imemoriais. 

 

O documento escrito mais antigo que se conhece e se refere a Soure data 

de 1043 assinalando a doação, ao Convento da Vacariça, de um mosteiro que aqui possuíam 

os irmãos João, Sisnando, Ordonho e Soleima. Em Julho de 1111 o Conde D. Henrique e a 

rainha D. Teresa concederam foral à vila de Soure. Este documento estipulava um conjunto 

de privilégios fiscais com o objetivo de atrair e fixar as populações. 

 

Na Idade Média, mais concretamente no decorrer do processo de reconquista cristã, Soure 

assume um papel de importância estratégica vital. O seu castelo é, até à conquista de 
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Lisboa, uma praça fortificada, incluída na cintura de edificações militares da defesa de 

Coimbra definitivamente conquistada em 1064, (juntamente com os castelos de Montemor-

o-Velho, Penela, Santa Olaia, Germanelo, Miranda do Corvo e Lousã). 

 

A importância geoestratégica e económica de Soure, fizeram do Concelho uma importante 

comenda da Ordem de Cristo, que nos deixaram como herança importantes vestígios, de 

que são exemplo o Castelo, as ruínas da Igreja de Nossa Senhora de Finisterra, a Igreja de 

São Tiago e a Capela de São Mateus. 

 

A confluência de dois rios cria condições naturais excelentes para a fixação das populações; 

assim, chegaram até nós testemunhos de aglomerados populacionais, um dos quais 

conhecido (o Crasto), remontando à Idade do Ferro. Do período de ocupação romana, 

existem algumas peças em exposição no Museu Municipal: um monumento funerário do 

século I depois de Cristo, um sarcófago e um marco miliário. 

 

Em 1128 D. Teresa doa o Castelo de Soure à ordem dos Templários. Com o decorrer dos 

tempos, a função militar foi desaparecendo e Soure passou a caracterizar-se, a partir da 

Idade Média, por uma região marcadamente rural dada a apetência agrícola dos seus 

terrenos enriquecidos pela água dos rios Anços, Arunca e Pranto.  

 

Em 13 de Fevereiro de 1513, el-rei D. Manuel outorgou um novo Foral à vila de Soure. 

 

1.2_ ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

 

O município de Soure localiza-se na Região Centro do País (NUT II) e na Região de Coimbra 

(NUT III), que corresponde à Comunidade Intermunicipal de Coimbra, da qual fazem parte 

os concelhos de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, 

Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do 

Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares. 
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A Região de Coimbra limita a norte com a Região de Aveiro e Dão Lafões, a leste com a 

Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela, a oeste com o Oceano Atlântico. Ocupa uma área de 

4335,57 Km2 com uma população de 445 975 mil habitantes, segundo os resultados dos 

Censos 2011. 

 

 
 

Figura 3 - Enquadramento do concelho de Soure na Região 

 

Soure é um dos 17 municípios do distrito de Coimbra, juntamente com os concelhos de 

Arganil, Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, 

Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Condeixa-

a-Nova, Tábua e Vila Nova de Poiares e após a aplicação da Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, 

a qual estabelece a obrigação da reorganização administrativa do território das freguesias, 

passou a compreender dez freguesias: União de Freguesias Gesteira e Brunhós, União de 

Freguesias Degracias e Pombalinho, Alfarelos, Figueiró do Campo, Granja do Ulmeiro, 

Samuel, Soure, Tapéus, Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
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O concelho de Soure faz fronteira com os concelhos de Montemor-o-Velho a Norte, Pombal 

e Ansião a Sul, Condeixa-a-Nova e Penela a Nascente, e Figueira da Foz a Oeste. Totaliza 

uma área de 265,1Km2, o que equivale a cerca de 7,8% da área total da sub-região do Baixo-

Mondego, e tem uma população residente de 19 245 habitantes, à data dos Censos 2011. 

 

Soure faz também parte da Grande Área Metropolitana de Coimbra, que engloba os 

concelhos de Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Montemor-o-Velho, Condeixa-a-Nova, 

Mealhada, Penacova, Lousã, Miranda do Corvo, Mira, Tábua, Mortágua, Vila Nova de 

Poiares, Penela e Góis. 

 

Acresce referir que Soure pertence à Terras de Sicó - Associação de Desenvolvimento, 

juntamente com os municípios de Alvaiázere, Ansião, Penela, Pombal e Condeixa-a-Nova. A 

associação constitui um projeto intermunicipal de parcerias pelo desenvolvimento do 

território, centrado no maciço da Serra de Sicó. 

 

O Concelho é atravessado por uma via fundamental a nível nacional - o IC2. É esta via que 

faz a ligação à Zona Serrana que integra a subregião de Sicó - freguesias de Tapéus, 

Degracias e Pombalinho. As estradas nacionais e municipais cruzam-se com caminhos 

municipais que garantem a ligação entre os, sensivelmente, duzentos lugares das dez 

freguesias do concelho. A rede viária local possui uma estrutura radial com centro na sede 

do Concelho - Soure. 

 

No que concerne à Rede Ferroviária Nacional, o concelho é atravessado pela Linha do Norte 

que serve, as freguesias de Soure, Vila Nova de Anços, Alfarelos e Granja do Ulmeiro; nesta 

estação de Alfarelos / Granja do Ulmeiro situa-se um importante entroncamento ferroviário, 

pois nela se cruzam as linhas do Norte e Oeste. 

1.3_ ENQUADRAMENTO DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÓMICO 

Nos últimos períodos intercensitários (81-11), a população do concelho de Soure registou 

uma variação demográfica negativa de 14,7%. Entre 1991 a 2001 assinala-se uma diminuição 

de -3,5% da população do concelho, que se fez sentir com maior expressão nas freguesias 
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de Pombalinho (-19%), Alfarelos (-9,6%) e Samuel (-9,5%). As freguesias com taxas 

demográficas positivas, mas que não alcançaram um ponto percentual, foram a sede de 

concelho (0,7%), Tapéus (0,4%) e Granja do Ulmeiro (0,4%).  

 

No período entre 2001 e 2011 assinala-se um decréscimo demográfico continuado (-8,1%). Ao 

nível das freguesias esta diminuição assume grande expressão em Tapéus (-24,4%), 

Pombalinho e Vila Nova de Anços onde as taxas demográficas negativas superam os 15%. O 

único aumento demográfico verificado neste período ocorreu na freguesia de Granja do 

Ulmeiro (11,8%).  

 

Globalmente, o Concelho demonstra uma tendência de diminuição populacional no 

intervalo dos 30 anos (1981-2011), estas quebras verificam-se com intensidades bastante 

diversas ao nível das freguesias. Em termos absolutos, no período analisado (1981-2011), o 

concelho perdeu um total de 3 325 habitantes. A freguesia de Granja do Ulmeiro assinalou 

saldo positivo. Por outro lado, as freguesias de Pombalinho (-46,7%), Tapéus (-26,7%) e 

Degracias (-25,5%), considerada a Zona Serrana, registaram as maiores perdas 

populacionais. Apesar do decréscimo demográfico, Soure é a maior freguesia do Concelho e 

como principal ponto de concentração populacional ocupa uma área de 92,3 Km2 e alberga 

cerca de 40% da população total, 7 917 habitantes. 

 

 

Evolução demográfica do concelho de Soure (Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011) 

1981 1991 2001 2011 
Variação  

1981-91 1991-01 2001-11 1981-2011 

22570 21704 20940 19245 -3,8% -3,5% -8,1% -14,7% 

 
Figura 4 - Evolução demográfica do concelho de Soure | Fonte: INE 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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População residente 

Freguesias 1981 1991 2001 2011 81-91 % 91-01 % 01-11 % 
 

Gesteira 
UF 

1247 1197 1104 974 -4,0 -7,8 -11,8 

Brunhós 231 211 202 180 -8,7 -4,3 -10,9 

Degracias 
UF 

608 539 516 453 -11,3 -4,3 -12,2 

Pombalinho 1514 1242 1006 807 -18,0 -19,0 -19,8 

Alfarelos F 1656 1733 1566 1439 4,6 -9,6 -8,1 

Figueiró do 
Campo 

F 1786 1732 1672 1507 -3,0 -3,5 -9,9 

Granja do Ulmeiro F 1742 1662 1669 1866 -4,6 0,4 11,8 

Samuel F 1656 1545 1398 1254 -6,7 -9,5 -10,3 

Soure F 8363 8400 8459 7917 0,4 0,7 -6,4 

Tapéus F 461 445 447 338 -3,5 0,4 -24,4 

Vila Nova de 
Anços 

F 1562 1327 1318 1113 -15,0 -0,7 -15,6 

Vinha da Rainha F 1744 1671 1583 1397 -4,2 -5,3 -11,7 

Totais 22570 21704 20940 19245 -3,8 -3,5 -8,1 
 

Figura 5 - População no concelho de Soure | Fonte: INE 

 

Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica do Concelho de Soure, na última 

década, é a situação de retração do grupo etário mais jovem (0-14) em cerca de -10%. Esta 

diminuição também é evidente nos grupos etários da população ativa (15-64). No entanto, 

verifica-se o progressivo envelhecimento da população com o aumento do grupo da 

população em idade de reforma (65 ou mais), situação que se tem vindo a agravar a partir 

dos anos 70. 

 

Aliado à perda populacional significativa no Concelho (-8,1%) o grupo etário ≥ 65 anos 

ganhou ainda mais expressão. Este grupo etário representa, segundo os últimos dados dos 

Censos, cerca de 28% da população do Concelho, mais 3% do que em 2001. No cômputo 

geral a população está a envelhecer duplamente – a % de jovens está a diminuir (associado 

ao declínio da natalidade) e a % de idosos está a aumentar. 
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População residente - variação entre 2001 e 2011 (%) 

 Grupo etário 

Variação total 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

-8,1% -10,4% -37,3% -5,7% 3,0% 

 

Figura 6 - Variação populacional por grupos etários do concelho de Soure | Fonte: INE 

 

Quanto ao índice de envelhecimento, no período entre 2001 e 2011, é possível verificar a 

tendência para o aumento da taxa de envelhecimento no Concelho, passando de 207 idosos 

em 2001 para 238 idosos em 2011, por cada 100 jovens, um dos valor mais elevado quando 

comparado com os restantes concelhos da Região de Coimbra. 

 

Ao nível das freguesias, o indicador em análise, acentuou-se na zona serrana, em 

Pombalinho (329,7% - 465,7%), Tapéus (320% - 350%) e Degracias (282,4% - 425%). 

 

 
Figura 7 - Índice de Envelhecimento | Fonte: INE 

 

No que diz respeito à evolução que cada um dos setores de atividade tem vindo a registar 

no Concelho, designadamente no que concerne à distribuição da população por setores de 

atividade, importa realçar, o aumento da importância continuada do setor dos serviços, no 

último período censitário (2011), que surge no concelho de Soure com valores de cerca de 

73% e por outro lado, o reduzido peso do setor primário na economia do concelho, uma vez 

que emprega somente 2,7% da população ativa. Quanto ao setor secundário, referente à 

indústria em geral, apresenta resultados próximos dos 24%. Esta distribuição também se 

verifica na região Centro. 
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Importa realçar que a população empregada no setor primário no concelho de Soure é 

inferior à registada na Região Centro (3,7%), sendo que a taxa de atividade registou um 

ligeiro aumento relativamente ao ano de 2001, passando de 40,5% para cerca de 40,9% em 

2011. 

 

 

Unidade 
Geográfica 

Primário Secundário Terciário 
Taxa de 

Atividade 

2001  
% 

2011 
% 

2001  
% 

2011  
% 

2001  
% 

2011  
% 

2001  
% 

2011 
 % 

Soure 4,4 2,7 32,5 24,2 63,1 73,1 40,5 40,9 

Região Centro 6,8 3,7 38,1 30,1 55,1 66,2 45,5 45,4 
 

Figura 8 - População empregada segundo o setor de atividade, no concelho de Soure, 2001 e 2011 | Fonte: INE, 
Censos 2001 e 2011 

 

 

População economicamente ativa 

Total Empregada 
Taxa de 

atividade (%) 

HM M 

Total 

Primário Secundário 

Terciário 

HM 
HM M Total 

De 
natureza 

social 

Relacionado 
com a 

atividade 
económica 

7871 3721 7069 3289 193 1711 5165 2396 2769 40,9 

 
Figura 9 - População residente economicamente ativa (sentido restrito) e empregada, segundo o sexo e o 

ramo de atividade e taxas de atividade, 2011 | Fonte: INE 

 

Soure é um concelho de génese rural apoiado basicamente nas atividades agropecuárias, 

no entanto, o processo de terciarização que se fez sentir um pouco pelo território nacional 

deixou no concelho um impacte relevante, sendo que hoje predominam as atividades 

terciárias e secundárias. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
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Com efeito, as atividades ligadas ao setor primário associam-se agora a questões culturais e 

assumem um papel importante na subsistência da população que ainda colhe cereais e 

produtos hortícolas para seu consumo.  

 

Na Zona Serrana, que integra a "sub-região" de Sicó, constituída pelas freguesias de 

Tapéus, Degracias e Pombalinho, a produção do queijo continua a ser um dos produtos 

mais característicos da região.  

 

No que diz respeito ao setor secundário salienta-se a existência de três áreas de atividade 

económica: a Zona Industrial de Soure, de maior dimensão e os polos de Queitide, na 

freguesia da Vinha da Rainha e do Salavardo, na freguesia de Alfarelos. Além das empresas 

localizadas nestes Polos de Atividade Económica, existem outras unidades industriais, de 

pequena e média dimensão, em diversos ramos – mármores, mobiliário, têxteis, 

torrefação/frutos secos…-, dispersas, pelas freguesias do Concelho. O setor terciário 

representava, em 2011, 73% da população economicamente ativa. O crescimento que se 

verificou nos últimos anos surge em atividades ligadas ao pequeno comércio a retalho, mas 

também nos serviços públicos, como é o caso da Câmara Municipal, bancos, Conservatória 

do Registo Predial. 
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2_ ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO URBANO DA VILA DE SOURE 

 

A proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano da Vila de 

Soure, compreende a área territorialmente delimitada, que justifica uma intervenção 

integrada através de uma operação de reabilitação urbana.  

 

A área de intervenção da ARU do Centro Urbano da Vila de Soure coincide com o centro 

urbano da Vila, onde se regista a maior concentração de habitação, equipamentos, 

comércio e serviços do concelho e ocupa uma área de 13,65 hectares, sendo delimitada 

pelas seguintes vias e largos: Praça da República, Rua São João de Deus, Largo de Santo 

Agostinho, Rua da Levada, Travessa da Cadeia, Rua dos Melos, Praça Miguel Bombarda, Rua 

da Vitória, Praça D. Manuel I, Largo do Castelo, Av. Neuville de Poitou, Rua dos Templários, 

Levada (Espaço 1111), Largo Conde Ferreira, lado nascente do edifício Quintalino, Parque da 

Várzea, Rio Anços, Rua Combatentes da Grande Guerra, Rua do Cais, Rua Alferes José A. 

Barrilaro Ruas (inclui os edifícios de ambos os lados), Rua António Morais Pinto e da rua que 

passa por trás do edifício da banda de Soure faz-se o fecho do polígono com a Avenida Dr. 

Raul Madeira. 

 

Desta forma, procedeu-se à delimitação do centro tradicional onde se identificaram os 

principais espaços de vivência urbana e identificadores de lugares de encontro e de 

sociabilidade urbana. 
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Figura 10 - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
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 2.1_ CARACTERIZAÇÃO URBANA  

 

Em termos de identidade urbana podemos afirmar que o território a intervir é identificado 

como a área central da vila, que encerra o núcleo urbano e histórico do concelho, mantendo 

o seu papel simbólico, assim como não deixou de ser procurado enquanto polo 

multifuncional, onde essencialmente se podem adquirir bens e serviços de índole diversa. 

Há serviços que sempre lhe estiveram associados e que continuam a exercer um forte 

poder de atração, particularmente equipamentos e serviços públicos que muito contribuem 

para a dinâmica existente. 

 

Em termos de estrutura urbana podemos afirmar que o território a intervir é caracterizado 

por um núcleo genético (centro histórico) a partir do qual a malha urbana, de volumetria 

variada e descontínua se estende, de forma tentacular, ao longo das vias. A sua estrutura 

prolonga-se por um conjunto de espaços com unidades tipológicas distintas e identidades 

próprias que, associado a loteamentos periféricos contribuem para a fragmentação do 

tecido urbano.  

 

Os problemas identificados nos principais espaços públicos da área da ARU estendem-se 

aos restantes espaços do concelho, no entanto, agravam-se quando se localizam nos 

núcleos históricos, dado que nasceram do desenvolvimento mais espontâneo, com um 

desenho pouco definido. Deste modo, salientam-se os problemas associados com o estado 

de conservação dos pavimentos, a desorganização do estacionamento, a quase inexistência 

de mobiliário urbano convidativo, as passadeiras são poucas, a ausência de passeios e a 

iluminação ineficiente. 
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Figura 11 - Malha urbana no interior da ARU 
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 2.2_  CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO 

 

No que concerne ao parque edificado, abrangido pela área de reabilitação urbana, destaca-

se um número considerável de unidades em avançado processo de degradação, que 

conduzirá inevitavelmente à ruína se nada for feito a curto prazo, e ainda um número 

significativo de prédios em ruína a carecer de intervenção urgente. 

 

Existem, ainda, situações de edifícios a necessitar de pequenas e médias reparações. No 

entanto, é possível afirmar que, no cômputo geral, o edificado se encontra em estado 

razoável de conservação. Sendo um município de génese rural os edifícios mais comuns são 

os de dois e três pisos. Contudo, encontram-se edifícios de um e quatro distribuídos pela 

vila. 

 

 Relativamente às infraestruturas básicas existentes, é de referir que a quase totalidade dos 

alojamentos familiares de residência habitual existentes, possui as condições necessárias 

que lhes conferem condições de habitabilidade. 

 

 

 

Figura 12 - Edifício no centro histórico de Soure 
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Figura 13 - Estado de conservação do edificado no interior da ARU 

 

  



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

23 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE 

FNWAY - CONSULTING - JUNHO 2016 

 
 

 2.3_  CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL 

 

Podemos considerar que o centro urbano da vila de Soure, para além dos equipamentos e 

espaço públicos, é onde a função habitacional coexiste com a função comercial e de 

serviços. Estes apresentam efetivas necessidades de reavivamento, otimizando o facto de 

se tratar de uma área multifuncional caracterizada por ser o núcleo de identidade da vila, 

para onde convergem os principais fluxos estruturadores do ambiente urbano, sejam eles 

sociais, económicos ou culturais. 

 

No núcleo urbano de Soure a habitação é a utilização mais usual, seguida do uso misto. 

Destaque para o facto de as unidades de utilização devolutas serem frequentes. 

 

 

Figura 14 - Edifício no centro histórico de Soure 
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Figura 15 - Estrutura funcional no interior da ARU 
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 2.4_  EQUIPAMENTOS 

 

Podemos considerar que o centro urbano de Soure se encontra razoavelmente dotado de 

equipamentos, sendo que estes constituem um vetor fundamental para a organização 

espacial do território, em termos urbanos. A multiplicidade de oferta de equipamentos e 

serviços públicos (Câmara Municipal e a Conservatória de Registo Predial, Bombeiros 

Voluntários, Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde, etc.) está presente. 

 

Os eventos como as Festas de São Mateus, da Rainha Santa, de São Tiago, o Festival da 

Gastronomia, Semana do Livro e da Cultura, entre outros, são vetores fundamentais de 

dinamização dos espaços e equipamentos públicos, que devem ser mantidos e promovidos. 

A Biblioteca Municipal, o Museu Municipal, o Mercado Municipal, as Piscinas Municipais, o 

Castelo de Soure representam, neste aspeto, uma valência fundamental na dinamização de 

atividade culturais, recreativas e desportivas. 

 

 

Figura 16 - Biblioteca Municipal no centro histórico de Soure 
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Figura 17 - Equipamentos no interior da ARU 
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2.5_  PATRIMÓNIO 

 

A área de intervenção da ARU detém um património edificado, consolidado com elevado 

valor arquitetónico. Da referência patrimonial da história do Concelho, destacam-se, o 

Castelo de Soure - classificado com monumento nacional -, o Edifício dos Paços do 

Concelho, a Igreja da Misericórdia - classificada como monumento de interesse público - e a 

Igreja da Nossa Senhora da Finisterra. 

 

Na Praça Miguel Bombarda vive o conjunto arquitetónico constituído pela Igreja de São 

Tiago e pela Biblioteca Municipal. Salientam-se, ainda, o Solar dos Freitas, o Solar do Dr. 

Mourão de Paiva, o Solar dos Melos e o Edifício da antiga Casa do Povo. 

 

No Parque Verde Urbano de Soure são visíveis os moinhos, a nora e a azenha, os quais 

representam marcas dos traços da identidade e das formas de vida presentes na 

construção do território. Devem ser integrados e devidamente enquadrados outros 

edifícios históricos, que pelo seu valor arquitetónico carecem de valorização e proteção. 

 

 

Figura 18 - Solar no centro histórico de Soure 
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Figura 19 - Património arquitetónico no interior da ARU 
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 2.6_  ESPAÇOS VERDES 

 

A sustentabilidade ambiental, o recreio e o lazer e a qualidade do espaço público são hoje 

indissociáveis dos novos padrões de urbanidade. As praças, os largos e os espaços verdes 

oferecem, neste lugar, condições para conferir ao centro da vila essa nova qualidade 

urbana, diferenciadora e atrativa. Associado a estes espaços de carater lúdico inseridos na 

malha urbana, surge a oportunidade de consolidar uma conexão urbano-rural, através da 

valorização ambiental das parcelas agrícolas existentes na envolvente da área de 

intervenção, interpretadas para fins económicos, turísticos, recreativos, informativos e 

didáticos. 

 

Na confluência dos rios Anços e Arunca surge o Parque Verde Urbano da Várzea, que 

assume funções de recreio e lazer. Por outro lado, o Jardim do Município na Praça da 

República associa-se ao Edifício dos Paços do Concelho que se distingue como um espaço 

de lazer e enquadramento. 

 

 

Figura 20 - Pormenor do Parque Verde Urbano (vista aérea) 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

30 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE 

FNWAY - CONSULTING - JUNHO 2016 

 
 

 

Figura 21 - Espaços verdes no interior da ARU 
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 2.7_  ANÁLISE SWOT 

 

Oportunidades Ameaças 
 

• Criação e/ou qualificação de espaços públicos, praças, 

espaços verdes e de equipamentos estruturantes, 

capazes de promover e valorizar a vivência e a imagem 

urbanas e a polarização do povoamento em detrimento 

do crescimento linear ao longo das vias; 

•Organizar e valorizar o potencial para o policentrismo; 

•Criação de contínuo verde; 

•Reforço da oferta turística; 

•Reforço da oferta cultural. 

•Conjuntura económica desfavorável a investimentos 

públicos e/ou privados; 

•Tendência de ocupação urbana ao longo das vias; 

•Tendência de envelhecimento populacional; 

•Degradação ambiental; 

•Fraca capacidade de atração de investimento; 

• Capacidade e diversidade de oferta de alojamento 

turístico, ainda deficiente. 

  

Forças Fraquezas 

  

•Reabilitação do edificado preservando a sua 

identidade histórica; 

•Revitalização e modernização do comércio; 

•Reconversão funcional e revitalização do tecido 

empresarial local. 

•Número significativo de edifícios degradados; 

•Inexistência de espaços verdes qualificados; 

•Tipologia e custo da habitação com oferta pouco 

diversificada. 

  

 
Figura 22 – Análise SWOT 

 

 

 2.8_  DESAFIOS E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

A Vila de Soure enfrenta três grandes desafios estratégicos: 

1. Reabilitação do edificado preservando a sua identidade histórica; 

2. Revitalização e modernização do comércio; 

3. Reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local. 

 

As intervenções propostas assentam na regeneração da área mais centralizada da Vila de 

Soure onde se concentram funções como a habitação, equipamentos e serviços. 

As intervenções na ARU configuram um conjunto gerador de sinergias, articuladas entre si: 
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a) A qualificação e revitalização do centro histórico, com a qualificação dos usos do 

espaço público, do comércio e da restauração, a reabilitação de edifícios públicos e 

do edificado privado; 

b) Afirmação da centralidade da Vila de Soure e eficiência do seu modelo urbano em 

torno do centro histórico; 

 

As ações previstas no PARU correspondem à criação de condições básicas para 

enfrentar com sucesso os desafios identificados, tendo como resultado prioritários: 

 A devolução do espaço público ao peão e às atividades económicas;  

 O ordenamento do estacionamento e da circulação automóvel com redução das 

emissões de CO2;  

 O ordenamento e qualificação dos espaços de forte concentração de pessoas e 

usos urbanos; 

 O reforço das dinâmicas de reabilitação do tecido edificado residencial privado e a 

qualificação do alojamento turístico; 

 Reforço da diversidade e vitalidade económica urbanas, fortalecendo a qualificação 

funcional, social e ambiental do centro urbano e a sua capacidade de fixação de 

população jovem e qualificada; 

 O reforço a importância dos rios Arunca e Anços e promover a requalificação 

ambiental das suas margens, conferindo ao centro da Vila uma nova qualidade 

urbana, diferenciadora e atrativa. 

 

Os principais fatores críticos de sucesso que se identificam são: 

 A identidade e a “imagem do território”. Soure apresenta uma forte identidade 

enquanto território. A cultura e a perceção da “imagem” do território natural e o 

castelo, representam importantes ativos territoriais que importa projetar às escalas 

regional e nacional. 

 A relação entre a Vila, o castelo e o rio, que se complementam, articulam e 

relacionam, "construindo" um polo de interesse atrativo e diferenciador. 
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 A capacidade de gestão municipal que sustenta de forma equilibrada a realização de 

investimento público com a dinâmica de investimento privado em prol e no reforço 

da valorização da Vila. 

 A confiança, o conhecimento e o envolvimento dos principais atores locais no 

processo de gestão e de valorização territorial, em torno do desenvolvimento de 

projetos complementares. 

 A capacidade do município para mobilizar e dinamizar as “vontades de intervenção” 

dos atores locais, económicos, associativos, culturais. 

 As sinergias resultantes dos processos de desenvolvimento em curso, na rede 

urbana regional e outras intervenções estratégicas de âmbito local e regional, que 

ampliam e favorecem os cenários e as possibilidades de implementação de 

processos de renovação e de requalificação. 

 A consciencialização coletiva do diagnóstico dos problemas da Vila e a capacidade 

de estabelecer pontes e convergências para encontrar soluções de resolução 

desses problemas. 
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CAPÍTULO II  -  ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 
 

1_ Visão de futuro 

 1.1_ Objetivo estratégico 1 | valorização do edificado 

 1.2_ Objetivo estratégico 2 | valorização do espaço público 

2_ Modelo habitacional 

3_  Modelo económico 

4_  Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico 

5_ Conformidade e coerência com outros instrumentos de planeamento 
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1_ VISÃO DE FUTURO 

A análise dos dados de caracterização apresentados, a reflexão anteriormente 

desenvolvida sobre este território, assim como os documentos de carácter estratégico 

produzidos sobre Soure identificam, com clareza, a evolução recente da vila e os desafios 

que se lhe colocam nos próximos anos, em termos do seu desenvolvimento económico, 

social e territorial. Neste quadro será decisivo para a estratégia territorial a prosseguir, que 

se corrija a trajetória de esvaziamento do papel do centro histórico, que deverá passar a 

contribuir de forma decisiva para a qualificação do sistema urbano. 

 

O território vai revelando, de forma inconsistente e a custo da perda de protagonismo do 

seu centro tradicional, uma organização policêntrica. Será portanto vital a reafirmação do 

centro histórico como elemento central e de coesão do sistema urbano, que contribui para 

a estruturação em rede das diferentes coroas e polaridades urbanas, segundo uma lógica 

dinâmica de aprofundamento das complementaridades e de criação de sinergias, que se 

diferencia e gera atração pela combinação de vocações que mais nenhum espaço pode 

oferecer: o ambiente urbano e a densidade humana. 

 

 

 
Figura 23 – Conceito urbano: polaridades convergentes 
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A afirmação da centralidade da vila de Soure no concelho e região e o robustecimento e 

eficiência do seu modelo urbano dificilmente se conseguirão atingir sem o fortalecimento 

do centro histórico, que deve constituir-se como o elemento central e unificador deste 

sistema urbano policêntrico, quer através da sua articulação com as outras polaridades do 

território que a complementam, quer através da combinação e potenciação das suas 

vocações, que o diferenciam. 

 

A multifuncionalidade é fator de diferenciação e fortalecimento de centro histórico, que 

deve ser utilizado para a sua reafirmação. Para tal, será importante aprofundar a sua 

relevância cultural, cívica e económica, mitigando os impactos resultantes de dinâmicas 

relocativas de algumas funções relevantes. A mescla de funções do centro é uma 

característica única e principal responsável pela atração exercida no conjunto mais alargado 

do território. Esta característica é a principal dinamizadora deste território, sendo 

necessário dotá-lo de capacidade competitiva, assente no fortalecimento do seu perfil 

multifuncional, associado ao comércio de rua, a modelos inovadores de habitação, a 

serviços especializados e a novas atividades diferenciadoras, particularmente baseadas na 

inovação e desenvolvimento e na criatividade.  

 

 

Figura 24 – Centro histórico de Soure 

 

A promoção das indústrias criativas deve constituir também uma prioridade, reciclando 

antigas estruturas edificadas obsoletas para instalação de atividades ligadas à I&D, que 
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fomentem a indústria do conhecimento e estimulem a criatividade, explorando as 

tecnologias e as artes na criação de novos e inovadores produtos, numa articulação estreita 

com o universo empresarial local. Urge, portanto, reforçar, a partir das estratégias de 

atração e apoio à localização empresarial e institucional, a diversidade e vitalidade 

económica urbanas, fortalecendo a qualificação funcional, social e ambiental do centro 

urbano e a sua capacidade de fixação de população jovem e qualificada. 

 

A sustentabilidade ambiental, o recreio e o lazer e a qualidade do espaço público são hoje 

indissociáveis dos novos padrões de urbanidade. O rio Arunca e as suas margens oferecem, 

neste lugar, condições para conferir ao centro da vila essa nova qualidade urbana, 

diferenciadora e atrativa. Associado a este parque urbano surge a oportunidade de 

consolidar uma conexão urbano-rural, através da valorização ambiental das parcelas 

agrícolas existentes na área de intervenção, interpretadas para fins económicos, turísticos, 

recreativos, informativos e didáticos. 

 

 

Figura 25 – Rio Arunca | Fonte: CMS 

 

São igualmente destacadas, dentro da estratégia de reabilitação urbana, as condições que o 

processo de reabilitação virá a permitir em termos de requalificação e de afirmação dos 

produtos turísticos do concelho, nomeadamente, o turismo religioso e o turismo cultural e 

de animação urbana, e o seu contributo para fomentar o investimento turístico. 
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O turismo constitui uma das atividades económicas que mais pode contribuir para o 

acréscimo da capacidade competitiva e da projeção de Soure nos âmbitos regional e 

nacional e, assim, ajudar a consubstanciar a missão e ambição de assumir o centro histórico 

como o ponto de partida e chegada para desfrutar o território. Para além do património 

arquitetónico, a paisagem natural do município constitui um dos principais focos de 

atratividade pelo que a preservação e valorização destas paisagens e a integração de 

percursos e atividades de lazer permitirão garantir um produto de elevada qualidade e 

assegurar, deste modo, a diversidade paisagística. 

 

Assim sendo, em termos de modelo urbano, propõe-se um processo de 

modernização/atualização do espaço público e do edificado e das funções e atividades 

instaladas, com particular ênfase para os setores estratégicos baseados na criatividade e 

empreendorismo, consubstanciadas na reabilitação do património arquitetónico, 

otimizando as condições de atratividade populacional e empresarial do centro histórico e 

gerando sinergias com impacto nas atividades económicas como o turismo.  

 

 

Figura 26 – Conceito urbano: centro histórico + ambiente urbano + criatividade 

 

Em conclusão, um centro histórico valorizado e coeso ao se afirmar como elemento nuclear 

e unificador do sistema urbano, competitivo e atrativo ao concentrar grande parte da vida 

centro histórico 

ambiente 
urbano 
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urbana e que valoriza e potencia a sua memória e património cultural é a base da definição 

da visão que buscamos alcançar: ‘(RE)CENTRAR SOURE’ 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

OBJ_1 VALORIZAÇÃO DO EDIFICADO 

OBJ_2 VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
 

 

 

 1.1_ OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 | VALORIZAÇÃO DO EDIFICADO 

O crescimento de Soure descentralizou o centro histórico, quer na sua localização no 

contexto de ocupação urbana do território, quer na oferta de funções, resultado do 

aparecimento de outras polaridades com oferta residencial, de comércio e serviços. Não 

obstante, o centro histórico não deixou de ser identificado como o centro da vila, 

mantendo o seu papel simbólico, imagem social coletiva de Soure, assim como não deixou 

de constituir o principal polo multifuncional. Há serviços que sempre lhe estiveram 

associados e que continuam a exercer um forte poder de atração, particularmente 

equipamentos e/ou serviços públicos que muito contribuem para a dinâmica que ainda vai 

persistindo. 

 

 

Figura 27 – Edifício da Câmara Municipal de Soure 
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A estratégia de valorização e qualificação passa, invariavelmente, pela reabilitação do 

edificado. E, quanto ao edificado, quando falamos do centro histórico de Soure, falamos de 

serviços e equipamentos públicos. Esta multiplicidade da oferta deve ser reforçada, 

apostando na manutenção dos equipamentos públicos existentes e na fixação de serviços 

inovadores. Como tal, assume-se de importância estratégica a reabilitação do mercado 

municipal como um grande polo de atividades económicas em meio urbano. Esta, 

reinterpretação da tipologia de mercado e qualificação do espaço envolvente pretendem 

criar um grande centro criativo de mostra e divulgação de produtos, atividades e ideias. 

Este novo espaço, aberto à população, constituirá a referência física do ambiente urbano 

criativo que se pretende dinamizar.  

 

 

Figura 28 – Mercado Municipal de Soure 

 

A intervenção prevê: 

 

1) O estabelecimento das condições necessárias para se dar uma nova vida ao 

mercado, com uma nova dinâmica implicando um funcionamento em horário 

alargado, de forma a permitir a instalação de serviços de restauração, que garanta 

uma diversidade de serviços atraindo variados públicos; 

2) A convergência das sinergias locais (fluxo populacional, acréscimo da atividade 

comercial, etc.) transformando o espaço em ponto de encontro e de convívio 
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privilegiado para os utentes, gerando uma nova centralidade cuja dinâmica 

manifesta-se pelo ecletismo dos frequentadores; 

3) Um espaço com novas valências, no qual o mercado se deve apresentar como um 

espaço mutável, ou seja, disponível para diversas atividades. Deverá ser capaz de se 

renovar com facilidade, de forma a surpreender quem o visita, refrescar-se com 

relativa facilidade aos olhos dos seus clientes habituais e, sobretudo, dar respostas 

às novas tendências, que surgem cada vez com maior rapidez e duram cada vez 

menos tempo. Pretendem-se introduzir novas funcionalidades, como uma praça 

multifuncional, com abertura para o exterior, que deverá servir os novos 

estabelecimentos de restauração; 

4) Uma contribuição ativa na dinamização económica, social e ambiental dos bairros 

circundantes e, mais alargadamente, à projeção do conjunto no progresso do 

centro histórico e do concelho. 

 

Dentro desta lógica de reciclagem de antigas estruturas edificadas obsoletas visando a 

dinamização de atividades económicas em meios urbanos, surge a oportunidade de 

reabilitar um edifício notável em pleno centro histórico para instalação de um centro de 

inovação social.  

 

 

Figura 29 – Edifício para instalação de centro de inovação social 
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Articulado com o mercado (a renovar como mercado criativo) através da Rua Alexandre 

Herculano (a renovar como eixo comercial), prevê-se criar um polo complementar para 

sensibilização da sociedade para a importância da inovação social, através do apoio e 

promoção de novas ideias e projetos que contribuam para o desenvolvimento social da 

região, permitindo afirmar Soure como um lugar solidário, inclusivo e inovador.  

 

Na confluência direta da Rua Alexandre Herculano está um edifício de grande relevância 

sociocultural que urge intervir. É assumido como objetivo estratégico a reabilitação e 

modernização do Cineteatro Sourense, enquanto um centro de indústrias criativas, 

adaptado ao acolhimento, promoção e divulgação de iniciativas produtivas e constituindo o 

polo central de um ambiente urbano dinamizador da criatividade. De forma a potenciar esta 

dinâmica, este projeto envolve uma série de parceiros (O Teatrão, Sociedade Filarmónica 

Beneficente de Vila nova de Anços, ARCA – Agrupamento Recreativo e Cultural de 

Amadores e a Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel), afirmando-se como uma 

plataforma de trabalho e desenvolvimento comum, contribuindo decisivamente para a 

economia criativa local e regional e seu impacto direto nas dinâmicas económicas da área 

de influência do equipamento (nomeadamente no comércio local e hotelaria). 

 

 

Figura 30 – Edifício do Cineteatro Sourense 

 

Tais ações públicas constituem uma prioridade estratégica, dada a sua importância na 

qualificação geral da imagem da vila, da dinamização e atratividade para as atividades 
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económicas locais e para a fixação da população e, mais incisivamente, como base para 

induzir e promover o investimento privado no parque edificado, segundo um processo de 

‘contaminação positiva’. 

 

 1.2_ OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

No quadro da estratégia de revitalização económica e social do centro histórico é 

importante a requalificação de um conjunto selecionado de espaços públicos e verde 

urbano (largos, praças, arruamentos e jardins) existente. Este conjunto de intervenções 

serão orientadas, designadamente, para a introdução de algumas melhorias significativas 

nas condições de circulação pedonal nesta área e para a recuperação, valorização e 

dinamização da utilização comum dos jardins e espaços verdes (existentes e a criar) no 

centro histórico. Conjuntamente pretende-se que estas diferentes intervenções contribuam 

não só para aumentar os níveis de qualidade e conforto ambiental e urbanístico, mas 

também para reforçar e consolidar, de um modo inequívoco, a forte vocação cívica, 

turística e comercial deste espaço, assumindo-se, assim, como instrumentos fundamentais 

de suporte à estratégia de atracão de novos residentes, utilizadores e investidores. A 

estratégia de reabilitação do espaço público de Soure concentra-se na qualificação e 

modernização da principal e histórica rua comercial - Rua Alexandre Herculano - atualmente 

em processo de erosão física, social e económica.  

 

 

Figura 31 – Rua Alexandre Herculano 
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Pretende-se uma intervenção que assume como pressupostos que a dinamização da 

atividade económica local, em particular o comércio tradicional, é fator indispensável ao 

reforço da vitalidade dos centros históricos e que, por outro lado, o aumento do nível de 

atratividade do espaço público é um fator importante de concorrência ao dispor dos 

diversos atores locais, tendo por fim a transformação do espaço num ‘centro comercial ao 

ar livre’. 

 

Este eixo urbano é fundamental dentro da estratégia do PARU, dado constituir a ligação 

física entre o urbano (Câmara Municipal) e o natural (Rio) e patrimonial (Castelo). Além 

disso, este eixo abraça e permite ligar e relacionar os investimentos no edificado 

(Cineteatro Sourense e Centro de Inovação Social, articulando o Mercado Municipal), numa 

relação interdependente. Por um lado potencia a acessibilidade, integração, valorização e 

relação urbana estes edifícios no tecido do centro histórico enquanto, por outro lado, 

constitui o lugar de exceção para absorver as dinâmicas destes, enquanto lugar de 

comércio, encontro, animação e apropriação sociocultural. 

 

 

 
Figura 32 – Esquema conceptual da articulação entre as ações propostas 
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O projeto proposto de requalificação urbanística de Soure pretende assim, valorizar e 

articular as várias formas de uso e ocupação, estabelecendo uma rede hierarquizada e 

promovendo a sua vertente multifuncional, garantindo a coexistência e compatibilidade de 

usos (habitação, comércio, turismo, cultura e recreio). Este processo abrange várias 

vertentes: 

 

1) Melhoria das condições de conforto e segurança do espaço público ao nível da 

mobilidade;  

2) Ordenamento espacial sistematizado ao nível do mobiliário urbano, pavimentos, 

iluminação, sinalética, sombra e estrutura verde, aumentando a funcionalidade e 

amenidade das diversas áreas e garantindo uma gestão e manutenção eficazes; 

3) Regulamentação clara da ocupação via pública, tanto no ordenamento do espaço 

como dos usos, de modo a contribuir para reforçar a atratividade e as dinâmicas de 

animação urbana diurna e noturna; 

4) Renovação programada das infraestruturas urbanísticas, quer na serventia ao 

edificado, quer na serventia ao espaço público 

 

2_ MODELO HABITACIONAL 

 

O concelho de Soure apresenta uma realidade complexa no plano da habitação, facto que 

não é indiferente à evolução recente do seu parque habitacional. Todos têm direito, para si 

e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e 

conforto que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. No entanto, fazer da 

habitação um direito realizável exige políticas inclusivas e, num contexto urbano, 

preocupações com a reabilitação dos tecidos habitados. Neste sentido, tem sido feito um 

esforço para solucionar algumas das mais prementes carências no plano habitacional 

existente no concelho, sendo inquestionável que o problema da habitação foi e é encarado 

como uma prioridade de intervenção. 
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Evolução demográfica da freguesia de Soure (Censos de 1991, 2001 e 2011) 

1991 2001 2011 
Variação  

1991-01 2001-11 

8400 8459 7917 0,7% -6,4% 

 

Figura 33 - Evolução demográfica da freguesia de Soure | Fonte: INE 

 

O concelho de Soure sofreu na última década um decréscimo populacional significativo. 

Esta evolução populacional manifestou-se com particular intensidade na freguesia de 

Soure, onde se situa a área de intervenção (ARU). 

 

 

Figura 34 - Evolução do número de famílias da freguesia de Soure | Fonte: INE 

 

A esta dinâmica de decréscimo demográfico está associado uma diminuição do número de 

famílias entre os períodos censitários analisados, verificando-se que a contração do número 

de famílias tem sido, em termos relativos, inferior ao da população; situação relacionada 

com o facto do tamanho médio do agregado familiar apresentar uma tendência para a 

diminuição. Assim, torna-se evidente que as necessidades e expectativas em termos de 

carências ou exigências habitacionais não devem orientar-se tendo em conta a tendência de 

diminuição da dimensão média das famílias. 

 

 

 

Evolução nº famílias clássicas da freguesia de Soure (Censos de 2001 e 2011) 

2001 2011 
Variação  

2001-11 

3125 3056 -2,2% 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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Características gerais do parque habitacional  (Censos de 2011) 

Área (km2) Edifícios Alojamentos Habitantes Famílias Hab/Fam Fam/Aloj Aloj/Edificio 

92,3 4240 4785 7917 3056 2,59 0,64 1,13 

 

Figura 35 - Características gerais do parque habitacional da freguesia de Soure | Fonte: INE 

 

Através de uma análise generalizada dos dados, regista-se um maior número de edifícios e 

alojamentos, sendo este último valor, no entanto, superior ao número de edifícios, o que 

indica a existência de tipologias multifamiliares nesta freguesia. O indicador ‘famílias por 

alojamento’ de 0,64 (sendo também inferior a 1 em todas as freguesias) demonstra que não 

existem casos de sobrelotação. Desta forma é possível dizer que o parque habitacional 

existente satisfaz as necessidades quantitativas existentes. 

 

Evolução nº alojamentos familiares clássicos da freguesia de Soure (Censos de 2001 e 2011) 

2001 2011 
Variação  

2001-11 

4064 4785 17,7% 

 

Figura 36 - Evolução do número de alojamentos na freguesia de Soure | Fonte: INE 

 

Relativamente à evolução do número de edifícios é possível concluir que ao longo da última 

década censitária a tendência tem sido positiva e para um crescimento contínuo. 

 

Alojamento por tipo de ocupação da freguesia de Soure (Censos de 2011) 

Total Residência habitual % Residência sazonal ou secundária % Vago % 

4787 3043 64 1038 21 706 15 

 

Figura 37 - Alojamento por tipo de ocupação na freguesia de Soure | Fonte: INE 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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Analisando os alojamentos de acordo com o tipo de ocupação verifica-se que em 2011, 64% 

dos alojamentos são ocupados como residência habitual, 15% estão vagos e 21% têm uma 

ocupação sazonal ou secundária. No cômputo geral houve uma tendência para um 

aumento acentuado dos alojamentos familiares vagos e dos alojamentos de uso sazonal e 

secundário.  

 

Alojamento por regime de ocupação da freguesia de Soure (Censos 2011) 

Total Proprietário ou coproprietário % Arrendatário ou subarrendatário % Outros % 

3041 2722 90 132 4 187 6 

 

Figura 38 - Regime de ocupação dos alojamentos familiares de residência habitual na freguesia de Soure | 

Fonte: INE 

 

Quanto ao regime de ocupação dos alojamentos familiares de residência habitual, conclui-

se que 90% de um total de 3041 alojamentos familiares de residência habitual têm o 

proprietário como ocupante. O nicho de mercado de arrendamento ocupa 4% do total dos 

alojamentos familiares de residência habitual. Tendo em consideração estes valores, refira-

se que o mercado de arrendamento tem, ainda, uma expressão muito reduzida. 

 

Com suporte neste conjunto de indicadores estatísticos de base, podemos afirmar que o 

cimento que estrutura todo o conjunto do centro histórico de Soure, que promoveu e 

dinamiza os valores da urbanidade e multifuncionalidade que ainda hoje persistem mas que 

urge reforçar, é o habitante.  
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Figura 39 – Habitantes do histórico de Soure 

 

Como tal, o modelo habitacional proposto tem como principal missão a criação de 

condições que facilitem o acesso das famílias à habitação no centro. Facilidade de acesso, 

no preço, na qualidade, no conforto, na segurança, nas acessibilidades, na tipologia, na 

forma de ocupação, na mobilidade, no meio ambiente que a envolve. Trata-se de conjugar 

as políticas públicas para atrair investimento privado, articular as políticas económica e 

fiscal para criar riqueza, poupança e gerar diversificação de oferta habitacional. Trata-se de 

ajustar o quadro legal às novas realidades económicas, sociais e demográficas, contribuindo 

para a dinamização da reabilitação urbana, do arrendamento habitacional e da qualificação 

dos alojamentos.  

 

Figura 40 – Habitação no centro histórico do histórico de Soure 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

50 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE 

FNWAY - CONSULTING - JUNHO 2016 

 
 

 

Figura 41 – Missão do modelo habitacional 

 

A visão atrás apresentada assenta, então, em três pilares temáticos:  

1) A REABILITAÇÃO URBANA 

A reabilitação e a regeneração urbana do centro histórico constitui uma das prioridades 

para o futuro do desenvolvimento das políticas urbanas de habitação de Soure. A 

transformação urbana com base na habitação consiste em reabilitar edifícios 

residenciais, as suas valências e as suas relações com a envolvente numa perspetiva de 

revitalização e não de expansão sobre o território. Portanto: não se trata apenas de 

reabilitar casas atribuindo-lhes os valores de habitabilidade contemporâneos, 

garantindo também a renovação humana do próprio centro histórico. Trata-se também, 

quando necessário, de introduzir novas valências no sentido de melhorar a vida urbana 

dos seus habitantes assim como de criar economia na própria escala do bairro. Neste 

âmbito, a reabilitação do centro histórico passa pela promoção do espaço público, 

conferindo qualidade de vida aos residentes e potenciando o interesse que a população 

em geral possa ter por esta zona da vila ao ver a sua dinâmica positivamente reforçada. 

Importa referir o recreio e o lazer no centro histórico, geralmente associados às 

atividades de fruição do património cultural, como polos de atração residencial. Neste 
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caso, o centro histórico de Soure e a sua frente ribeirinha estabelecem uma ligação 

privilegiada, cuja qualificação deverá permitir introduzir parâmetros de qualidade de 

vida ambiental que, cada vez mais, são essenciais no regresso das pessoas ao centro.  

Em relação ao edificado do centro histórico, é urgente incentivar a conservação 

adequada, duradoura e regular do valioso património arquitetónico e urbano existente 

no centro histórico. Tal passa por desenvolver ferramentas para apoiar financeiramente 

os investidores, estabelecer rotinas e hábitos de manutenção e de reparação e definir 

mecanismos de financiamento sustentável para a conservação e reabilitação do parque 

edificado. Neste aspeto, é de salientar a iniciativa municipal de apoio financeiro na 

recuperação de fachadas. 

Por outro lado, a reabilitação de um edifício não pode estar sujeita ao mesmo tipo de 

exigências que a construção nova. Uma qualquer construção pode e deve ter a 

possibilidade de evoluir, bastando para tal que não se origine ou agrave as 

desconformidades com exigências técnicas supervenientes. A simplificação de 

processos e a redução dos respetivos custos está subjacente aos incentivos municipais 

neste domínio e é condição essencial para a promoção da reabilitação urbana 

Por fim, é necessário atrair investimento para a reabilitação do parque habitacional já 

existente. Este deverá basear-se em critérios de sustentabilidade de cada operação, 

garantindo a viabilidade económica do imóvel, conjugada com a revitalização do bairro. 

É necessário que a iniciativa privada invista de forma significativa nesta área, apostando 

na reabilitação de edifícios destinados a habitação para arrendamento, e criando uma 

nova oferta de alojamentos no centro histórico.  

2) O ARRENDAMENTO HABITACIONAL 

O arrendamento habitacional é a alternativa à aquisição de habitação própria num 

contexto de diminuição das capacidades de financiamento da banca, de contração do 

rendimento disponível das famílias e de necessidade de redução do endividamento, 

emergindo como a principal via para desenvolver uma oferta habitacional a preços 

acessíveis e que corresponda às novas exigências de mobilidade das famílias. A 

reabilitação e regeneração urbana, com capacidade para promover habitação em 
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termos competitivos por contraponto ao declínio da construção nova e de termo da 

expansão urbana, são indissociáveis da dinamização do mercado de arrendamento, 

fornecendo resposta ao problema de acesso à habitação. De igual forma, há que ter em 

conta que os novos modelos de habitar devem responder aos novos modelos 

familiares, onde cada vez mais famílias são uma construção em constante mutação. O 

partilhar casa, começa a definir-se como nova tendência de aceder a residência própria, 

no sentido do seu usufruto, partilhando o espaço residencial com amigos e/ou 

familiares, minimizando esforços financeiros, mas, também, sentimentos de 

insegurança e solidão. 

O modelo de financiamento desenvolvido para o crédito à aquisição de casa própria 

está esgotado e as dinâmicas económicas, sociais e urbanas impõem que se encontrem 

ofertas habitacionais alternativas cuja viabilidade passa essencialmente pelo 

arrendamento. É necessário prosseguir com as medidas apoio ao arrendamento 

urbano, disponibilizando ao mercado instrumentos de redução do risco, no sentido da 

sua dinamização, do aumento da oferta de casas para arrendar e consequentemente da 

redução do valor das rendas. 

3) A QUALIFICAÇÃO DOS ALOJAMENTOS 

O percurso a que assistimos em Soure nas últimas décadas no que respeita à 

qualificação dos alojamentos é notável. Importa prosseguir este caminho, aproveitando 

as inovações tecnológicas, apostando nas medidas de eficiência energética, 

erradicando definitivamente os núcleos de alojamentos precários e eliminando as 

situações que persistem de ausência das condições básicas de alojamento no que 

respeita ao abastecimento de água e eletricidade e aos equipamentos sanitários da 

habitação.  

A última década confirmou várias mutações significativas na população e na demografia 

portuguesas. A dimensão média das famílias reduziu-se, o número de idosos aumentou 

e o número de pessoas a viver sozinhas subiu de forma muito expressiva. A 

diversificação dos tipos de alojamento e as necessidades de mobilidade das famílias 

colocam novos desafios quanto às formas e tipologias habitacionais dominantes no 
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futuro, nomeadamente a redução da dimensão das habitações, a sua flexibilização e a 

adaptação às situações de mobilidade condicionada.  

Crê-se que uma intervenção dinâmica e um investimento centrados nestes domínios, 

permitirão ao centro histórico de Soure ter, futuramente, melhores condições de 

atratividade e fixação de população, sobretudo porque, como se referiu, existe já um 

potencial conjunto de condições, para que este processo seja mais facilmente conduzido. 

 

3_ MODELO ECONÓMICO 

 

A estrutura económica do concelho de Soure reflete, sem grandes divergências, o 

panorama geral de outros concelhos do interior do País, em particular da Região Centro. 

Atualmente, e apesar da permanência de traços de caracterização económica ainda muito 

influenciados pela sua tradição agrícola, assiste-se ao despoletar de novas atividades, 

traduzindo fenómenos e dinâmicas socioeconómicas regionais e nacionais.  

 

A alteração da estrutura demográfica, o desenvolvimento das acessibilidades, a crescente 

mobilidade de pessoas, mercadorias e capitais, a nova estrutura da economia são fatores 

que têm contribuindo decisivamente para esta mudança no tecido produtivo local.  

 

A distribuição da população empregada residente no concelho por ramos de atividade 

económica evidencia as tradições produtivas do concelho de Soure, assim como, os 

fenómenos recentes de recomposição sectorial, observando-se na década de 80 e 90 uma 

drástica redução do peso do sector primário em favor dos outros dois sectores de atividade 

económica, os quais têm registado um crescimento mais ou menos semelhante, 

absorvendo mais de 95% da população residente empregada.  
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Figura 42 – População empregada por setor de atividade | Fonte: INE 

 

No concelho de Soure, o número de pessoas ao serviço nas sociedades perfaz um total de 

1402 pessoas, distribuídas pelas várias atividades, destaca-se a dimensão do trabalho na 

indústria transformadora que emprega 554 pessoas (39,5%) e o comércio onde trabalham 

500 pessoas (35,6%). A atividade agrícola continua com graves problemas. A avançada idade 

do produtor agrícola (65 ou mais anos de idade), o baixo nível de escolaridade, aliados às 

dimensões reduzidas e fragmentação da propriedade agrícola são entraves ao 

desenvolvimento da atividade e motivos da fraca produtividade que se regista.  

 

A leitura do quadro seguinte, onde consta a distribuição das empresas não financeiras 

sediadas no Concelho de Soure, pelos diferentes ramos e setores de atividade, permite 

destacar a sua importância na economia do Concelho, bem como a respetiva evolução 

durante o período de 2009 a 2012. 

 

N.º de Empresas 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

Pesca 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indústrias Extrativas 4 0,26 4 0,27 4 0,28 4 0,30 

Setor Primário 5 0,33 4 0,27 4 0,28 4 0,30 

Indústrias Transformadoras 145 9,45 124 8,40 121 8,6 124 9,35 

Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente 
e Fria e Ar Frio 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Captação, Tratamento e Distribuição 
de Água 

2 0,13 1 0,07 1 0,07 1 0,08 

Construção 211 13,75 199 13,48 194 13,79 162 12,22 

Setor Secundário 358 23,32 324 21,95 316 22,45 287 21,64 

Comércio por Grosso e Retalho (…) 409 26,64 401 27,17 378 26,87 362 27,30 

Transporte e Armazenamento 59 3,84 55 3,73 52 3,70 50 3,77 

Alojamento, Restauração e Similares 107 6,97 92 6,23 86 6,11 90 6,79 

setor primário 

setor secundário 

setor terciário 
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Atividade de Informação e 
Comunicação 

7 0,46 8 0,54 10 0,71 10 0,75 

Atividades Imobiliárias 16 1,04 16 1,08 15 1,07 14 1,06 

Atividade de Consultoria, Cientificas, 
Técnicas e Similares 

119 7,75 123 8,33 123 8,74 110 8,30 

Atividades Administrativas e dos 
Serviços de Apoio 

113 7,36 109 7,38 108 7,68 107 8,07 

Educação 111 7,23 121 8,20 106 7,53 92 6,94 

Atividade de Saúde Humana e Apoio 
Social 

88 5,73 85 5,76 84 5,97 82 6,18 

Atividades Artísticas, de Espetáculos, 
Desportivas e Recreativas 

28 1,82 31 2,10 28 1,99 23 1,73 

Outras Atividades de Serviços 115 7,49 107 7,25 97 6,89 95 7,16 

Setor Terciário 1172 76,35 1148 77,78 1087 77,26 1035 78,05 

Total 1535 100 1476 100 1407 100 1326 100 

 

Figura 43 – Número de empresas por ramo e setor de atividade | Fonte: INE 

 

Os fenómenos de industrialização e terciarização da economia são bastante recentes em 

Soure, o que mais uma vez evidencia as características predominantemente rurais e 

agrícolas do concelho até há poucos anos. O decréscimo populacional, a política agrícola 

nacional e europeia e o facto de esta ser uma atividade pouco atrativa para os jovens dada a 

dureza do trabalho e as baixas remunerações, a par da criação de espaços e acolhimento 

empresarial, são fatores que explicam as alterações na composição sectorial. 

 

Este retrato do tecido produtivo do concelho de Soure espelha, assim, a sua tradição 

produtiva e os fenómenos de recomposição sectorial recentes, com fortes impactos no 

mercado de trabalho local, permitindo perspetivar a orientação económica do concelho 

para os próximos anos. A estrutura económica do concelho assenta nos seguintes vetores: 

1) Um sector primário em regressão, mas relativamente diversificado e que continua 

ainda a ter peso na estrutura económica concelhia;  

2) Um sector industrial que tem registado um desenvolvimento significativo nos 

últimos anos, com a presença de empresas num conjunto diversificado de ramos da 

indústria. A existência de parques industriais e a ligação à A1 foi um contributo 

decisivo para atracão de novas empresas;  
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3) Um sector de comércio e serviços com potencial de crescimento e tendência de 

qualificação e diversificação, em grande parte devido à dinâmica da procura 

introduzida pelas atividades produtivas e pela distribuição do rendimento;  

4) Um sector turístico com potencial de desenvolvimento, devido à existência de 

importantes recursos turísticos, designadamente histórico-culturais por todo o 

concelho, mas que importa qualificar.  

No concelho de Soure existe um polo de atividade económica, com uma apreciável 

dimensão, normalmente conhecido por Zona Industrial de Soure. Ele integra 50 lotes, 

sendo que 34 estão ocupados por 24 empresas, empregando sensivelmente 275 

trabalhadores. Constata-se que está a decorrer um processo de ampliação desta Zona 

Industrial e que está praticamente terminado um significativo investimento público no 

domínio das infraestruturas e dos arranjos urbanísticos.  

 

 

Figura 44 – Zona industrial de Soure 

 

Existem ainda outros dois polos de atividade económica de menor dimensão. 

Concretamente, o de Queitide, na Freguesia da Vinha da Rainha, que integra 6 lotes 

ocupados por 4 empresas, empregando sensivelmente 50 trabalhadores; foi adquirido um 

terreno com uma área de 46675 m2 para garantir a sua futura ampliação e, por essa via, 

permitir ao concelho aproveitar a proximidade do futuro nó de acesso à autoestrada, no 

Louriçal. O outro, o polo do Salavardo, situa-se na Freguesia de Alfarelos e integra 3 
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empresas, empregando sensivelmente 50 trabalhadores. Além das empresas localizadas 

nestes polos de atividade económica, existem outras unidades industriais, de pequena e 

média dimensão, dos mais diversos ramos – mármores, mobiliário, têxteis, 

torrefação/frutos secos, ‘espalhadas, de forma avulsa’, pelas freguesias do concelho. Assim 

sendo, o incremento da dinâmica industrial do concelho e a criação e/ou reestruturação de 

áreas industriais no concelho, impõe que se desenvolva todo um conjunto de 

infraestruturas e serviços de apoio à atividade industrial, de modo a sustentar o 

desenvolvimento e rendibilidade industrial, permitindo que Soure se possa transformar 

numa área privilegiada de localização empresarial e suporte logístico regional. 

 

Em termos de comércio no centro histórico de Soure, a maioria das unidades de comércio a 

retalho são de pequena dimensão e de natureza familiar, com pequenas áreas de influência, 

o que também é o resultado da (grande) proximidade a Coimbra, o que funciona como um 

fator inibidor da afirmação de algumas atividades. Embora cobrindo um vasto leque de 

funções, estão essencialmente direcionados para o comércio de produtos alimentares e 

vestuário.  

 

O apoio a projetos de urbanismo comercial para a modernização das empresas, constitui 

uma oportunidade de importância fundamental para o fortalecimento das atividades de 

restauração e do comércio local, permitindo a modernização dos estabelecimentos do 

centro, a diversificação da empregabilidade e a sustentação futura do sector, fidelizando 

consumidores e revitalizando as práticas de consumo local, em particular do pequeno 

comércio tradicional, contribuindo para o desenvolvimento económico concelhio. 

 

Essa valorização e qualificação passam invariavelmente pela reabilitação do edificado, mas 

também pela estruturação do espaço público (Rua Alexandre Herculano como eixo 

comercial estratégico) e pela criação de equipamentos de conforto. 
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Figura 45 - Modelo de desenvolvimento estratégico do comércio no centro histórico 

 

 

 

Figura 46 – Estabelecimento comercial no centro histórico de Soure 

 

A ideia de gestão deve ser transversal a todo o polo comercial que constitui o próprio 

centro da vila, subjacente à estruturação do espaço público (ligando-o ao espaço comercial 

e promovendo a sua apropriação), à sinalização e identificação das lojas, à organização de 

um plano dinâmico de animação a promover em articulação com as múltiplas entidades 

associativas culturais e recreativas da vila.  
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Figura 47 – Evento de Artesanato, Gastronomia e Cultura 

 

Falar do centro histórico de Soure é falar de comércio de rua, mas também é falar de 

serviços e equipamentos públicos. Constituindo a componente mais importante do 

emprego. Esta multiplicidade de oferta deve ser reforçada, apostando na manutenção dos 

grandes equipamentos públicos e na fixação de serviços inovadores. A promoção das 

indústrias criativas (Mercado Criativo) e inovação social (Centro Inovação Social) deve 

constituir também uma prioridade, reciclando as antigas estruturas edificadas obsoletas 

para instalação de atividades ligadas à I&D, que fomentem a indústria do conhecimento e 

estimulem a criatividade, explorando as tecnologias e as artes na criação de novos e 

inovadores produtos, numa articulação estreita com o universo empresarial.  

 

Também no domínio das suas potencialidades, neste caso ao nível do turismo, se deve 

procurar fazer uma maior valorização e integração dos seus recursos, assim como uma 

maior articulação com a oferta envolvente. Destacam-se como importantes produtos 

turísticos o património construído e natural, mas também condições para o 

desenvolvimento de turismo rural e/ou de habitação, gastronómico, entre outras valências. 
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Figura 48 – Castelo de Soure 

 

No entanto, para a prossecução de tais objetivos, Soure deverá melhorar a sua oferta 

hoteleira, através da criação de novas unidades, localizadas no centro histórico e orientadas 

para padrões de qualidade mais elevados, na qualificação e incremento dos sectores 

comercial e de restauração, por se considerar serem, a par do alojamento, sectores 

complementares com impacto direto num melhor aproveitamento do potencial turístic0. 

A exploração turística ‘profissionalizada’, que se pretende, induzirá toda uma gama de 

serviços a jusante. Desta forma, conseguir-se-á alimentar um ciclo de sinergias, indutoras do 

crescimento económico e do desenvolvimento do centro histórico.  

Ao constituir o território de eleição para captar e desenvolver o resultado de todas estas 

sinergias, o centro histórico deverá reforçar a sua identidade como o centro da vila 

mantendo o seu papel simbólico, e assim otimizar a sua procura enquanto polo 

multifuncional, onde é possível residir, trabalhar, visitar, adquirir bens e serviços de índole 

diversa.  

 

Como tal, na revitalização do tecido económico de Soure, ganham relevo estratégico as 

seguintes questões transversais à ARU:  

1) A promoção da iniciativa empresarial como resposta a situações de desemprego ou 

de carência, tendo como alvo, em particular, os jovens desempregados e os 
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indivíduos em risco de exclusão, e como fomento da consolidação e diversificação 

da base empresarial. Para além da disponibilização de espaços para instalação de 

microempresas, serão ativadas parcerias que atuem quer do lado das competências 

empresariais (formação, ateliers de ideias, informação), quer do lado do 

financiamento, com destaque para a divulgação e facilitação de acesso aos 

mecanismos de apoio;  

2) A criação de emprego sustentável como princípio e objetivo, o que leva a que a 

resposta a necessidades e a procuras não satisfeitas sejam prioritariamente 

consideradas enquanto oportunidades de emprego autónomo e não como uma 

responsabilidade a assumir por entidades públicas; 

3) As novas tecnologias de comunicação, no sentido de estes territórios não serem só 

espaços a visitar mas espaços conectados ao mundo, onde se possa vir também 

para trabalhar. Para isso, a disponibilidade de redes de banda larga é condição 

necessária e a sua disponibilização, gratuita ou não, deverá ser equacionada e 

avaliada.  

 

4_ REGRAS E CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E 

ARQUEOLÓGICO 

 

A história do progresso humano é a história das relações do homem com o meio onde vive, 

o domínio dos materiais e a sua utilização, de modo a melhorar as suas condições de vida. É 

a herança dos seus antepassados, a estrutura da sua identidade, os valores materiais e 

espirituais que unem um povo e um país. O Homem criou, ao longo dos tempos, obras que 

constituem um património que importa estudar, proteger e divulgar.  

 

Atualmente assiste-se à destruição massiva deste património, por ignorância, abandono ou 

desprezo, em detrimento das novas formas de cultura importadas e estandardizadas que 

não conseguem dialogar em harmonia com as formas tradicionais próprias do meio 

envolvente. Felizmente há uma consciência crescente da importância que assume a defesa 

do património cultural e construído assistindo-se, não só a intervenções pontuais, mas 

também à salvaguarda de conjuntos e locais com valor próprio ou de enquadramento. 
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Triunfando sobre a ação destruidora do tempo e dos homens, o concelho guarda ainda 

vestígios da vida dos povos que, ao longo dos séculos, o ocuparam. A preservação ou 

recuperação do património construído surge como uma tarefa algo difícil, dado o estado 

em que se encontram alguns dos aglomerados, descaracterizados pelas novas construções 

de má qualidade arquitetónica e implantadas de forma desordenada. No concelho de Soure 

existem alguns imóveis classificados ou com classificação em estudo. Encontram-se, 

também, diversos edifícios, não só de arquitetura erudita, mas de feição mais popular, bem 

como diversos vestígios arqueológicos, que urge proteger. 

 

Quanto à legislação existente sobre esta matéria, o conceito e o âmbito de Património 

Cultural vêm definidos na Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro (que vem atualizar a Lei n.º 

13/85), estabelecendo as bases da política e do regime para sua proteção e valorização 

desta realidade da maior importância para a compreensão, salvaguarda e estruturação da 

identidade nacional e para a democratização da cultura. O Decreto n.º 21 875 de 18 de 

Novembro de 1932, e o Decreto n.º 34 993 de 11 de Outubro de 1945, legislam sobre zonas 

de proteção de edifícios e outras construções de interesse público. Ainda no que concerne 

à legislação aplicável no âmbito do património, são de referir os seguintes diplomas:  

 

1) D.L. n.º 205/88, de 16 de Junho - define quais os técnicos que podem assinar 

projetos em zonas de proteção de monumentos nacionais e imóveis de interesse 

público;  

2) D.L. n.º 270/99, de 15 de Julho - define o que se entende por trabalhos arqueológicos 

e contém o regulamento a que estes devem obedecer;  

3) D.L. n.º 96/2007, de 29 de Março – aprova a orgânica do Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P.; 

4) D.L. n.º 309/09, de 23 de Outubro – referente aos procedimentos de classificação 

dos bens imóveis de interesse cultural, regime jurídico das zonas de proteção e do 

plano de pormenor de salvaguarda; 

5) D.L. n.º 140/09, de 15 de Junho – referente ao regime jurídico dos estudos, projetos, 

relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de 

classificação, de interesse nacional, público ou municipal; 
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6) D.L. n.º 139/2009, de 15 de Junho – referente ao regime jurídico de salvaguarda do 

património cultural imaterial;  

7) D.L. n.º 196/2010, de 9 de Abril – referente ao procedimento de inventariação do 

Património Cultural Imaterial. 

 

 

Figura 49 – Igreja Matriz de Soure 

 

Em resultado dos milhares de anos de povoamento nesta região, existem inúmeros valores 

patrimoniais, arquitetónicos e arqueológicos, que urge preservar. No concelho de Soure 

existem os seguintes imóveis classificados: 

 

1) Monumento Nacionais:  

1.1) Castelo de Soure (Decreto n.º 37 366, DG, I Série, n.º 70, de 5-04-1949) 

2) Monumento de Interesse Público:  

2.1) Igreja de Misericórdia de Soure (Portaria n.º 740-DB/2012, DR, 2.ª série, 

n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012); 

3) Imóvel de Interesse Público: 

3.1) Pelourinho em Vila Nova de Anços (Decreto n.º 23 122, DG, I Série, n.º 231, 

de 11-10-1933); 

4) Conjunto de Interesse Público: 

4.1) Casas, capela e vestígios arqueológicos de villa romana na Quinta de São 

Tomé (Portaria n.º 291/2013, DR, 2.ª série, n.º 92, de 14-05-2013). 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/155896
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/155896
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As considerações feitas a propósito do património construído aplicam-se, genericamente, 

também ao património arqueológico. No entanto, a inserção de uma parte exclusivamente 

dedicada ao património arqueológico visa, acima de tudo, evitar que o desenvolvimento se 

realize à custa da destruição das memórias do passado. O património arqueológico 

constitui uma mensagem viva, das comunidades desaparecidas no tempo, e como tal, a 

inserção dos valores arqueológicos, como herança cultural, é essencial no âmbito do 

ordenamento do território. Os valores arqueológicos materializam-se em ruínas, objetos e 

fragmentos que jazem no solo. Uma vez daí retirados, embora salvaguardados e 

constituindo sempre um importante testemunho, perdem grande parte do seu valor 

enquanto conhecimento para o estudo e para a compreensão da evolução das sociedades 

humanas, passando apenas a peças de museu. Por este motivo, existe uma preocupação 

crescente em preservar os lugares onde se sabe, ou suspeita, que existam ruínas ou objetos 

arqueológicos.  

 

Verdadeiramente interessantes são os vestígios arqueológicos descobertos na região e que 

confirmam a presença do Homem desde tempos muito remotos. São o caso do Castelo, o 

Crasto e a Ara romana de Soure. 

 

 

Figura 50 – Escavações arqueológicas no Largo do Castelo de Soure 

 

Relativamente à sua proteção, a Lei de Bases do Património estabelece uma 

regulamentação específica para estes elementos patrimoniais, cabendo ao Estado o dever 
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de criar, manter e atualizar o inventário nacional georreferenciado do património 

arqueológico imóvel. Segundo o referido diploma, é fundamental a Carta de Património 

Arqueológico, com vista ao “salvamento da informação arqueológica contida no solo e no 

subsolo dos aglomerados urbanos”. Neste âmbito, encontra-se salvaguardado no artigo 23º, 

capítulo III do Regulamento Urbanístico do PDM de Soure, que toda e qualquer construção, 

obra de infraestruturas ou movimento de terras que se situe em área com potencial 

arqueológico só poderão ser iniciadas com a presença de um quadro técnico, da 

especialidade da história ou arqueologia, com a finalidade de verificar a existência de 

vestígios de interesse arqueológico ou outros e é interdito nas zonas constantes do 

respetivo cartograma (restrições, servidões e precauções), iniciar as obras sem a presença 

do referido técnico, esconder vestígios ou degradá-los intencionalmente ou não comunicar 

à Câmara Municipal o aparecimento de tais vestígios. 

  

De notar, é o facto de, apesar de se encontrarem presentes no concelho inúmeros sítios 

arqueológicos, se verificar que apenas um reduzidíssimo número possui condições para ser 

visitado, o que revela um subaproveitamento do notável recurso concelhio que é o 

património arqueológico. Pretende-se, assim, que seja promovida a sua divulgação, 

definido um roteiro que integre os sítios com maior relevância, dotando-os de condições 

mínimas de visitação. 

 

Tratando-se Soure de um concelho com relevância patrimonial, este deverá apostar em 

nichos de oportunidade ligados a atividades emergentes potenciadoras dos seus ativos 

patrimoniais, a par, naturalmente, dos seus valores naturais e paisagísticos.  

 

Os valores culturais deverão, assim, ser encarados como elementos polarizadores e 

geradores de fluxos, de pessoas e de atividades económicas, sendo para isso fundamental 

atuar em quatro vertentes – a preservação, a requalificação, a valorização e a promoção – 

que terão de ser articuladas numa estratégia sectorial de conjunto, uma vez que sem uma 

dificilmente se conseguirá prosseguir o sucesso das restantes.  

A componente patrimonial, no contexto de Soure, é indissociável da atividade turística, 

recomendando-se por isso uma abordagem integrada a ambas as temáticas, por exemplo 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

66 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE 

FNWAY - CONSULTING - JUNHO 2016 

 
 

ao nível da elaboração de roteiros e percursos de visitação, orientados para uma oferta 

turística diversificada e inovadora, dirigidos para vertentes menos convencionais e 

massificadas.  

A recuperação do ponto de vista físico deve, assim, ser acompanhada por um conjunto de 

ações de revitalização cultural, social e funcional, de forma a integrar os valores culturais na 

vivência urbana e nas experiências, não apenas dos visitantes, mas também dos residentes. 

O património construído deve ser objeto de especial cuidado através de ações de 

recuperação/renovação e arranjos exteriores. Deverá também ser incentivada a sua 

preservação com a preocupação de que as novas construções, que sejam efetuadas na sua 

proximidade, promovam conjuntos harmoniosos, sem, que com isto se promova a 

obrigatoriedade de recurso a tecnologias e linguagens tradicionais.  

 

Para além das descritas, a salvaguarda dos valores culturais identificados é ainda 

assegurada pela contemplação no Regulamento do PDM de medidas de proteção dos locais 

onde estes valores ocorrem, bem como das respetivas áreas circundantes, nomeadamente 

o disposto no artigo 60º (edificabilidade no centro histórico de Soure), capítulo IV do 

Regulamento Urbanístico. 

 

 Por outro lado, a integração e enquadramento de parte destes valores em UOPG (Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão), promove, ainda, a valorização, recuperação e 

proteção de determinados conjuntos. No âmbito da revisão do PDM (a decorrer) está 

prevista a criação de uma UOPG que abrange o núcleo histórico da vila de Soure, 

consubstanciada na elaboração de um Plano de Pormenor que permita implementar uma 

política integrada de salvaguarda e valorização do património urbano, criando soluções que 

evitem a descaracterização do património edificado, promovendo a requalificação do 

parque habitacional e do espaço urbano e solucionando conflitos na circulação viária e 

pedonal. Destaca-se que este plano de pormenor deverá criar regras explícitas que 

restrinjam os materiais a utilizar nas obras de reabilitação e novas construções, bem como 

as características arquitetónicas dos edifícios, para que estes mantenham a traça tradicional 

e sejam completamente integrados no conjunto urbano existente. 
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5_ CONFORMIDADE E COERÊNCIA COM OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 

 

CENTRO 2020 – Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020  

 

A Estratégia de desenvolvimento urbano de Soure está alinhada com os Objetivos 

estratégicos, os Eixos prioritários e as Prioridades de investimento do POR-CENTRO 2020, o 

qual integra, por sua vez, idênticos parâmetros dos instrumentos estratégicos e 

programáticos Europa 2020 e Portugal 2020.  

 

Para demonstração de coerência e conformidade refira-se:  

 

1) O modelo de desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentável que vetoriza a 

Estratégia regional;  

2) A contribuição das Apostas e dos Eixos estratégicos do PARU para a prossecução 

dos Eixos prioritários do POR Centro, em particular: 

- Eixo 7: Afirmar a sustentabilidade dos territórios;  

- Eixo 9 Reforçar a rede urbana.  

 

Identicamente, a tipologia de ações e investimentos programados no PARU de Soure – 

reabilitação de edifícios habitacionais e comerciais, de equipamentos públicos e espaços 

públicos no centro histórico e valorização ambiental da frente ribeirinha – está enquadrada 

na PI 6.5. 

 

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Coimbra 2014/2020  

 
Soure integra a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, tendo em vista a 

promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, 

social e ambiental do território abrangido. Como tal, o alinhamento com a EIDT afirma-se, 

nomeadamente na sua área de intervenção prioritária correspondente a rede urbana e 

estruturação do território. Dentro desta, o PARU segue em linha com a iniciativa 

estruturante de desenvolvimento urbano sustentável onde assume dimensão a articulação 
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entre investimentos públicos e privados na regeneração de áreas urbana0s, como fator 

crítico de sucesso. 

 

Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território (PNPOT)  

 

O PARU de Soure confirma o sue alinhamento com as opções estratégicas que o PNPOT 

identificou para a Região Centro, no quadro das políticas nacionais, Região Centro - Opções 

Estratégicas Territoriais, nomeadamente:  

 

1) Promover o carácter policêntrico do sistema urbano, consolidando os sistemas 

urbanos sub-regionais que estruturam a região; 

2) Promover a coesão, nomeadamente dinamizando as pequenas aglomerações com 

protagonismo supralocal e estruturando o povoamento das áreas de baixa 

densidade; 

3) Promover o potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, 

cultural e paisagístico; 

4)  Ordenar os territórios urbanos e revitalizar os centros históricos; 

5) Ordenar a paisagem, salvaguardar as áreas agrícolas ou de valia ambiental da 

pressão do uso urbano /industrial e implementar estruturas ecológicas de âmbito 

regional e local. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT-CENTRO) – PROPOSTA 

 

Soure está classificado no modelo territorial do PROT-Centro como um centro urbano 

complementar, interligando o subsistema urbano de Coimbra/ Baixo Mondego. O centro 

urbano de Soure possui, assim, um papel importante na estruturação do território da 

Região de Coimbra, encontrando-se intimamente ligado à cidade de Coimbra, centro 

polarizador deste sistema urbano. 

 

O desenvolvimento urbano de Soure é fundamental para o reforço da conectividade urbana 

e para a dinamização de um policentrismo regional, contribuindo para a estruturação dos 

subsistemas urbanos na Região Centro e na Região de Coimbra. Assim sendo, ao valorizar 
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os recursos culturais e patrimoniais como ativos específicos de afirmação e ao potenciar a 

biodiversidade e as suas mais-valias ambientais, o presente PARU está alinhado com 

algumas das principais medidas propostas no PROT-Centro. 

 

Plano Diretor Municipal (PDM)  

 

O plano diretor de municipal de Soure entrou em vigor em 27 de julho de 1994 através da 

Resolução do Conselho de Ministros 58/94. Passaram mais de 20 anos do processo de 

implementação e, naturalmente, neste período já longo, o contexto (económico, social, 

ambiental, urbanístico e jurídico) mudou profundamente. Hoje, o território e as dinâmicas 

nelas instaladas ou emergentes exigem uma abordagem renovada do modelo estratégico 

de desenvolvimento e do modelo de ordenamento. 

 

 

 

Figura 51 – Modelo estratégico de desenvolvimento | Fonte: Primeira Revisão do PDM de Soure, Relatório 
Fundamentado de Avaliação da Execução do Planeamento Municipal Preexistente e de Identificação dos 

Principais Fatores de Evolução do município 
 

O PDM DE Soure encontra-se, atualmente, em revisão, sendo que, segundo o novo 

documento, o objetivo central será o de desenvolver e executar uma estratégia de 

desenvolvimento/crescimento sustentável, inteligente e inclusivo para o concelho de Soure 

Modelo de 
Desenvolvimento 

Estratégico 

Assegurar infraestruturas básicas para a melhoria da 
qualidade de vida dos munícipes 

Assegurar bons níveis de investimento público 

Promover o Desenvolvimento Económico e Social 

Apostar no turismo e animação cultural 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes 

Garantir a proteção e segurança das pessoas e preservação 
do meio ambiente 

Reforçar a rede de parcerias 
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que potencie a qualidade e a eficácia dos serviços municipais, bem como sustente o 

fortalecimento e afirmação da base económica local num equilíbrio perfeito com o meio, a 

cultura e as identidades locais. Este objetivo central incide na preocupação de orientar o 

processo de desenvolvimento municipal considerando três vertentes que estarão sempre 

articuladas e integradas e que se manifestarão sempre respeitadores umas das outras: 

 

a) O território, que por um lado, se deseja atrativo para novas gentes e para novos 

investimentos capazes de gerar emprego qualificado e de produzir efeitos 

multiplicadores na base económica local e por outro exige uma atitude de 

preservação, proteção ou talvez mesmo de compreensão pelos seus valores 

naturais e ambientais; 

b) As atividades, que em respeito pelas características naturais do território, pelo 

quadro de recurso e de potencialidades e pelas formas culturais e identitárias da 

população, podem e devem ser instaladas e desenvolvidas numa perspetiva clara de 

afirmação de atividades inovadoras, diferenciadas e afirmativas das potencialidades 

locais; 

c) A população, cujos valores histórico, culturais e de identidade devem acima de tudo 

ser preservados e afirmados numa perspetiva de proporcionar, a todos, níveis de 

qualidade de vida agradáveis e modelos urbanos nos quais a sua população se 

reveja. 

 

A partir dos dados recolhidos, o PARU de Soure consagra princípios, objetivos e ações de 

qualificação e revitalização urbanística e económica, de utilização eficiente e sustentável 

dos recursos, de coesão social e territorial, de orientações e soluções para a provisão 

habitacional em conformidade com os objetivos centrais estabelecidos na primeira revisão 

do PDM. 
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CAPÍTULO III  -  OPERACIONALIZAÇÃO 
 

1_ Ações de Investimento Público   

2_ Ações de Investimento Privado 

3_ Ações no âmbito de PI complementares 

4_ Resultados Esperados 

5_ Modelo de Governação 

6_ Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
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1_ AÇÕES DE INVESTIMENTO PÚBLICO 

A tradução dos objetivos estratégicos só será possível através da implementação de 

projetos estruturantes que, pela sua natureza, sejam catalisadores de novas dinâmicas e de 

transformação. Estes projetos terão uma influência transversal no centro histórico de 

Soure, constituindo-se como a resposta operativa, num quadro fortemente restritivo de 

recursos, para a materialização dos objetivos estratégicos. Estas ações evidenciam-se pela 

sua capacidade de alavancar o desenvolvimento deste território e impulsionar um efetivo 

processo de regeneração e dinamização do tecido económico e social de Soure. De igual 

modo induzem o desenvolvimento de outras ações e/ou projetos que surjam de replicação 

dos seus efeitos, segundo um processo de ‘contaminação positiva’. Por outro lado, existem 

ações de investimento privado, concluídas e previstas que consubstanciam e influenciam a 

pertinência e adequabilidade da estratégia destes projetos públicos. Importa sublinhar que 

as ações, mantêm entre si importantes articulações. Com efeito, o sucesso de uma ação 

pode ser condicionado por outra(s) ação(ões) que concorra(m) para fins interdependentes 

ou complementares. 

 

Ações_Investimento Público   

Prioridade Objetivo Ação Investimento 
  

01 
Obj_1 1.1_ Reabilitação do mercado municipal para 

instalação do ‘Mercado Criativo’ 
750.000,00€ 

02 
Obj_2 2.1_Requalificação urbanística – Rua Alexandre 

Herculano   
750.000,00€ 

03 
Obj_1 1.2_Reabilitação de edifício para instalação de 

‘Centro de Inovação Social’ 
350.000,00€ 

04 Obj_1 1.3_Reabilitação do Cineteatro Sourense 500.000,00€ 

TOTAL 2.350.000,00€ 
   

 

Figura 52 – Ações de investimento público 
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Ação 1.1_Reabilitação do mercado municipal  

 

 

Reabilitação do mercado municipal como um grande pólo de atividades 

económicas em meio urbano. O projeto visar reinterpretar a tipologia de 

mercado, criando um grande centro criativo de mostra e divulgação de 

produtos, atividades e ideias. Este novo espaço, aberto à população, 

constituirá a referência física do ambiente urbano criativo que se 

pretende dinamizar. Prevê-se uma contribuição ativa na dinamização 

económica, social e ambiental dos bairros circundantes e, mais 

alargadamente, à projeção do conjunto no progresso do centro histórico 

e do concelho. 

 

  

Promotor Município de Soure 

Área a intervir Centro Histórico 

Tipo de intervenção Edificado 

Natureza do investimento Público 

Investimento 750.000,00€ 

Estrutura de custos do investimento 
Estudos e Projetos 50.000,00€ 

Empreitadas 700.000,00€ 

Contributo para os indicadores 

realização PO 
Edificado renovado (m2) 

Meta 

2023 
880,53 

Calendarização 2017-2020 

Maturidade Estudo Prévio 
  

 

Figura 53 – Ação 1.1 
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Ação 2.1_ Requalificação urbanística – Rua 

Alexandre Herculano 
 

 

 

Qualificação e modernização da principal e histórica rua comercial, 

atualmente em processo de erosão física, social e económica. Pretende-se 

uma intervenção que assume como pressupostos que a dinamização da 

atividade económica local, em particular o comércio tradicional, é fator 

indispensável ao reforço da vitalidade dos centros históricos e que, por 

outro lado, o aumento do nível de atratividade do espaço público é um 

fator importante de concorrência ao dispor dos diversos atores locais, 

tendo por fim a transformação do espaço num ‘centro comercial ao ar 

livre’. Além disso, este eixo abraça e permite ligar e relacionar os dois 

investimentos no edificado (Mercado Municipal e Centro de Inovação 

Social), numa relação interdependente. Por um lado potencia a 

acessibilidade, integração, valorização e relação urbana dos dois edifícios 

no tecido do centro histórico enquanto, por outro lado, constitui o lugar 

de exceção para absorver as dinâmicas destes, enquanto pólo de 

comércio, encontro, animação e apropriação sociocultural. 

  

Promotor Município de Soure 

Área a intervir Centro Histórico 

Tipo de intervenção Espaço público 

Natureza do investimento Público 

Investimento 750.000,00€ 

Estrutura de custos do investimento 
Estudos e Projetos 50.000,00€ 

Empreitadas 700.000,00€ 

Contributo para os indicadores 

realização PO 

Espaços abertos reabilitados 

(m2) 

Meta 

2023 
1.255,59 

Calendarização 2017-2020 

Maturidade Estudo prévio 
  

 

Figura 54 – Ação 2.1 
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Ação 1.2_ Reabilitação de edifício para 

instalação de ‘Centro de Inovação Social’ 
 

 

Reabilitação de um edifício notável em pleno centro histórico para 

instalação de um centro de inovação social. Articulado com o mercado (a 

renovar como mercado criativo) através da Rua Alexandre Herculano (a 

renovar como eixo comercial), prevê-se criar um polo complementar para 

sensibilização da sociedade para a importância da inovação social, através 

do apoio e promoção de novas ideias e projetos que contribuam para o 

desenvolvimento social da região, permitindo afirmar Soure como um 

lugar solidário, inclusivo e inovador. Prevê-se uma contribuição ativa na 

dinamização económica, social e ambiental dos bairros circundantes e, 

mais alargadamente, à projeção do conjunto no progresso do centro 

histórico e do concelho. 

  

Promotor Município de Soure 

Área a intervir Centro Histórico 

Tipo de intervenção Edificado 

Natureza do investimento Público 

Investimento 350.000,00€ 

Estrutura de custos do investimento 
Estudos e Projetos 25.000,00€ 

Empreitadas 325.000,00€ 

Contributo para os indicadores 

realização PO 
Edificado renovado (m2) 

Meta 

2023 
733,35 

Calendarização 2017-2020 

Maturidade Estudo prévio 
  

 

Figura 55 – Ação 1.2 
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Ação 1.3_ Reabilitação do Cineteatro Sourense  

 

Projeto de requalificação do antigo cineteatro, objetivando-se a sua 

modernização por forma a potencializar o seu uso de forma mais 

polivalente, em estreita ligação com as associações de cariz criativo e 

artístico do concelho e região. Prevê-se uma contribuição ativa na 

dinamização económica, social e ambiental dos espaços circundantes e, 

mais alargadamente, à projeção do conjunto no progresso do centro 

histórico e do concelho. 

  

Promotor Município de Soure 

Área a intervir Centro Histórico 

Tipo de intervenção Edificado 

Natureza do investimento Público 

Outras entidades envolvidas 

O Teatrão 

Sociedade Filarmónica Recreativa Beneficente de Vila Nova de Anços 

ARCA – Agrupamento Recreativo e Cultural de Amadores 

Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel 

Investimento 500.000,00€ 

Estrutura de custos do investimento 

Estudos e Projetos 25.000,00€ 

Empreitadas 325.000,00€ 

Aquisição de prédio 150.000,00€ 

Contributo para os indicadores 

realização PO 
Edificado renovado (m2) 

Meta 

2023 
971,26 

Calendarização 2017-2020 

Maturidade Estudo prévio 
  

 

Figura 56 – Ação 1.3 
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Figura 57 – Planta de localização das ações de investimento público 
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2_ AÇÕES DE INVESTIMENTO PRIVADO 

 

Da análise das experiências de reabilitação urbana, fica claro que dificilmente existirá uma 

regeneração com escala e significado sem o envolvimento generalizado dos investidores e 

operadores privados. O envolvimento do setor privado no financiamento da regeneração 

urbana e uma adequada política de cooperação e coordenação com o setor público, quanto 

a meios disponíveis, partilha de risco e existência de mercado, afigura-se como crítica para o 

sucesso de qualquer iniciativa da regeneração urbana. 

 

Se por um lado, a concretização das iniciativas de natureza municipal irão desempenhar um 

papel chave na dinamização do processo de reabilitação e revitalização do todo o tecido 

urbano do centro histórico de Soure, também se verifica, de forma crescente, uma resposta 

da iniciativa privada, que demonstra a captação e mobilização dos promotores. Tal resulta 

numa estratégia de crescimento acompanhado, onde o investimento privado alavanca o 

público e vice-versa. 

 

No sentido de sustentar a estimativa de investimento privado futuro, procedeu-se à 

identificação dos principais processos de obra inseridos na ARU, submetidos à apreciação 

entre 2010 e 2015, divididos entre as principais obras concluídas e aquelas com processo 

formalizado ou obra a decorrer. Este processo é fundamental dada a sua influência nas 

ações de investimento público, alavancando e complementando o investimento privado.  

 

A partir da análise (localização, tipologia e função) dos investimentos privados de 

reabilitação urbana já concluídos ou com processo formalizado, associados aos objetivos 

estratégicos do PARU (expressos nos investimentos públicos previstos), foram 

identificados os edifícios com maior potencial de investimento privado. Esta aferição resulta 

quer de contactos já iniciados pelo proprietário, quer pelas características intrínsecas do 

edifício em termos de pertinência de rentabilidade ou grau de exposição à ‘contaminação 

positiva’ por parte da estratégia de reabilitação urbana, nomeadamente do investimento 

público. 
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De acordo com o estado de conservação em que se encontra o edificado, foram atribuídos 

níveis de intervenção, ao qual estão associados valores estimados para a reabilitação dos 

mesmos.  

 

Estado de conservação 

Custo de obra 

(estimado) / 

m2 
 

5 Excelente  Edifício com ausência de anomalias ou anomalias sem significado 0,00€ 

4 Bom 
Edifício com anomalias que prejudicam o aspeto e que requerem trabalhos de 

fácil execução 
150,00€ 

3 Razoável 

 Edifício com anomalias que prejudicam o aspeto, e que requerem trabalhos de 

difícil execução. Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem 

trabalhos de limpeza, substituição ou reparação de fácil execução 

350,00€ 

2 Mau 

Edifício com anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem 

trabalhos de difícil execução. Anomalia que colocam em risco a saúde e a 

segurança, podendo motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem 

trabalhos de fácil execução 

600,00€ 

1 
Péssimo 

(ruína) 

Edifício com anomalias que podem colocam em risco a saúde e a segurança, 

podendo motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem trabalhos de 

difícil execução. Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, 

podendo motivar acidentes graves ou muito graves. Ausência ou 

inoperacionalidade de infraestrutura básica 

850,00€ 

 

 

Figura 58 – Tabela de custo de obra estimado mediante o estado de conservação 

 

Os valores e construção estimados por m2 são referentes à intervenção física no edifício, 

não incluindo a taxa em vigor de IVA, aquisição do imóvel, indeminizações, realojamentos, 

projetos, gestão e fiscalização, comercialização, taxas e licenças administrativas. Todos os 

valores correspondem a valores indicativos, sujeitos à posterior elaboração, por parte dos 

promotores daa obra em causa, de todos os elementos necessários à elaboração dos 

diferentes projetos, assim como dos cadernos de encargos com as especificações dos 

trabalhos a realizar e correspondentes mapas de medições detalhados. 

 

De assinalar que, para além dos investimentos privados identificados, se prevê um 

investimento induzido (nomeadamente nas áreas de influência direta dos projetos de 
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investimento público) muito significativo no restante edificado inserido na ARU, (em 

termos e obras de reabilitação, conservação e adaptação), dada a sua elegibilidade direta 

no quadro de apoios e incentivos, nomeadamente os benefícios consagrados na 

constituição da ARU e o Instrumento Financeiro param a Reabilitação e Revitalização 

Urbanas (IFFRU). 

 

Ações _Investimento Privado  

Estado Investimento 
  

Concluído (2010-2015) 396.956,00€ 

Processo formalizado 650.000,00€ 

Previsto assinalado 4.557.900,00€ 

TOTAL 5.604.856,00€ 
  

 

Figura 59 – Total de ações de investimento privado 
 

 

Investimento Privado_Concluído (2010-2015) 

Ação Promotor Conclusão Investimento 
 

Reabilitação de edifício para instalação de comércio (farmácia) Particular 2014 110.000,00€ 

Reabilitação de edifício para instalação de comércio (cliníca 

dentária) 
Particular 2014 121.056,00€ 

Reabilitação do rés-do-chão de edifício para instalação de comércio 

(cabeleireiro) 
Particular 2015 10.000,00€ 

Reabilitação de edifício para habitação Particular 2010 140.400,00€ 

Reabilitação de edifício para habitação e comércio Particular 2012 10.000,00€ 

Reabilitação do rés-do-chão de edifício para instalação de comércio 

(cabeleireiro) 
Particular 2013 500€ 

Reabilitação do rés-do-chão de edifício para instalação de comércio 

(pastelaria) 
Particular 2012 5.000,00€ 

TOTAL 396.956,00€ 
 

 

Figura 60 – Investimento privado concluído (2010-2015) 
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Investimento Privado_Processo formalizado 

Ação Promotor Previsão Investimento 
 

Reabilitação e ampliação de edifício para instalação de lar e 

centro de dia 
Particular 2020 650.000,00€ 

TOTAL 650.000,00€ 
 

 

Figura 61 – Investimento privado formalizado 

 

 

Investimento Privado_Previsto assinalado 

ID 
Estado de 

conservação 

Ação 
Promotor Investimento 

   

1 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação  Particular 340.800,00€ 

2 Mau Reabilitação de edifício religioso Particular 46.200,00€ 

3 Mau Reabilitação de edifício de habitação Particular 157.200,00€ 

4 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 116.400,00€ 

5 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 150.000,00€ 

6 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 113.400,00€ 

7 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 112.800,00€ 

8 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 220.800,00€ 

9 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 261.600,00€ 

10 Mau Reabilitação de edifício de habitação Particular 254.400,00€ 

11 Péssimo (ruína) Reabilitação integral de edifício  Particular 504.900,00€ 

12 Mau Reabilitação de edifício de habitação Particular 149.400,00€ 

13 Péssimo (ruína) Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 39.100,00€ 

14 Mau Reabilitação de edifício de comércio e habitação Particular 185.400,00€ 

15 Mau Reabilitação de edifício de habitação Particular 63.000,00€ 

16 Mau Reabilitação de edifício de habitação Particular 174.600,00€ 

17 Mau Reabilitação de edifício e espaço envolvente Particular 384.600,00€ 

18 Mau Reabilitação de edifício de habitação Particular 651.600,00€ 

19 Mau Reabilitação de edifício de habitação  Particular 117.000,00€ 

20 Péssimo (ruína) Reabilitação de edifício habitação  Particular 144.500,00€ 

21 Mau Reabilitação de edifício habitação Particular 115.800,00€ 

22 Mau Reabilitação de edifício habitação e comércio Particular 111.600,00€ 

23 Mau Reabilitação de edifício habitação e comércio Particular 142.800,00€ 

TOTAL 4.557.900,00€ 
   

 

Figura 62 – Investimento privado previsto assinalado 
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Figura 63 – Identificação do Investimento privado previsto assinalado 
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3_ AÇÕES NO ÂMBITO DE PI COMPLEMENTARES 

Outras ações (inscritas em Prioridades de Investimento complementares) consubstanciam 

as ações estratégicas aqui apresentadas, com investimentos promovidos numa base pública 

e/ou privada, tendo, obrigatoriamente, de ser coerentes com o PARU e contribuindo para o 

cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos pelo mesmo. 

 

Ações_PI complementares 

Ação Promotor Prazo Fonte Financiamento Investimento 
  

Ciclovias urbanas de Soure e rede 

de parques de estacionamento 

Município de Soure 
2020 PI 4.5 473.000,00€ 

 

Mobilidade sustentável para 

escolas 

Município de Soure 2020 PI 4.5 16.000,00€ 

Criação de rede de interfaces Município de Soure 2020 PI 4.5 195.484,00€ 

Gestão do estacionamento Município de Soure 2020 PI 4.5 6.000,00€ 

Transporte flexível Município de Soure 2020 PI 4.5 130.000,00€ 

Plano de ação local que inclua um 

plano de acessos às zonas 

industriais 

Município de Soure 2020 PI 4.5 45.000,00€ 

TOTAL 865.484,00€ 

 

 

Figura 64 – Ações em PI complementares 

 

4_ RESULTADOS ESPERADOS 

A intervenção de regeneração urbana apresentada legitima-se pelos efeitos a montante e a 

jusante que prosseguirá na dinâmica económica, social, cultural e ambiental, que valida as 

prioridades estratégicas definidas, relevando-as em termos de construção territorial e de 

desenvolvimento da vila e do concelho de Soure. A estratégia de regeneração urbana prevê 

a existência de impactos visíveis e indutores em diferentes dimensões, nomeadamente 

física, social cultural e económico-financeiros com efeitos de alavancagem e ciclos de 

investimento que garantem a sustentabilidade das operações previstas e conferem a 

durabilidade dos resultados produzidos. 
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Ações_Resultados esperados 

Ação 

Indicadores de realização 
Indicador de 

resultado 

Espaço aberto 

reabilitado 

(m2) 

Edificado 

público 

reabilitado 

(m2) 

Edificado 

privado 

habitacional 

reabilitado 

(un) 

Edificado 

privado 

comercial 

reabilitado 

(m2) 

Aumento do 

grau de 

satisfação 

dos 

residentes 
  

 2018 2023 2018 2023 2018 2023 2018 2023 2018 2023 

Investimento 

Público 

   

Ação 1.1 - - - 880,53 - - - - 

Ação 1.2 - - - 733,35 - - - - 

Ação 1.3 - - - 971,35 - - - - 

Ação 2.1 - 1.255,59 - - - - - - 

Investimento 

Privado 

 

PARU - - - - 1 5 100 300 

Total 1.255,59 2.585,23 6 400 6 8 
   

 

Figura 65 – Resultados esperados 

 

5_ MODELO DE GOVERNAÇÃO  

A adoção de um modelo organizacional orientado para a gestão da reabilitação urbana do 

centro histórico de Soure, que promova uma articulação institucional, operacional e 

relacional eficaz, permitirá ao município dotar-se das condições ideais para maximizar a 

eficácia da intervenção proposta, assegurando: 

 

1) A coordenação das ações/intervenções e a garantia da prossecução da Visão; 

2) O rigor do processo de decisão e de gestão das intervenções; 
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3) A otimização dos resultados através da redução dos tempos necessários para a 

conclusão das ações, em favor dos agentes económicos e dos cidadãos. 

 

Tal objetivo exigirá da parte do município um esforço organizativo, no sentido de 

estabelecer uma ‘arquitetura’ institucional baseada numa distribuição equilibrada e objetiva 

de responsabilidades e numa gestão partilhada que canalize os esforços segundo um 

objetivo comum, que é o de garantir a eficácia e o sucesso da reabilitação urbana. Para tal, 

será fundamental tirar partido das valência e das potencialidades de cada unidade orgânica 

envolvida neste processo, cada qual com uma missão definida e tendo presente um 

conjunto de fatores fundamentais: 

 

1) Grande interação com os decisores políticos (linha aberta); 

2) Autonomia na promoção e gestão das intervenções; 

3) Forte articulação com os diferentes atores institucionais; 

4) Forte atividade junto dos proprietários, inquilinos e promotores, públicos e 

privados; 

5) Comunicação ativa dos programas e iniciativas; 

6) Gestão de proximidade, com acompanhamento imediato e permanente dos 

potenciais investidores locais e habitantes (sistema de ‘porta aberta’); 

7) Celeridade nos processos de licenciamento e/ou autorização das ações de 

reabilitação urbana; 

8) Realização de inspeções técnicas periódicas que atestem o estado de 

conservação dos edifícios; 

9) Conhecimento sistemático e atualizado do território nas suas múltiplas 

dimensões (urbanística, económica, social e cultural). 

 

A interação e articulação institucional devem apoiar-se num sistema eficaz de comunicação, 

interna e externa, assente numa ferramenta de base tecnológica que permita divulgar e 

partilhar a informação relacionada com as ações de reabilitação urbana. De igual forma, o 

conhecimento sistemático e atualizado do território e a gestão dos processos deve 

suportar-se num sistema de informação geográfica, uma ferramenta indispensável à 

tomada de decisão. 
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Propõe-se, assim, a criação de uma estrutura com a responsabilidade de promover e 

implementar a estratégia de reabilitação urbana do centro histórico de Soure, constituído 

por: 

 

1) Unidade de Gestão: Presidida pelo Presidente da Câmara Municipal e integrada por 

dois outros membros (vogais), devendo um deles ser Presidente da Junta de 

Freguesia de Soure (território em que incidem as intervenções) e um outro 

membro, a designar, enquanto representante da Comunidade Associativa. Compete 

à UG assegurar a gestão da execução do PARU, designadamente a seleção das 

operações através da aplicação dos critérios de seleção aprovados e emitir parecer 

sobre o enquadramento no PARU das intervenções apoiadas através de 

instrumento financeiro; 

2) Comissão de Acompanhamento: Presidida pelo Presidente da Autoridade Urbana 

(Presidente da Câmara Municipal) e integrada por representantes da CIM e dos 

atores estratégicos locais, de natureza associativa, pública e empresarial, com um 

número máximo de 10 membros. Terá como funções acompanhar a implementação 

do PARU, nomeadamente através da apreciação dos Relatórios de Execução e 

Resultados das operações, examinar os progressos realizados face aos objetivos e 

metas fixados, e emitir recomendações e propostas suscetíveis de contribuir para 

melhorar a execução e os resultados do PARU. A CA reúne ordinariamente duas 

vezes por ano e extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou por 

solicitação da maioria dos seus membros.  

3) Unidade de Apoio Técnico: Dirigida por gestor habilitado e capacitada para o 

desempenho das funções técnico-administrativas exigidas pela execução do PARU, 

prevendo-se que disponha de dois técnicos – um para instrução dos processos de 

candidaturas e outro para o acompanhamento e a instrução das ações – e de apoio 

administrativo adequado. Esta UAT será ainda responsável pelas ações de 

divulgação do PARU, pela análise e avaliação das candidaturas, pela instrução dos 

pedidos de pagamento, pelo registo das operações no sistema de informação, pelo 

acompanhamento da execução das intervenções e pelo sistema de monitorização 

com elaboração de relatórios sobre a execução e resultados do PARU; 
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4) Unidade de proximidade (balcão de atendimento especializado): Microestrutura de 

proximidade que se constitui como o ‘rosto’ das operações de reabilitação urbana 

junto da população local, prestando um serviço de proximidade quer na divulgação 

quer no acompanhamento das intervenções quer no encaminhamento das 

solicitações efetuadas pelos residentes e promotores locais para a reabilitação 

urbana. Trata-se de uma estrutura muito ligeira, com uma afetação mínima de 

recursos, que visa agir como um elemento de contacto direto com a área de 

intervenção e um facilitador das iniciativas. 

 

Figura 66 – Estrutura do modelo organizacional 

 

 

6_ INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS  

O IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas - é um 

instrumento financeiro, criado no âmbito do Portugal 2020, e como tal podendo vir a ser 

financiado pelos Programas Operacionais Regionais, do Continente e Regiões Autónomas, e 

pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, para apoio à 

UNIDADE DE 
PROXIMIDADE 

(BALCÃO DE 
ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO) 

UNIDADE DE APOIO 
TÉCNICO 

UNIDADE DE GESTÃO 

COMISSÃO 
ACOMPANHAMENTO 

http://www.portugal2020.pt/Portal2020
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reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, em 

complementaridade, na reabilitação de habitação para particulares. 

 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados pela banca comercial, a 

disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado, sendo 

cofinanciáveis as seguintes operações, focadas em território específico, isto é localizada 

dentro da Área de Reabilitação Urbana definida: 

 

1) Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso 

de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 

(DL.º 266-B/2012, de 31 de dezembro); 

2) Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua 

reconversão. 

 

A utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação, atividades económicas ou 

equipamento de uso coletivo. Complementarmente serão apoiadas as intervenções em 

eficiência energética concretizadas no âmbito do projeto de reabilitação urbana de edifícios 

de habitação, que sejam identificadas em auditoria energética realizada para este efeito. 

Serão também apoiados os proprietários, de natureza privada, detentores de frações em 

edifícios de habitação social que sejam objeto de reabilitação integral no âmbito de Plano 

de Ação Integrada para Comunidades Desfavorecidas desenvolvido pelo município. 

 

 O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo-

se os condomínios. As operações a financiar devem demonstrar viabilidade e gerar receitas 

líquidas positivas suficientes para amortizar o valor do financiamento do investimento. O 

IFRRU 2020 pondera e concretiza as conclusões e recomendações das avaliações ex ante 

desenvolvidas para o efeito.  

 

Neste âmbito, o município de Soure compromete-se a disponibilizar uma parte da dotação 

prevista para a reabilitação urbana a este instrumento financeiro. O valor corresponde a 10% 

do montante financiado, num mínimo de 100.000,00€.  

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.252S02&iddip=20122561
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IFRRU2020_Valor a afetar 

Valor de referência do financiamento  Valor 
 

1.572.485,96€ 157.248,59€ 
 

 

Figura 67 – Valor da dotação do município para o IFRRU 
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ANEXOS 

 

[Área de Reabilitação Urbana de Soure – Proposta de alteração aos limites] 
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1_ Enquadramento 

A delimitação da área de reabilitação urbana de Soure (ARU), com enquadramento no Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU) (Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro, na redação que lhe confere a Lei 

32/2012, de 14 de agosto), foi aprovada pela Assembleia Municipal a 23 de dezembro de 2014. 

O critério subjacente à delimitação definiu a integração de grande parte da área consolidada de Soure, por 

se entender que a mesma se encontra no âmbito de previsão da alínea b) do artigo 2º do RJRU, “em virtude 

da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de 

utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética 

ou salubridade”, que justifiquem uma intervenção integrada.  

Com o início dos trabalhos para elaboração da operação de reabilitação urbana, foi possível constatar que 

áreas contíguas apresentam as mesmas características morfológicas, tipológicas e de época construtiva das 

incluídas na ARU. 

Torna-se portanto relevante a inclusão dessas áreas em ARU, prosseguindo os objetivos da reabilitação 

urbana. 

A proposta de (re) delimitação doravante designada de alteração da ARU enquadra-se no artigo 13º do 

RJRU. 

Dispõe o nº 6 do referido artigo que à alteração da delimitação da ARU se aplica o mesmo procedimento da 

aprovação, ou seja, é competência da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara. 

A proposta de alteração à ARU, nos termos do nº 2 do artigo 13º do RJRU contém: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais. 
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Parte 2. Delimitação da ARU 

 

2.1_ Memória Descritiva e Justificativa 

2.1.1_Critérios Subjacentes à Delimitação da Área 

Ao longo dos últimos anos tem sido notória a intervenção do Município ao nível da requalificação do 

ambiente urbano da Vila de Soure, não só dos espaços públicos como na oferta de equipamentos coletivos, 

na dinamização cultural ou na recuperação de edificado degradado. 

Apesar do papel relevante destas intervenções na melhoria da qualidade do ambiente urbano da Vila, existe 

necessidade de estabelecer uma ação mais integrada e alargada ao nível do edificado e espaço público na 

ARU, centrada na identificação do edificado a recuperar ou requalificar, na fixação populacional e de 

atividades económicas, na melhoria das condições de mobilidade e nos critérios de sustentabilidade 

ambiental. 

 

2.1.2_Objetivos Estratégicos a Prosseguir 

Com base nos objetivos e princípios gerais identificados no artigo 3º do RJRU, a reabilitação urbana deve 

contribuir, de forma articulada, para a prossecução dos seguintes objetivos, que se assumem também como 

objetivos gerais da ARU de Soure: 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados; 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

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

espaços não edificados; 

d) Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

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

competitividade urbana; 

f) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

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

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

em que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente 

combinadas na sua execução com intervenções de natureza social e económica; 

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

existentes; 

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

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

coesão territorial; 

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

serviços e funções urbanas; 

m) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 
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n) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair 

funções urbanas inovadoras e competitivas; 

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

pública e dos demais espaços de circulação; 

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

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

Por sua vez, como objetivos específicos da ARU de Soure, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

estratégicos a prosseguir: 

a) Promover o incentivo da revitalização do tecido urbano da vila de Soure, adaptando-o às 

exigências atuais; 

b) Desenvolver estratégias direcionadas para fixação dos residentes, das atividades instaladas, 

bem como o reforço da sua atratividade; 

c) Fomentar a vitalidade do espaço público como estímulo para reabilitação urbana envolvente; 

d) Envolver os diversos agentes políticos, económicos e sociais com interesse na área de 

intervenção (Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Associações, Proprietários e potenciais 

investidores); 

 

2.2_ Planta de delimitação da ARU 

A área é delimitada, conforme imagem anexa, pelas seguintes vias e largos: Praça da República, escadas da 

cadeia, lado norte do edifício da antiga cadeia e dos edifícios da Santa Casa da Misericórdia, Av dos 

Bombeiros Voluntários, R. João Albuquerque de Oliveira, escadas que ligam à R. São João de Deus, Av. 

Neuville de Poitou, Rua dos Templários, Levada (Espaço 1111), Largo Conde Ferreira, lado nascente do 

edifício Quintalino, Parque da Várzea, Rio Anços, Rua Combatentes da Grande Guerra, Rua do Cais, Rua 

Alferes José A. Barrilaro Ruas ( inclui os edifícios de ambos os lados), Rua António Morais Pinto e da rua que 

passa por trás do edifício da banda de Soure faz-se o fecho do polígono com a Avenida Dr Raul Madeira. 
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2.3_ Benefícios Fiscais 

 
O compromisso da reabilitação urbana não pode nem deve ser assumido apenas pelo Município nem 

depender exclusivamente da despesa pública. Os cidadãos e entidades privadas devem ser envolvidos neste 

processo, através de incentivos fiscais e financeiros a conceder aos promotores de ações de reabilitação e 

que cumpram os requisitos que vierem a ser estabelecidos. 

Nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 13º do RJRU, e nos termos definidos no artigo 71 do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos, são conferidos aos proprietários e 

titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações abrangidos pelas Áreas de 

Reabilitação Urbana delimitada, os seguintes benefícios fiscais: 

 

 IMT – isenção na primeira transmissão de imóvel reabilitado em ARU, destinado exclusivamente a 

habitação própria e permanente; 

 IMI – isenção por um período de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das ações de 

reabilitação do prédio urbano; 

IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário, relacionados com a 

reabilitação, até ao limite de 500€; 

 Mais valias – tributação à taxa reduzida de 5% quando estas sejam inteiramente decorrentes da 

alienação de imóveis reabilitados em ARU; 

 Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida de 5% após a realização de obras de 

recuperação; 

 IVA – redução de 23% para 6% nas empreitadas; 

 

Além dos benefícios fiscais referidos, será opção da Câmara disponibilizar um conjunto adicional de 

estímulos associados a reduções e/ou isenção das taxas municipais cobradas pela Câmara Municipal no 

âmbito dos processos relativos a obras de reabilitação, ou ainda na comparticipação/disponibilização de 

materiais para as obras de reabilitação, ou outros que se entenda conceder. 

 


