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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento refere-se à proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana
(ARU) para a cidade de Oliveira do Hospital, enquadrada no Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana, publicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto e resulta de um processo de reflexão
estratégica para a revitalização do Centro Urbano da cidade que inclui o Centro Histórico e a
área consolidada envolvente, em consonância com as políticas e ações de regeneração e
requalificação desenvolvidas pelo Município nos últimos anos para a cidade.
Para tal, este documento apresenta a proposta de delimitação física da ARU, bem como os
objectivos estruturantes, com base no enquadramento e diagnóstico da área de intervenção, o
quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património (IMI, IMT)
e outros possíveis incentivos municipais, a definição do tipo de operação de reabilitação
urbana, os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida e os objectivos estratégicos a
prosseguir. A ARU terá eficácia após aprovação pela Assembleia Municipal, e publicação em
Diário da República.
Em continuidade com a experiência resultante de políticas e ações levadas a efeito nos últimos
anos pelo Município no âmbito da regeneração urbana na cidade de Oliveira do Hospital,
pretende-se que partindo da delimitação da ARU, da requalificação do espaço público e
património edificado municipal, da implementação de benefícios fiscais, de políticas e
programas de apoio ao incentivo à dinamização económica e cultural, se estimule o
investimento privado no parque edificado e nas actividades que nele se apoiam, para que se
proceda à regeneração urbana da cidade de forma integrada.
A decisão de delimitação da ARU da cidade de Oliveira do Hospital resulta de um processo de
reflexão estratégica para a revitalização do Centro Urbano da cidade que inclui: a regeneração
urbana do Centro Histórico e da área consolidada envolvente; a regeneração urbana de áreas
socialmente vulneráveis, como é o caso do Bairro Social João Rodrigues Lagos e o núcleo
central do Centro Histórico no sentido da inclusão social destas populações desfavorecidas; a
refuncionalização e regeneração de áreas urbanas degradadas e obsoletas, nomeadamente
antigos espaços e unidades industriais abandonados e/ou degradados actualmente inseridos
na malha urbana e também artérias em mau estado de conservação como é o caso da Avenida
Carlos Campos e a Rua Virgílio Ferreia; a requalificação ambiental dos espaços verdes de
utilização colectiva e valorização das estruturas ecológicas urbanas, como é exemplo o Parque
dos Marmelos e respectiva zona ribeirinha da Ribeira de Cavalos; a melhoria da mobilidade e
acessibilidade urbanas, adoptando os modos suaves para a circulação urbana, melhorando
assim a qualidade do ambiente urbano e estimulando as vivências de proximidade; o estímulo
para o desenvolvimento das dinâmicas económicas, sociais e culturais em espaço urbano.
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É neste enquadramento que se opta por criar a presente Área de Reabilitação Urbana, de
modo a que o Município reúna as valências e mecanismos para proceder à sua revitalização,
melhorar a qualidade urbanística em geral, fomentar a implementação de acções e programas
de revitalização urbana, na óptica da promoção da reabilitação e regeneração integrada dessa
área urbana, tanto por iniciativa pública, como por iniciativa dos particulares.
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2.

METODOLOGIA

Através da criação de uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) (Lei nº 32/2012 de 14 de
Agosto) para a cidade de Oliveira do Hospital e a definição de uma Operação de Reabilitação
Urbana Sistemática (ORU) (compreende a reabilitação do edificado, qualificação de infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e urbanos de utilização colectiva e tem associado
um programa de investimento público), enquadrada num Programa Estratégico de
Reabilitação, serão criados mecanismos legais para se dar o processo de reabilitação urbana
de forma coerente, ordenado e sistemático. Para além das intervenções realizadas a nível
municipal, serão também criados estímulos aos particulares para a reabilitação do edificado
através de acesso a apoios e a incentivos fiscais e financeiros, bem como, benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património.
Por ARU, designa-se a área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência,
degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas, dos equipamentos de
utilização colectiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização colectiva, designadamente no
que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique
uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em
instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana. (Lei nº 32/2012 de 14 de
Agosto)
A constituição e aprovação formal da Área de Reabilitação Urbana determina a assunção pelo
Município da necessidade de congregar nessa área um conjunto de intervenções e
investimentos integrados, em consequência de uma estratégia previamente definida,
assegurando a salvaguarda do património edificado e o desenvolvimento sustentável do
respectivo território.

A aprovação e publicação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) (Lei nº 32/2012 de 14 de
Agosto) para a cidade de Oliveira do Hospital compreenderá a definição e aprovação de uma
Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) (conjunto articulado de intervenções
visando, de forma integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área e tem associado
um programa de investimento público) num período não superior a 3 anos. Esta ORU será
enquadrada num Programa Estratégico de Reabilitação, e, partindo destes documentos,
serão criados os mecanismos legais para se dar o processo de reabilitação urbana de forma
coerente, ordenado e sistemático.

3

ARU DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

A proposta de delimitação de Área de Reabilitação Urbana encontra-se devidamente
fundamentada, contendo o conteúdo do nº 2 do artigo 13º da Lei nº 32/2012 de 14 de Agosto:
• Memória descritiva e justificativa, incluindo os critérios subjacentes à delimitação da área
abrangida e os objectivos estratégicos a prosseguir;
• Planta com correspondência cadastral com a delimitação da Área abrangida;
• Quadro com os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património
(IMI, IMT)
A reabilitação urbana tem como objetivos a atingir o conteúdo definido no artigo nº 3º da Lei nº
32/2012 de 14 de Agosto.
A aprovação da delimitação da ARU e a aprovação da ORU são da competência da
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Se a aprovação da ORU for
efectuada por via de Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana, o processo de elaboração,
acompanhamento e aprovação do Plano de Pormenor, será desenvolvido de acordo com a
tramitação estabelecida no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). A
aprovação da ORU por instrumento próprio é precedida de parecer não vinculativo do Instituto
de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), e submetida a discussão pública nos termos
previstos no RJIGT.
A ORU sistemática é orientada por um programa estratégico de reabilitação urbana com o
conteúdo no disposto no artigo 33º da Lei nº 32/2012 de 14 de Agosto:
Para a cidade de Oliveira do Hospital será definida uma Operação de Reabilitação Urbana
Sistemática, enquadrada num Programa Estratégico de Reabilitação, e a sua aprovação
será efetuada através de instrumento próprio.
O ato da aprovação da ARU será publicado através de aviso na 2ª Série do Diário da República
e divulgado na página eletrónica do Município. Simultaneamente com o envio para publicação
do aviso referido, a Câmara Municipal remeterá ao Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana IP, por meios eletrónicos, o ato de aprovação da ARU.
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3.

OBJECTIVOS

A proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Oliveira do Hospital decorre da
necessidade urgente de criar uma estratégia integrada de reabilitação urbana, articulada com
um programa de investimentos públicos, enquadrando nessa mesma estratégia um conjunto de
estímulos à reabilitação urbana por parte dos privados.
Os objetivos da reabilitação urbana encontram-se definidos no artigo 3.º da Lei nº 32/2012 e
são os seguintes:
A reabilitação urbana deve contribuir, de forma articulada, para a prossecução dos seguintes
objetivos:
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 infra -estruturas 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 sócio -cultural nos tecidos
urbanos existentes;
j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização
colectiva;
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.
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4.

ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
4.1. ENQUADRAMENTO DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

A Cidade de Oliveira do Hospital integra a União das Freguesias de Oliveira do Hospital e São
Paio de Gramaços (UFOHSPG), pertencente ao Município de Oliveira do Hospital, inserido na
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, NUT III do Pinhal Interior Norte e NUT II
2

Região Centro. Este território ocupa uma superfície total de 13,67 Km , acolhe uma população
residente de 5.708 habitantes e dele fazem parte os lugares de Oliveira do Hospital, São Paio
de Gramaços, Vendas de Gavinhos, Gavinhos de Baixo, Gavinhos de Cima, Gramaços e
Catraia de São Paio.
A cidade assume uma crescente importância supralocal, tendo vindo a destacar-se no território
suprarregional. É também a sua centralidade geográfica que potencia as relações com
importantes aglomerados urbanos como Coimbra, Viseu, Guarda e Covilhã. Esta ligação a
Coimbra e à Serra da Estrela, tem igualmente impactos no reforço do potencial turístico e
económico, acrescido pela disseminação no território de marcas de referência turística
nacionais como a Rede de Aldeias do Xisto e Rede de Aldeias de Montanha.
Devido à localização estratégica entre municípios vizinhos e ao crescimento da mobilidade nos
últimos anos, Oliveira do Hospital estabelece relações de proximidade com espaços urbanos
como Tábua, Arganil, Santa Comba Dão, Nelas, Carregal do Sal, Seia, etc., que passam pelo
transporte de mercadorias, pelos movimentos pendulares casa-trabalho/trabalho-casa gerados
pela escolha de emprego nas diferentes áreas urbanas, ou até pelas deslocações ocasionais
da população para usufruir de bens e serviços especializados.
Sendo uma área de concentração de emprego de maior abrangência, com diversidade da
oferta, estabelece relações fortes no território com os lugares envolventes. Oliveira do Hospital
faz uma aposta efectiva no desenvolvimento sustentado e integrado dos sectores tradicionais
com a indústria transformadora.
Em termos de ambiente urbano e qualidade urbana, a cidade apresenta-se coesa e
homogénea. O núcleo urbano de Oliveira do Hospital desenvolveu-se de forma coerente,
prolongando-se e integrando de forma positiva o núcleo urbano de São Paio de Gramaços
numa simbiose entre os espaços rurais e urbanos que a conformam. Actualmente os seus
limites são indiferenciáveis o observa-se uma continuidade urbana coerente e harmónica com
os espaços rurais envolventes, onde de distribuem as principais funções urbanas.
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A cidade integra ainda a Rede de Cidades e Vilas de Excelência, constituída por 30 municípios,
e na qual a cidade de Oliveira do Hospital está envolvida através de dois eixos: “Cidade
Ciclável e de Mobilidade Amigável” e “Cidade de Regeneração e Vitalidade Urbana”. Trata-se
de um compromisso prático de qualificação do território e da sua dinâmica sociocultural e
económica de forma a estimular a regeneração do tecido urbano, do ambiente urbano, da
empregabilidade local e do turismo.

4.2. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL NO SISTEMAS URBANOS
NACIONAL E REGIONAL (PROT-C E PNPOT)
Ao nível do posicionamento de Oliveira do Hospital no país e na região, o PNPOT e o PROT-C
destacam, na região centro, o sistema urbano formado por Oliveira do Hospital – Seia Gouveia, enquadrado na rede urbana multipolar e estruturada em sistemas urbanos subregionais com potencial para sustentarem um desenvolvimento regional policêntrico.
Considera-se, portanto, que Oliveira do Hospital assume especial importância no contexto
regional como pólo gerador de dinâmicas, assumindo, assim, uma crescente importância supra
local.

Figura 1 – Nucleações Urbanas, Relações Funcionais e Redes (Fonte: PROT-C)
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O sistema urbano composto por Oliveira do Hospital, Seia e Gouveia insere-se numa área de
concentração de emprego de maior abrangência, estabelecendo-se relações fortes no território
com os lugares envolventes. Tem conseguido destacar-se no território, localizando-se, com
relativa autonomia, na franja da constelação de Viseu, ao mesmo tempo que estabelece fortes
relações de proximidade, nomeadamente nas áreas institucionais, administrativas, saúde,
ensino superior e economia com Coimbra e, também, com Guarda e Covilhã, bem como, com
os territórios a sul deste eixo, funcionando como amarração destes.
A Figura 1 sintetiza o Modelo Territorial reorientado da Proposta do PROT-C na qual se
identifica claramente a subunidade B4, denominada ‘Corredor Urbano da Estrada da Beira’,
inserida no Sistema Estruturado de Povoamento B – Viseu e Planalto Beirão. Destaca-se o seu
posicionamento geograficamente central e, também, uma certa autonomia relativamente à
subunidade onde se insere, justificada pelas conectividades que estabelece com outros
sistemas estruturantes e unidades funcionalmente relevantes, nomeadamente de Coimbra,
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Figura 2 – Sistema Urbano da Região Centro - síntese (Fonte: PROT-C)
A Figura 2 sintetiza o sistema urbano regional apresentado pelo PROT-C, evidenciando uma
multiplicidade de geometrias de relacionamento do sistema urbano da Região Centro. De
acordo com o PROT-C, ‘o sistema urbano regional enquadra-se num território extenso, entre
um espaço litoral dinâmico e fragmentado, e um território rural pouco denso e regressivo (em
perda). A estruturação do sistema urbano regional assenta numa forte articulação entre centros
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urbanos de 1º nível (centros urbanos regionais, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Viseu,
Guarda, Covilhã e Castelo Branco), enquanto factores de amarração e organização territorial. A
construção de um compromisso entre os objectivos de competitividade e coesão regional está
ancorada nestes centros da rede urbana. O sistema é complementado pelos centros urbanos
de 2º nível (centros urbanos estruturantes, Ovar, Ílhavo, Águeda, Cantanhede, Pombal,
Marinha Grande, Mangualde, Tondela, Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital) e os centros
urbanos complementares (3º nível, restantes sedes de concelho)’.
Deste modo, Oliveira do Hospital distingue-se como um centro urbano de 2º nível na hierarquia
do sistema urbano regional, denominando-se Centro Urbano Estruturante. Assume funções
de articulação urbana e é fundamental no reforço da conectividade urbana e, por isso,
dinamizador do policentrismo regional nomeadamente na estruturação dos subsistemas
urbanos.
De acordo com o PROT-C, o eixo Oliveira do Hospital – Seia – Gouveia ‘aparece como um eixo
urbano em consolidação, baseado no segmento da estrada da Beira, suportado num
relacionamento económico que estrutura uma área interior da região. Tem um importante papel
de consolidação de um espaço intersticial, onde na ausência de um núcleo polarizador,
emergem estes três centros urbanos que se complementam. Este eixo urbano sustenta-se
economicamente na actividade industrial tradicional, e na oferta de produtos e de turismo local.
Em termos de redes, desenvolve relacionamentos quotidianos (movimentos casa-trabalho e
casa-escola) sobretudo com Viseu, e relacionamentos funcionais de nível hierárquico superior
preferencialmente com Coimbra. Este eixo urbano caracteriza-se, assim, pelas suas múltiplas
pertenças funcionais, biofísicas e paisagísticas, etc. que se traduzem em relacionamentos
territoriais de geometria variável’’.
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4.3. CARACTERIZAÇÃO URBANA DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Como já foi referido, actualmente, a cidade de Oliveira do Hospital abrande a área das antigas
freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços. Este território ocupa uma
2

superfície total de 13,67 Km , acolhe uma população residente de 5.708 habitantes e dele
fazem parte os lugares de Oliveira do Hospital, São Paio de Gramaços, Vendas de Gavinhos,
Gavinhos de Baixo, Gavinhos de Cima, Gramaços e Catraia de São Paio.
O susbsitema urbano da Cidade de Oliveira do Hospital, aglomerado de Nível I do sistema
urbano do Município de Oliveira do Hospital, constante no Modelo de Ordenamento do
Instrumento de Gestão Territorial do Município, a 1ª Revisão do PDM, publicada pelo Aviso n.º
0986/2014, de 1 de outubro, integra também a Bobadela. Portanto, de acordo com o PDM e
com as suas opções de ordenamento do território e desenvolvimento urbano, a cidade de
Oliveira do Hospital não só abrange os lugares pertencentes à União de Freguesias de Oliveira
do Hospital e São Paio de Gramaços, como também engloba os lugares contíguos,
nomeadamente Bobadela, Quinta da Coitena, Quinta das Tapadas, Aldeia de Nogueira e
Vendas de Gavinhos.
A estrutura da cidade assenta, originalmente, no núcleo urbano da antiga vila, ponto de
atravessamento das principais vias de importância supra local, formando uma estrutura viária
rádio concêntrica. Partindo desta estrutura, foram-se desenvolvendo aglomerações menores na
sua envolvente próxima, originando uma estrutura policêntrica que assenta, a sul, no eixo
urbanizado da EN17. As áreas mais urbanizadas e dinâmicas encontram-se nos nós de ligação
com esta via e o crescimento urbano acentuou-se nos corredores de ligação do centro da
cidade com a estrutura linear originada pela EN17.
Em termos de acessibilidade, a estrutura rádio-concêntrica possibilita rápidos acessos dos
núcleos envolventes ao centro da cidade. Estas são vias distribuidoras secundárias e vias
locais e é nelas que se vão desenvolvendo os processos de urbanização. As ligações viárias a
norte, nascente e poente possuem as características de via secundária e nelas predomina o
processo de urbanização linear e pouco diversificado, dominando a habitação. Nas ligações a
sul, de acesso à EN17, o traçado adquire características de via distribuidora principal,
proporcionando um crescimento urbano acentuado e com uma grande diversidade de funções.
A cidade de Oliveira do Hospital é constituída por um núcleo urbano tradicional bem
identificado, o centro histórico, com peso histórico e patrimonial, dotado de uma carga
referencial forte e possuidor de uma diversidade funcional elevada. Aí localizam-se algumas
das principais funções urbanas de carácter direccional e de referência da cidade, como é o
caso da Câmara Municipal, o Tribunal, o Instituto dos Registo e do Notariado, os CTT, a casa
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da Cultura, a Casa Museu da Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral, a Biblioteca
Municipal, entre outros serviços, equipamentos e, também, o comércio.
Em contiguidade, para nascente, desenvolve-se o núcleo urbano consolidado, dotado da
‘condição central’ por excelência. Nele, e nos seus limites, localizam-se grande parte das
actividades e funções da cidade: comércio local e serviços especializados dirigidos ao
consumo final (clínicas, gabinetes, consultórios, bancos, seguradoras, etc.); equipamentos de
segurança pública (GNR e Bombeiros); equipamentos educativos (Jardins Infantis, Escolas do
1º, 2º, 3º Ciclos, Escola Secundária, Profissional, Ensino Superior Politécnico); Equipamentos
de saúde (Hospital, Centro de Saúde e farmácias); equipamentos culturais e desportivos
(Piscinas Municipais, Pavilhão Desportivo, Parque do Mandanelho, Parque dos Marmelos,
etc.), estação de camionagem e mercado municipal.
No centro histórico o edificado é constituído por um conjunto sólido e compacto, enquanto que
na área consolidada se verifica um processo de construção mais recente, através de edifícios
de habitação colectiva (até 6 pisos) com comércio e serviços no rés do chão, coexistindo com
habitação unifamiliar e algumas edificações decorrentes de várias épocas de construção.
Próximo do casco consolidado e nas proximidades dos nós das principais vias de acesso,
localizam-se também complexos industriais que advêm dos processos de industrialização
assente nos nós das principais vias, agora inseridos na área urbana e alguns deles
degradados, devolutos e obsoletos.
Na ‘cidade consolidada’ encontram-se as características que conferem a Oliveira do Hospital a
sua ‘identidade urbana’.

4.3.1.EVOLUÇÃO DA CIDADE TRADICIONAL, DESDE A SUA FORMAÇÃO À ACTUALIDADE
Qualquer análise urbana compreende a aproximação às condicionantes que estiveram na
génese das etapas da sua formação ao longo do tempo. Os sistemas compositivos formam a
trama da cidade, os quais estruturam o tecido urbano. Num sentido genético, a forma primária
que gerou a actual forma da cidade de Oliveira do Hospital permanece obscura. Sintetiza-se de
seguida, com arcos cronológicos de uma trintena de anos, a evolução histórica da
transformação da cidade, a partir dos anos 40:
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1943
A carta mais antiga que se conseguiu reunir sobre a cidade, data de 1943. Trata-se do primeiro
levantamento topográfico efectuado pelos serviços cartográficos do exército português,
desenhada à escala 1:2 500.
Cruzando a informação proporcionada por esta planta de 1942 com as fotografias aéreas
captadas nesta mesma altura, concluímos estarmos perante um pequeno aglomerado com a
maior parte do casario concentrado a Sudeste, estruturado pelas actuais Rua de Baixo e Rua
do Casal Velho. A Norte encontramos o largo ou rossio das Feiras [1] (actual Largo Ribeiro do
Amaral), ladeado nos topos Norte e Sul, respectivamente, pela Capela de Santa Ana e pela
Igreja Matriz. Para além deste largo, conseguimos identificar, o actual Largo do Outeiro, o
Largo do Eirô e o Largo do Pelourinho (actual Largo Conselheiro Cabral Metello) em frente aos
Paços do Concelho e à Igreja Matriz.
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Figura 3 – Oliveira do Hospital em 1943 (Fonte: Proposta de PPSVCHOH)
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De salientar ainda, junto à Rua de S. José, a permanência do casario [2], demolido 20 anos
depois para se construir o actual Palácio de Justiça e, a meio da Rua 5 de Outubro, a Escola
Primária, do tipo Conde Ferreira [3], demolida no início dos anos 60 para se construir a actual
escola, sede da ADEPTOLIVA. Além destes equipamentos públicos, podemos ainda identificar
os dois edifícios do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Um em regime de internato [4] e o
outro, imediatamente em frente, como externato [5]. A assinalar a entrada Noroeste da Rua
Albano Mendes de Abreu, identificamos o antigo edifício sede do Montepio Aliança [6],
construído em meados dos anos 20.
Quanto à área em análise para proposta de ARU, verifica-se já a existência, do seu lado norte,
do cemitério, da Capela de Santana e do conjunto de casario a norte desta, localizado frente ao
cruzamento da EN 230 com as vias que seguem para norte, nascente e para sul, o centro da
cidade. Destaca-se também, uma ligação viária no sentido nascente / poente, ainda que
sinuosa, entre este cruzamento e o local da futura ‘Rotunda da Iral’, que irá originar a Avenida
Dr. Carlos Campos. O ponto de confluência de vias a nascente, no qual nascerá a ‘Rotunda da
Iral’ também já se encontra bem identificado.

1973:
De 1940 a 1970 a Vila sofreu muitas transformações, nomeadamente no seu núcleo central,
com a demolição integral do quarteirão onde se encontrava o solar denominado Casa de Cima
e a respectiva Capela de S. José. Neste lugar construiu-se o actual Palácio de Justiça [1], com
o tribunal judicial, as conservatórias e a cadeia. Outras transformações que se verificam ao
nível do espaço público foram os arranjos paisagísticos do actual Largo Ribeiro do Amaral e do
Largo Conselheiro Cabral Metello, iniciados a partir de 1946.
Neste arco cronológico de 30 anos, a Vila aumenta de densidade com o loteamento de
algumas quintas agrícolas, nomeadamente com a abertura da Rua General Santos Costa [2],
com a construção do Bairro João Rodrigues Lagos [3] e com o início do parcelamento da
Quinta do Vale do Ferreiro [4], junto à saída sul de acesso à Estrada da Beira.
Em termos de equipamentos públicos, constrói-se no início desta década a nova Escola
Secundária [5], posteriormente transformada em escola profissional - ADEPTOLIVA, mesmo ao
lado do local onde se encontrava a Escola Conde Ferreira. É também, no início desta década
que se inaugura o Hotel S. Paulo [7] e se constrói o primeiro Campo Desportivo Municipal [9].
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Figura 4 – Oliveira do Hospital em 1973 (Fonte: Proposta de PPSVCHOH)
Alguns anos antes, mais precisamente em Julho de 1955, tinha sido inaugurado o Hospital da
Fundação Aurélio Amado Dinis [8]. É também nesta década, em 1958, que se procede à
remodelação dos edifícios envolventes à Casa da Obra D. Josefina da Fonseca, tendo para
isso sido demolida e posteriormente relocalizada e reconstruída, a nascente, a antiga Capela
S. Lourenço Justiniano [10].
No início dos anos 60, a Associação dos Bombeiros Voluntários muda-se da denominada
"Casa da Bomba", na Rua Alexandre Herculano, para o seu novo quartel na recentemente
inaugurada Rua General Santos Costa [11].
Associado à melhoria da saída Sul (E.N. 230), de acesso à Estrada da Beira é construída uma
Estação de Serviço [12], anos mais tarde ampliada com o Centro Comercial Ameal.
Relativamente à área em questão, verifica-se que, até 1973, se constrói, a nascente, o Bairro
João Rodrigues Lagos [3], a poente e próximo da confluência de vias da futura ‘Rotunda da
Iral’, o complexo desportivo [9], o conjunto industrial de pré-fabricados de betão, o conjunto
industrial da ‘Iral’, o edifício da actual Cooperativa e, no sentido nascente, ao longo da futura
Avenida Dr. Carlos Campos, o conjunto edificado da antiga fábrica de confecções ‘Infinitum’,
actualmente instalações da fábrica de confecções ‘Mundiveste’ e ‘Loja do Chinês’.
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2003:
O grande boom urbanístico de Oliveira do Hospital ocorre após a revolução de Abril de 1974.
Foram vários os factores que estiveram na base deste rápido, mas algo desordenado,
crescimento urbano. Numa primeira fase, terá sido, sem dúvida, o aumento populacional
devido ao retorno dos emigrantes das ex-colónias. A segunda fase, ocorre a partir dos anos 90,
reflexo de uma migração interna ao próprio concelho, estritamente relacionada com a
concentração de algumas funções centrais, como a Câmara Municipal, o Tribunal e as
conservatórias, o Hospital, a Repartição de Finanças, Tesouraria da Fazenda Pública, assim
como, outro tipo de serviços, tais como, bancos, seguradoras, clínicas, laboratórios, etc.
Nesta década, a população da freguesia de Oliveira do Hospital aumenta cerca de 25%,
contrariamente ao resto do concelho que perde cerca de 2% da sua população. Comparando
os dados demográficos da sede de município, concluímos que em 40 anos a densidade
populacional praticamente duplicou, passando de 239 Hab/Km2 em 1960 para 474 Hab/Km2
em 2001. Outro factor, não despiciente de atracção e consequente valorização foi o facto de
em Maio de 1993, a Vila de Oliveira do Hospital ter sido elevada a cidade.
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Figura 5 – Centro Urbano da cidade de Oliveira do Hospital em 2003 (Fonte: Proposta de

PPSVCHOH)
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Analisando a Figura 5, apercebemo-nos de, pelo menos, cinco grandes pólos de crescimento.
Imediatamente adjacente ao limite do denominado Centro Histórico, verificamos o
aparecimento de duas zonas urbanizadas. Uma localizada a Poente da Capela de Sant'Ana [1],
delimitada pela Rua Alexandre Herculano e a Rua Brás Garcia de Mascarenhas. A outra, a
Sudeste [2], estruturada pelo rasgo da Rua Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos e da
Rua Aurélio Amaro Diniz. Outra directriz estruturante de prolongamento da cidade para
nascente foi a abertura, a eixo do Hotel S. Paulo, da Rua Eng. Adelino Amaro da Costa e da
Rua Dr. Adelino Júnior Mendes Abreu [3]. Ainda a nascente, constituindo-se como uma terceira
zona de crescimento, de assinalar o pólo do complexo desportivo e agrupamento escolar [4].
Outra zona de contínua densificação tem sido a saída para nascente, em direcção à Estrada da
Beira [5]. Para além do Centro de Saúde, inaugurado em 1998, tem-se assistido a um contínuo
crescimento residencial, quer de habitações colectivas, quer de moradias unifamiliares ou em
banda.
Olhando agora para Poente, verificamos igualmente um aumento de densidade construtiva,
traduzida na Zona Residencial Caeiro da Mata [6]. Por último, com crescimento relativamente
recente (a partir de meados dos anos 80), de referir a zona residencial junto ao novo cemitério
municipal, próximo da estrada de acesso à Bobadela [7].
Relativamente à área em questão, finalmente foram consolidadas as principais vias e
arruamentos que actualmente a caracterizam, nomeadamente a Rua Alexandre Herculano e a
Avenida Dr. Carlos Campos, bem como a concretização da ‘rotunda da Iral’. Assentes na
Avenida Dr. Carlos Campos, neste período constrói-se uma série de equipamentos,
nomeadamente, para além do cemitério, o Mercado Municipal, o novo Quartel dos Bombeiros,
o Pavilhão Desportivo, o Parque verde urbano do Mandanelho, as instalações da GNR, uma
Escola de Condução e um supermercado.

2015
Em 2015 o centro urbano da cidade de Oliveira do Hospital encontra a sua estrutura
consolidada. Por outro lado, com a reorganização administrativa das freguesias, as freguesias
de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços unem-se, criando a união de Freguesias de
Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços. Administrativamente, passa a ser coincidente a
área da Cidade Estatística (conceito do INE) com esta delimitação de freguesia.
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A cidade de Oliveira do Hospital assume, portanto, os seus limites coincidentes com os limites
da sua freguesia. A área em análise refere-se ao núcleo central da cidade, espaço de
identidade, cultura e das vivências socioeconómicas por excelência da cidade.
Com a delimitação da ARU pretende-se conferir à cidade de oliveira do Hospital um conjunto
de valências estruturantes, requalificar espaços urbanos degradados e obsoletos, salvaguardar
os valores patrimoniais e simbólicos, promover a sustentabilidade urbana em equilíbrio com os
espaços rurais e projectar uma imagem de contemporaneidade e competitividade na região.
A preocupação com a regeneração urbana de Oliveira do Hospital, assume-se como vector
para a sustentabilidade de todo o seu espaço urbano, procurando que seja inclusivo, para a
melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, nomeadamente das populações
envelhecidas e com fragilidade económica e social. Neste sentido, salienta-se a criação de
uma Área de Reabilitação Urbana para a cidade de Oliveira do Hospital, a integração da cidade
na Rede de Cidades e Vilas de Excelência, a construção da Central de Camionagem e a
requalificação do Mercado Municipal.
Oliveira do Hospital demonstra possuir identidade e uma estratégia própria, que se pretende
projectar no futuro, procurando activar sinergias que reforcem a sua competitividade e
atratividade, sem descurar o valor que sempre atribuiu às pessoas, enquanto seu principal
recurso, nomeadamente à promoção da sua qualidade de vida, bem-estar e dignidade, e à
afirmação da região que é desde a essência, solidária e pró-activa e se apresenta como um
território vivo, criativo e empreendedor.
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4.4. DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
De acordo com os mais recentes dados de 2011 (Recenseamento Geral da População), o
concelho de Oliveira do Hospital passou de 22.112 para 20.855 habitantes. Mesmo com
decréscimo populacional, apresenta-se como o mais populoso da ex-sub-região do Pinhal
Interior Norte e representando 15,9% do total populacional da mesma, mantendo, entre 2001 e
2011, a mesma importância no contexto do Pinhal Interior Norte.
A evolução da população residente em Oliveira do Hospital, apresenta taxas de crescimento
irregulares. O balanço geral, desde o princípio do século, até ao Recenseamento de 2011,
evidencia uma diminuição da população residente.
A União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, onde se integra a
área da cidade em estudo, assume-se como o lugar mais populoso do concelho e com
crescimento positivo. Com efeito, em 2011 representava 27,37% da população total, a que
correspondiam 5.708 habitantes. Esta repartição de população já era visível em 2001 e 1991,
assumindo-se a cidade como o principal pólo atractivo da população, contrastando com as
contínuas perdas de população nas restantes freguesias.
Quadro 1 - População residente por freguesia no concelho de Oliveira do Hospital de 1991 a
2011
1991

Freguesias
Aldeia das Dez
Alvôco das Várzeas
Avô
Bobadela
Lagares da Beira
Lourosa
Meruge
Nogueira do Cravo
São Gião
Seixo da Beira
Travanca de Lagos
UF Ervedal e Vila Franca da Beira
UF Lagos da Beira e Lajeosa
UF Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços
UF Penalva de Alva e São Sebastião da Feira
UF Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira
Total

2001

2011

N.º

%

N.º

%

N.º

%

785
491
762
759
1565
762
786
2365
700
1954
1326
1696
1660
4513
1486
974

3,48
2,17
3,37
3,36
6,93
3,37
3,48
10,47
3,10
8,65
5,87
7,51
7,35
19,98
6,58
4,31

627
366
633
761
1503
651
668
2289
574
1722
1448
1632
1522
5377
1309
1030

2,84
1,66
2,86
3,44
6,80
2,94
3,02
10,35
2,60
7,79
6,55
7,38
6,88
24,32
5,92
4,66

531
320
595
759
1398
555
555
2309
425
1600
1296
1394
1335
5708
1123
952

2,55
1,53
2,85
3,64
6,70
2,66
2,66
11,07
2,04
7,67
6,21
6,68
6,40
27,37
5,38
4,56

22584

100

22112

100

20855

100

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, INE in PEL – Projeto Educativo Local de Oliveira do Hospital.
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Em 2011, apenas Bobadela, Lajeosa, Oliveira do Hospital e S. Paio de Gramaços e S.
Sebastião da Feira registam crescimento natural positivo. Das freguesias mais populosas,
apenas o território de Oliveira do Hospital e S. Paio de Gramaços, o núcleo urbano do
concelho, regista um crescimento natural positivo. Aliando o crescimento natural e o saldo
migratório, observa-se que apenas união de freguesias de Oliveira do Hospital e S. Paio de
Gramaços, bem como a freguesia de Nogueira do Cravo registam crescimento positivo
efectivo, podendo ser consideradas como pólos de atracção no conjunto do território concelhio.
Quanto à estrutura etária da população, podemos considerar Oliveira do Hospital como um
concelho maioritariamente adulto, ainda que tendencialmente envelhecido, no qual, de intervalo
censitário para intervalo censitário, é notório o recuo do grupo de residentes com menos de 15
anos, e o aumento do grupo daqueles que têm 65 e mais anos.
Não obstante, é ao nível da cidade de Oliveira do Hospital que o Índice de Envelhecimento é
menor (99,4%, ou seja, cerca de 99 pessoas com 65 e mais anos para cada 100 jovens com
menos de 15 anos), significando isto que se trata do aglomerado populacional mais jovem do
concelho ou, por outras palavras, aquele em que o peso dos mais idosos é menor
relativamente quer à população activa, quer à população mais jovem.
Prevê-se que, em 2016, a União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de
Gramaços tenha uma população de 5780 residentes e em 2021 a população seja de 5810
residentes. Portanto, até 2021 prevê-se um crescimento populacional na cidade de Oliveira do
Hospital.

4.5. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
A rede educativa da cidade de Oliveira do Hospital no ano lectivo 2014/2015 apresenta a
totalidade dos níveis de ensino, que vão da educação pré-escolar ao ensino superior. Em
termos do território da antiga freguesia de Oliveira do Hospital, o actual núcleo tradicional da
cidade, a rede é constituída por três equipamentos de educação pré-escolar da rede pública JI Largo da Feira, JI Oliveira do Hospital e JI Vale Ferreiro – e dois estabelecimentos de
educação pré-escolar da rede particular - JI Fundação Aurélio Amaro Diniz e JI Obra D.
Josefina da Fonseca. No que respeita ao 1º CEB observa-se que este é representado por dois
equipamentos, nomeadamente a EB1 Oliveira do Hospital e a EBI Oliveira do Hospital. Por
outro lado, o território da antiga freguesia de São Paio de Gramaços apresenta um
equipamento - a EB1/JI São Paio de Gramaços - na qual são ministrados a educação préescolar e o 1º CEB.

20

ARU DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

O 2º e 3º CEB e ensino secundário encontram-se em funcionamento na EBI Oliveira do
Hospital, ES/3 Oliveira do Hospital e EPTOLIVA - Escola Profissional de Oliveira do Hospital,
Tábua e Arganil.
De referir, ainda, a existência de um equipamento que ministra o ensino superior,
designadamente a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, localizado
no centro tradicional da cidade. A ESTGOH possibilita a existência, na cidade, de cerca de 300
alunos, dos quais 186 (62%) são estudantes deslocados. Do universo total, cerca de 20% (60
alunos) estão abrangidos pela acção social e 18% recebem complemento de alojamento.
Cerca de 30 alunos que não cumprem os critérios de elegibilidade para acção social, estão
considerados em situação de emergência social e são apoiados por programas de emergência
social, principalmente em alojamento.

4.6. EMPREGO E ECONOMIA
A Cidade de Oliveira do Hospital apresenta um território homogéneo e é o principal pólo de
desenvolvimento socioeconómico do concelho, que capta e retém população activa e
investimentos públicos e privados. O seu tecido económico é composto por uma forte
predominância – 99,9% – de PME (<250 trabalhadores), das quais 95% são Microempresas
(<10 trabalhadores), e que, próprio da sua dimensão, necessitam de apoio no âmbito do
reforço da sua capacidade competitiva, do espírito empresarial e do desenvolvimento da
formação e qualificação profissional dos seus activos.
Congregando quase 30% da população de todo o território concelhio, é na cidade de Oliveira
do Hospital que se registam os maiores desafios sociais do concelho.
Do total de desempregados/as do concelho (1159 indivíduos), a cidade representa 35% (406
desempregados/as inscritos/as), ou seja, mais de um terço das pessoas na situação de falta de
trabalho, sendo que apenas 23% detêm apoio ao nível do subsídio de desemprego (94
indivíduos).
Dos 406 desempregados/as, 53 indivíduos encontram-se à procura do 1º emprego (13%), 255
encontram-se à procura de novo emprego (63%) e 98 estão registados como ocupados, quer
em processos de formação, quer em ocupações laborais ao nível do Mercado Social de
Emprego (24%).
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4.7. EQUIPAMENTOS SOCIAIS / PROTEÇÃO SOCIAL
A cidade de Oliveira do Hospital integra Instituições do setor social que cobrem grande parte
das respostas sociais existentes e dos públicos mais fragilizados, abrangendo respostas na
área dos Idosos, das Crianças e dos Cidadãos Portadores de Deficiência:
Quadro 2 - Equipamentos sociais e valências
Instituição/
Resposta

SAD – Serviço
Lar para Centro
de Apoio
Idosos de Dia
Domiciliário

CATL –
Centro de CAO – Centro de
Creche Atividades de
Atividades
Ocupacionais
Tempos
Livres
X

ARCIAL
Cáritas Diocesana de
Coimbra

X

Fundação de Aurélio
Amaro Diniz

X

X
X

Residências
Autónomas
X

X
X

Município de Oliveira
do Hospital

X
X

Obra D. Josefina da
Fonseca

X

X

Instituições fora dos limites da ARU mas sob a sua área de abrangência
Sociedade
Recreativa Lealdade
Sampaense
Vitamaravilha
(entidade lucrativa)

•

X
X

Duas Estruturas Residenciais para Idosos – um Lar para Idosos do setor solidário e um
Lar para Idosos de cariz lucrativo;

•

Um Centro de Dia;

•

Duas IPSS prestadoras de SAD – Serviço de Apoio Domiciliário;

•

Três Creches;

•

Quatro Centros de ATL.

•

Um CAO – Centro de Atividades Ocupacionais;

•

Duas Residências Autónomas.

Todas as entidades estão integradas na Rede Social, fazendo também todas as IPSS parte da
PAASI – Plataforma de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado, estrutura operativa
da Rede Social concelhia, que congrega todas as entidades locais com ação ao nível social e
estabelece as regras e procedimentos relativos ao atendimento e acompanhamento a cidadãos
e famílias em situação de carência económica
O Município detém um Banco de Recursos Sociais, estrutura dinamizada em parceria com as
entidades locais, que integra uma Loja Social e um Banco Alimentar, destinado à utilização das
pessoas em situação de fragilidade económico-social.
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A cidade é, também, servida por uma Cantina Social, resultado de acordo de cooperação
firmado entre o ISS, IP – Centro Distrital de Coimbra e a Fundação de Aurélio Amaro Diniz.
Não obstante poder servir todo o lado norte do concelho (freguesias de Seixo da Beira, Ervedal
e Vila Franca de Beira, Lagares da Beira, Travanca de Lagos, Nogueira do Cravo, Lajeosa e
Lagos da Beira, Oliveira do Hospital e S. Paio de Gramaços) a quase totalidade das 70 vagas
está preenchida por utentes da União das freguesias de Oliveira do Hospital e S. Paio de
Gramaços, isto é, 69 refeições diárias são servidas a cidadãos carenciados residentes na
cidade.
É também na cidade que se encontra o maior número de processos sociais em
acompanhamento, quer por parte do Gabinete de Ação Social e Saúde do Município (GASS),
quer ao nível do NLI (Núcleo de Inserção Profissional) do RSI (Rendimento Social de Inserção)
e da PAASI (Plataforma de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado de Oliveira do
Hospital), entidade que reúne todas as entidades públicas e privadas com ação social ao nível
do território concelhio.
Em 2014, dos 519 atendimentos sociais efetuados pelo GASS – 252 - 49% eram respeitantes a
beneficiários/as residentes na Cidade. A problemática dominante foi a carência económica,
com 76%, seguida do desemprego e da carência alimentar, respectivamente com 59% e 58%.
Recorreram aos serviços de ação social municipal, solicitando apoio económico e alimentar,
essencialmente famílias nucleares com filho(s), com pelo menos um/a desempregado/a no seu
seio, das quais apenas 25% tinham apoio ao nível de subsídio de emprego.
Estes dados são agravados pelas famílias beneficiárias de RSI que, de um total concelhio de
128 processos ativos com prestação, 27% residem na cidade. Além disso, dos 360
beneficiários do Banco de Recursos Sociais (Loja Social e Ajuda Alimentar), 41% também são
moradores desta freguesia, ao que acrescem 69 indivíduos da UFOHSPG que recorrem à
Cantina Social, correspondendo à quase totalidade das refeições servidas diariamente (70). As
problemáticas atrás referidas, atestam fortemente a predominância de problemas sociais e
carência económica no seu território.
O advento do aumento dos problemas sociais na área da cidade, acontece na mesma altura
em que se verifica uma descapitalização ao nível dos programas e instrumentos de apoio à
promoção da inclusão social, tendo projetos como o “Bem Crescer” (candidatura ao Programa
Ser Criança), AGIR (candidatura à Medida II do Progride) e TEAR (candidatura ao CLDS)
terminado sem a necessária e consequente criação de respostas sociais que lhes dessem
continuidade. A braços com o aumento do desemprego e dos desafios sociais, a inexistência
de programas de apoio convenientes, avoluma a dificuldade de combate aos mesmos, não
obstante a existência de redes interinstitucionais experientes e atuantes e parcerias.
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5. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ABRANGIDA PELA ARU
A área proposta para integrar a ARU da cidade de Oliveira do Hospital tem 65,00 ha,
correspondendo ao espaço central da cidade, englobando o Centro Histórico e toda a Área
Consolidada envolvente.
A ARU compreende as áreas territoriais da cidade que pela sua insuficiência, degradação ou
obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas, dos equipamentos de utilização colectiva e
dos espaços urbanos e verdes de utilização colectiva, justificam a sua reabilitação urbana
através de uma intervenção integrada. Neste sentido a proposta de delimitação da ARU integra
as seguintes áreas:
•

a área correspondente ao Centro Histórico da cidade que importa requalificar e
regenerar como espaço diferenciador, vivencial e simbólico da cidade;

•

a norte e poente, as áreas correspondentes aos eixos da Avenida Carlos Campos e
Rua Virgílio Ferreira, incluindo toda a malha urbana envolvente, áreas estas
degradadas e obsoletas, que importam requalificar e integrar na cidade como espaços
diferenciadores, dotados de conforto e qualidade urbana;

•

a área socialmente vulnerável correspondente ao Bairro Social João Rodrigues Lagos
que importa requalificar e dignificar;

•

a área a nordeste compreendida até ao início da zona industrial, correspondente a
áreas de habitação colectiva e de actividades e dinâmicas económicas, envolvidas por
um conjunto de antigos edifícios e complexos industriais devolutos e em estado de
obsolescência, que importam refuncionalizar e integrar na cidade, como também, dotar
os espaços públicos de conforto e qualidade urbana;

•

a área central e nascente, correspondente ao espaço urbano central de excelência, no
qual se localizam os serviços e grandes equipamentos de utilização colectiva (Hospital,
Escola do 1º Ciclo, EPTOLIVA, ESTGOH...) e se desenvolvem as actividades
económicas, onde importa, para além da requalificação e valorização dos espaços
urbanos, potenciar e valorizar as actividades económicas, recreativas e culturais;

•

a área a sul/nascente correspondente ao grande espaço verde de utilização colectiva
que importa requalificar e valorizar ambientalmente, o Parque Urbano dos Marmelos e
a margem Ribeirinha da Ribeira de Cavalos, bem como, um conjunto de equipamentos
de utilização colectiva com necessidade de requalificação (Piscinas municipais e
Cortes de Ténis).
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A ARU é delimitada, a norte, pela Rua Dr. Virgílio Ferreira e a Rua Eng. António Campos,
abrange a poente, o Bairro Social João Rodrigues Lagos e todo o casco correspondente ao
Centro Historio, a nascente, a Avenida Calouste Gulbenkian até à área do Estaleiro Municipal,
a Fundação Aurélio Amaro Diniz, a sul, a área dos grandes equipamentos educativos, incluindo
a margem ribeirinha da Ribeira de Cavalos e o Parque dos Marmelos.

Figura 6 – Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Oliveira do Hospital - 65,00 ha
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6. CRITÉRIOS SUBJACENTES À DELIMITAÇÃO DA ARU
Para além da continuidade da política de regeneração urbana da cidade de Oliveira do Hospital
e dos critérios subjacentes no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a definição dos
critérios para a delimitação da ARU da cidade de Oliveira do Hospital teve em consideração a
Estratégia de Ordenamento Territorial e o Modelo de Ordenamento consignados na 1ª Revisão
do PDM de Oliveira do Hospital, os estudos de caracterização realizados no âmbito do PDM de
Oliveira do Hospital e os estudos para o Plano de Pormenor e Salvaguarda para o Centro
Histórico de Oliveira do Hospital. Estes documentos, relevantes para a compreensão das
particularidades da estrutura urbana de Oliveira do Hospital, atestam também a visão, os
objectivos, a coerência e os critérios adoptados para a delimitação da ARU.
Os critérios de delimitação da ARU foram também ponderados e adoptados com o intuito de
potenciar a concretização dos objectivos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e, mais
especificamente, os objectivos estratégicos definidos para regeneração urbana da cidade
consubstanciados na presente proposta de ARU, tendo como prioridades a regeneração
urbana do seu centro urbano, a inclusão social, melhoria da qualidade de vida e do ambiente
urbano, a melhoria das acessibilidades e mobilidade, a regeneração e reconversão de espaços
funcionalmente degradados, a valorização das estruturas verdes urbanas e a potenciação das
dinâmicas económicas, sociais e culturais.
Neste sentido, no processo de delimitação da ARU de Oliveira do Hospital foram adoptados os
seguintes critérios estruturantes:

•

Dinâmica territorial. Relacionado com a existência real e potencial de dinâmicas próprias,
reconhecíveis, e que podem influir na intensidade e velocidade do processo de reabilitação
e de revitalização. A área proposta para ARU engloba o centro histórico e toda a restante
área consolidada da cidade, coexistindo intrinsecamente nestes espaços dinâmicas sociais
e económicas de proximidade, o comércio local, os equipamentos colectivos e serviços. O
seu espaço central, o Largo Ribeiro do Amaral, espaço de charneira e articulação entre o
centro histórico e a área consolidada, dotado de uma grande carga simbólica, é o espaço
público de excelência da cidade, onde se geram as dinâmicas que equilibram e
harmonizam a cidade histórica com a cidade consolidada e central.

•

Continuidade

estratégica

–

Relacionado

com

opções

de

estratégia

territorial,

nomeadamente: a classificação do uso do solo do PDM da área como Centro Histórico,
Espaço Central e Espaço Residencial Consolidado; estratégia e modelo de ordenamento
do PDM de Oliveira do Hospital; continuidade com as políticas de promoção da iniciativa
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dos particulares através da implementação de benefícios fiscais com a delimitação da ARU
para o Centro Histórico da cidade, agora caducada, bem como, das opções de
desenvolvimento estratégico preconizadas para a cidade constantes nas propostas de
orçamento plurianuais da Câmara Municipal, como também, em continuidade com as
ações concretizadas para a qualificação da cidade, nomeadamente a Requalificação
Urbana da área sul da cidade, a requalificação do Largo Ribeiro do Amaral, a remodelação
da Casa dos Magistrados para Biblioteca Municipal, o Mercado Municipal e Central de
Camionagem, bem como, as políticas de dinamização e valorização do comércio
tradicional e de valorização e apropriação dos espaços urbanos (programas de
dinamização do comércio local: PROCOM, MODCOM, SIAC/MERCA, Comércio Investe e
realização de eventos, nomeadamente: 'Há festa na Zona Histórica', 'Festa do Queijo',
'EXPOH').

•

Urbanísticos – relacionado com a morfologia e coerência urbanísticas, as épocas urbanas
do seu desenvolvimento ou transformação, as características morfológicas próprias, a
homogeneidade e continuidade urbana, as correlações urbanas funcionais e sociais
actuais. Portanto, devido à homogeneidade, complementaridade e coerência urbanística, a
proposta de delimitação da ARU abrange a área do centro histórico e toda a área
consolidada envolvente na qual se verificam dinâmicas urbanísticas integradas, mantendo,
assim, a coerência urbanística e proporcionando a sua reabilitação integrada. Juntando o
peso e a carga simbólica do centro histórico da cidade com as dinâmicas da área
tradicional, procura-se correlacionar estes espaços, aproveitando e intensificando as
sinergias já existentes, de forma a potenciando novas dinâmicas económicas, sociais e
culturais. Por outro lado, pretende-se regenerar e requalificar de forma integrada os
espaços urbanos da ARU da cidade, os espaços urbanos funcionalmente degradados,
como se exemplifica o conjunto de antigas unidades industriais abandonadas e/ou
degradadas na área norte e nascente da ARU, os espaços urbanos verdes e o ambiente
urbano da cidade.

Na delimitação da ARU, para além dos critérios estruturantes, foram definidos os seguintes
critérios específicos:

o

Coerência com a configuração da estrutura urbana da cidade e sua evolução,
integrando o centro histórico e os espaços urbanos complementares tradicionais e
centrais da cidade;

o

Enfoque na estratégia de reabilitação do centro tradicional numa perspectiva alargada
à cidade, baseada na articulação e integração do centro histórico e do núcleo
consolidado, criando sinergias para os espaços urbanos mais recentes;
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o

Enfoque nos espaços urbanos onde o número de edifícios degradados e devolutos é
mais significativo, carecendo de uma estratégia integrada de reabilitação urbana, em
que os investimentos de natureza pública em reabilitação de equipamentos e
requalificação dos espaços públicos sejam acompanhados de um programa de
estímulos à iniciativa privada;

o

Coerência com os instrumentos de gestão do território, nomeadamente a 1ª Revisão do
PDM de Oliveira do Hospital, abrangendo as áreas classificadas como Centro
Histórico, Espaços Centrais e Espaços Residenciais da cidade de Oliveira do Hospital;

o

Integração de funções e equipamentos estruturantes, eixos e zonas comerciais com
potencial e capacidade para o desenvolvimento de dinâmicas integradas na cidade,
englobando a área do centro histórico e área consolidada envolvente.

o

Enfoque na integração, recuperação e valorização dos espaços verdes urbanos e
corredores verdes, através da definição de estrutura ecológica urbana da cidade,
requalificação e valorização do Parque dos Marmelos e margem ribeirinha;

o

Enquadramento dos principais elementos do património histórico e arquitectónico da
cidade;

o

Enfoque na refuncionalização e recuperação de áreas e pontos devolutos e obsoletos
na cidade, decorrentes da obsolescência dos edifícios e ausência de requalificação
urbana, nomeadamente o centro histórico e unidades industriais abandonadas e/ou em
avançado estado de degradação localizadas na malha urbana da cidade.
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7.

A ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENQUADRAMENTO E DIAGNÓSTICO DA ARU

Neste ponto apresenta-se o enquadramento e diagnóstico da ARU que levou à proposta de
delimitação nesta presente etapa dos trabalhos de delimitação territorial da ARU.

Figura 7 – Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Oliveira do Hospital - 65,00 ha

A Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Oliveira do Hospital abrange o Centro Histórico e
a área consolidada envolvente, integrando as áreas prioritárias para a requalificação e
regeneração urbana da cidade integrada.
Para além das questões transversais a toda a ARU, como é o caso da qualificação do seu
ambiente urbano, da caracterização da habitação, da estrutura ecológica urbana ou da
mobilidade

e

acessibilidade,

dentro

dos

limites

da

ARU

identificam-se

áreas

de

intervenção/actuação que, em determinados aspectos, são alvo de uma abordagem específica,
em coerência com a intervenção /actuação global para a cidade de Oliveira do Hospital.
Desenvolvem-se as seguintes áreas de diagnóstico e actuação para a regeneração urbana da
cidade:
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1. O conjunto edificado da cidade;
2. O Centro Histórico;
3. Ambiente urbano, espaços públicos estruturantes, mobilidade e acessibilidade,
nomeadamente os eixos urbanos estruturados na Avenida Carlos Campos e Rua
Virgílio Ferreira;
4. O Bairro Social João Rodrigues Lagos;
5. O eixo composto por infraestruturas industriais degradas e abandonadas;
6. A Estrutura Ecológica Urbana / Corredores Ecológicos e estruturas verdes, incluindo
o Parque dos Marmelos;
7. O comércio tradicional local;
8. A mobilidade urbana - modos suaves de deslocação diária.

Segue-se uma caracterização dos edifícios de habitação na ARU de acordo com os dados do
INE, apresenta-se a caracterização e diagnóstico detalhados do Centro Histórico, segue-se
uma caracterização das principais problemáticas relativas ao do ambiente urbano, espaços
públicos e acessibilidades, destacando-se a Avenida Carlos Campos e Rua Virgílio Ferreira;
dos edifícios disfuncionais da cidade, comércio local e a estrutura ecológica urbana.

7.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

7.1.1.CARACTERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO DA ARU DE ACORDO COM OS DADOS
DOS CENSOS DE 2011 DO INE

A caracterização dos edifícios de habitação na ARU da Cidade de Oliveira do Hospital teve
como base os Censos 2011 do INE - 'XV Recenseamento Geral da População e o V
Recenseamento Geral da Habitação'.
No âmbito dos censos não foram recenseados os edifícios que se encontravam ainda em
construção, todos os que se encontravam em ruínas e não ocupados no momento censitário e
os que se destinavam exclusivamente a outros usos que não habitação.
A caracterização dos edifícios da ARU da cidade tem como objectivo identificar as tipologias
predominantes dos edifício de habitação, o tipo de utilização, acessibilidades aos edifícios e
nos edifícios, nº de pisos, nº de alojamentos, época de construção, materiais utilizados e
necessidades de reparação como também o estado geral de conservação do mesmo. O
diagnóstico organizou-se de modo a caracterizar isoladamente os edifícios do Centro Histórico
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(CH) e os edifícios da restante Área Consolidada (AC) pertencente à ARU, uma vez que são
áreas com características urbanísticas e arquitectónicas diferenciadas.
De acordo com os dados dos Censos 2011, na ARU de Oliveira do Hospital localizam-se 370
edifícios de habitação, dos quais, 137 no Centro Histórico e 233 na restante área da cidade
incluída na ARU.
Dentro da ARU, 40% (147) dos edifícios são do tipo edifício clássico com 3 ou mais
alojamentos familiares, localizando-se a sua maioria, 132 edifícios, fora dos Centro Histórico.
Relativamente ao Centro Histórico, predomina a tipologia de edifício em banda, com um total
de 57 edifícios, seguindo-se a tipologia de edifício isolado, com 53 edifícios.
Quadro 3 - Tipologia dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital
Área
Centro
Tipo de edifício Consolidada Histórico

Total ARU

% AC

% CH

% Total ARU

Banda
Edifício Clássico 3 ou
+ Aloj. Familiares

20

57

77

9%

42%

21%

132

15

147

57%

11%

40%

Geminado

14

12

26

6%

9%

7%

Isolado
Edifício Clássico de
outro tipo

56

53

109

24%

39%

29%

11

5%

0%

3%

Total

233

137

370

100%

100%

100%

11

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

No que toca à utilização dos edifícios, verifica-se que dentro da ARU de Oliveira do Hospital
predominam os edifícios exclusivamente para habitação, perfazendo um total de 243 edifícios,
com 66% do total, seguindo-se os edifícios com a maior parte da área destinada a habitação,
com 34% e apenas 1% de edifícios com a maior área destinada para outros fins.
Dentro do Centro Histórico, a grande totalidade dos edifícios é exclusivamente destinado a
habitação, com um total de 127 edifícios e apenas 10 com a maior parte da área destinada a
habitação. Denota-se, portanto, o carácter residencial do Centro Histórico.
Quadro 4 - Utilização dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital
Área
Utilização do Edifício Consolidada

Centro
Histórico

Total
ARU

% AC

% CH

% Total
ARU

Exclusivamente a habitação

116

127

243

50%

93%

66%

Maior parte da área para habitação
Maior parte da área para outros fins
(Comércio, serviços)

114

10

124

49%

7%

34%

3

1%

0%

1%

Total

233

370

100%

100%

100%

3
137

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'
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No que toca ao número de pisos, salienta-se que dentro do Centro Histórico o número máximo
de pisos é 4, em apenas um edifício, predominando os edifícios com um e dois pisos, com 53 e
50 edifícios respectivamente.
Na Área Consolidada predominam também os edifícios com um e dois pisos, com 87 e 88
edifícios respectivamente. Seguem-se os edifícios com 3 pisos, com um total de 38 edifícios.
Existe um edifício com 13 pisos e outro com 11 pisos na área consolidada.
Verifica-se que na ARU da cidade de Oliveira do Hospital predominam os edifícios de 1 e dois
pisos, seguindo-se os edifícios com 3 pisos, detendo um total 68% dos edifícios caracterizados.
Quadro 5 - Nº de Pisos dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

N.º de
Área
Centro
pisos Consolidada Histórico
1
34
53
2
38
50
3
42
33
4
37
1
5
23
6
34
7
19
8
4
11
1
13
1
Total
233
137

Total
ARU
87
88
75
38
23
34
19
4
1
1
370

% AC % CH
15%
39%
16%
36%
18%
24%
16%
1%
10%
0%
15%
0%
8%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
100% 100%

% Total
ARU
24%
24%
20%
10%
6%
9%
5%
1%
0%
0%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

No que toca à existência de elevador, verifica-se que no Centro Histórico apenas um edifício é
dotado desse equipamento, enquanto que na área consolidada, 67 edifícios possuem elevador.
No total, na ARU 82% dos edifícios não são dotados de elevador.
Quadro 6 - Existência de elevador nos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Existência
de Elevador
Não
Sim
Total

Área
Consolidada
166
67
233

Centro
Histórico
136
1
137

Total
ARU
302
68
370

% AC
71%
29%
100%

% Total
% CH
ARU
99%
82%
1%
18%
100%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente às acessibilidades dos edifícios a pessoas com mobilidade condicionada,
verifica-se que uma grande maioria dos edifícios não possui entrada acessível. Quase a
totalidade dos edifícios, 89%, um total de 330, não tem entrada para pessoas com mobilidade
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condicionada. No Centro Histórico apenas 5 são dotados de entrada acessível, enquanto que
na restante área 33 dos edifícios tem entrada acessível.
Este é um dos graves problemas no que toca à acessibilidade dos edifícios sendo urgente criar
mecanismos para solucionar o problema da acessibilidade.
Quadro 7 - Entrada acessível dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Entrada do Edifício
Área
Centro Total
Acessível Consolidada Histórico ARU % AC % CH
Não
198
132
330 85%
96%
Sim
35
5
40
15%
4%
Total
233
137
370 100% 100%

% Total ARU
89%
11%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

A maioria dos edifícios é dotada de apenas um alojamento na ARU, com 206 edifícios, 56% do
total, seguindo-se 40 edifícios com 8 alojamentos, fazendo 11% do total e 34 edifícios com 6
alojamentos, com 9% do total. Verifica-se que na área consolidada o número de alojamentos
por edifício é variável, embora prevaleçam os edifícios com apenas um alojamento, perfazendo
um total de 95 edifícios ( 41%). No Centro histórico prevalecem, com 81%, os edifícios com
apenas um alojamento. Não são contabilizados como alojamentos os locais construídos para
habitação que, no momento censitário, estão a ser inteiramente utilizados para fins não
residenciais (não disponíveis para receber pessoas).
Denota-se, portanto a predominância da tipologia da habitação unifamiliar.
Quadro 8 - Número de alojamentos dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Nº de Alojamentos
Área
Centro
do Edifício Consolidada Histórico Total ARU
1
95
111
206
2
6
11
17
3
5
6
11
4
9
4
13
5
5
2
7
6
34
34
7
8
8
8
38
2
40
9
8
1
9
10
12
12
12
4
4
13
1
1
14
1
1
15
4
4
16
2
2

% AC
41%
3%
2%
4%
2%
15%
3%
16%
3%
5%
2%
0%
0%
2%
1%

% CH
81%
8%
4%
3%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

% Total
ARU
56%
5%
3%
4%
2%
9%
2%
11%
2%
3%
1%
0%
0%
1%
1%
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Nº de Alojamentos
Área
Centro
do Edifício Consolidada Histórico Total ARU % AC % CH
19
1
1
0%
0%
Total
233
137
370
100% 100%

% Total
ARU
0%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Quanto à época de Construção dos edifícios da ARU, verifica-se que 79 (21%) foram
construídos até 1919, desses 79, 60 localizam-se no centro histórico.
Verifica-se que o edificado do centro histórico foi constituído predominantemente até 1945, com
73% dos edifícios construídos até então. Entre 2001 e 2011 apenas 3 edifícios foram
construídos.
Por outro lado, na área consolidada, o grande "boom" de construção deu-se entre 1981 e 1990,
com 65 dos 233 edifícios construídos nessa época, (28%), seguindo-se um ritmo de construção
um pouco mais baixo nas duas décadas posteriores.
No Centro Histórico predominam os edifícios construídos há mais de 30 anos, ou seja,
sensivelmente anteriores a 1981, com 89% dos edifícios. Na Área Consolidada, predominam
os edifícios construídos depois de 1981, com 62%, enquanto que os edifícios anteriores a 1981
perfazem 38% desta área.
No total, prevalecendo no Centro Histórico, 57% dos edifícios da ARU foram edificados antes
de 1981, pelo que a área detém um grande conjunto de edifícios envelhecidos, construídos há
mais de 30 anos.
Quadro 9 - Época de Construção dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Área
Centro Total
Época de Construção Consolidada Histórico ARU % AC
Até 1919
19
60
79
8%
De 1919 a 1945
9
40
49
4%
De 1946 a 1960
16
6
22
7%
De 1961 a 1970
22
11
33
9%
De 1971 a 1980
23
5
28
10%
De 1981 a 1990
65
8
73
28%
De 1991 a 1995
27
2
29
12%
De 1996 a 2000
22
2
24
9%
De 2001 a 2005
23
2
25
10%
De 2006 a 2011
7
1
8
3%
Total
233
137
370 100%

% CH
44%
29%
4%
8%
4%
6%
1%
1%
1%
1%
100%

% Total
ARU
21%
13%
6%
9%
8%
20%
8%
6%
7%
2%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'
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No que toca aos materiais utilizados no revestimento exterior dos edifícios, verifica-se que
predomina o reboco tradicional, com um total de 330 (89%) edifícios. Chama-se à atenção que,
no centro histórico, 23% dos edifícios o revestimento é em granito.
Quadro 10 - Revestimento Exterior dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Área
Centro Total
Revestimento exterior Consolidada Histórico ARU % AC
Outros (madeira, vidro)
1
1
0%
Pedra
8
31
39
3%
Reboco tradicional
224
106
330 96%
Total
233
137
370 100%

% CH
0%
23%
77%
100%

% Total
ARU
0%
11%
89%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente à estrutura do edifício, 76% dos edifícios é em betão armado.
Quadro 11 - Estrutura de Construção dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Estrutura de
Área
Centro Total
construção Consolidada Histórico ARU % AC
Betão armado
208
75
283 89%
Com placa
5
2
7
2%
Outra (madeira,
metálica)
0
0%
Paredes de Adobe
6
6
0%
Sem placa
20
54
74
9%
Total
233
137
370 100%

% CH
55%
1%

% Total ARU
76%
2%

0%
4%
39%
100%

0%
2%
20%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Quanto à cobertura, verifica-se que 99% dos edifícios possui cobertura inclinada revestida a
telha cerâmica.
Quadro 12 - Cobertura dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Cobertura do
Área
Centro Total
Edifício Consolidada Histórico ARU % AC % CH
Inclinada (Revestida
a telhas cerâmicas)
229
137
366 98% 100%
Mista (Inclinada e
em Terraço)
4
4
2%
0%
Total
233
137
370 100% 100%

% Total ARU
99%
1%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

No que toca às necessidade de reparação dos edifícios, esta organiza-se me três áreas:
necessidade de reparação na estrutura da construção, necessidade de reparação da cobertura
e necessidade de reparação das paredes e caixilharias.
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Pela análise efectuada, ao nível da estrutura verifica-se que mais de 60% dos edifícios não
necessita de reparação e apenas 4% necessitam de reparações muito grandes. Esses últimos
edifícios encontram-se no Centro Histórico.
Quadro 13 - Necessidade de reparação na Estrutura de Construção dos Edifícios na ARU de
Oliveira do Hospital

Necessidade de
Reparação na
Área
Centro Total
estrutura Consolidada Histórico ARU % AC
Grandes
2
1
3
1%
Médias
13
15
28
6%
Muito grandes
16
16
0%
Nenhuma
164
64
228 70%
Pequena
54
41
95
23%
Total
233
137
370 100%

% CH
1%
11%
12%
47%
30%
100%

% Total ARU
1%
8%
4%
62%
26%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente à necessidade de reparação da cobertura dos edifícios, verifica-se que 69% não
tem necessidade de reparação e 21% necessita de pequenas reparações.
Quadro 14 - Necessidade de reparação na cobertura dos Edifícios na ARU de Oliveira do
Hospital

Necessidade de
Reparações na
Área
Centro Total
cobertura Consolidada Histórico ARU % AC
Grandes
2
2
4
1%
Médias
6
10
16
3%
Muito grandes
16
16
0%
Nenhuma
180
77
257 77%
Pequena
45
32
77
19%
Total
233
137
370 100%

% CH
1%
7%
12%
56%
23%
100%

% Total ARU
1%
4%
4%
69%
21%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Quanto à necessidade de reparação das paredes e caixilharias, verifica-se que 41% não
necessita, mas 33% necessita de pequenas reparações, seguindo-se 9% com reparações
médias.
Quadro 15 - Necessidade de reparação de paredes e caixilharias dos Edifícios na ARU de
Oliveira do Hospital

Necessidade de
Reparação Paredes e
Área
Centro Total
Caixilharia Consolidada Histórico ARU % AC
Grandes
2
1
3
1%
Médias
18
17
35
8%

% CH
1%
12%

% Total ARU
1%
9%
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Necessidade de
Reparação Paredes e
Área
Centro Total
Caixilharia Consolidada Histórico ARU % AC % CH
Muito grande
16
16
0%
12%
Nenhuma
167
58
225 72%
42%
Pequena
46
45
91
20%
33%
Total
233
137
370 100% 100%

% Total ARU
4%
61%
25%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente ao estado geral de conservação, verifica-se que 72% dos edifícios não
apresentam necessidades de reparação. No entanto, há 15 edifícios muito degradados no
Centro Histórico.
Quadro 16 - Estado de Conservação dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Estado de Conservação
Área
do Edifício
Consolidada
Sem necessidade
de reparação
188
Pequenas
reparações
37
Reparações
médias
6
Grandes
reparações
2
Muito degradado
Total Geral
233

Centro
Histórico

Total
ARU

% AC

% CH

% Total
ARU

77

265

81%

56%

72%

33

70

16%

24%

19%

10

16

3%

7%

4%

2
15
137

4
15
370

1%
0%
100%

1%
11%
100%

1%
4%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

No que toca ao serviço de recolha de RSU, verifica-se que a cidade de Oliveira do Hospital
presta um serviço eficaz, cobrindo 99% dos edifícios da ARU.
Quadro 17 - Serviço de recolha de RSU dos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Recolha de resíduos
Área
Centro Total
urbanos Consolidada Histórico ARU % AC
Não
2
2
1%
Sim
231
137
368 99%
Total
233
137
370 100%

% CH
0%
100%
100%

% Total ARU
1%
99%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Quadro 18 - Número de famílias clássicas nos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Nº famílias
0
1

Área
Consolidada
26
75

Centro
Histórico
61
61

Total
ARU
87
136

% AC
11%
32%

% CH
45%
45%

% Total
ARU
24%
37%
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Nº famílias
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
Total

Área
Consolidada
14
24
24
31
13
11
7
1
4
2
1
233

Centro
Histórico
7
4
1

2
1

137

Total
ARU
21
28
25
31
13
13
8
1
4
2
1
370

% AC
6%
10%
10%
13%
6%
5%
3%
0%
2%
1%
0%
100%

% CH
5%
3%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
100%

% Total
ARU
6%
8%
7%
8%
4%
4%
2%
0%
1%
1%
0%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Quadro 19 - Número de indivíduos nos Edifícios na ARU de Oliveira do Hospital

Área
Centro Total
Nº de indivíduos Consolidada Histórico ARU
0
25
61
86
1
19
21
40
2
28
24
52
3
19
11
30
4
8
10
18
5
13
1
14
6
4
4
7
9
1
10
8
5
1
6
9
12
1
13
10
7
1
8
11
12
12
12
10
10
13
7
7
14
8
8
15
7
1
8
16
7
7
17
8
2
10
18
2
2
4
19
1
1
20
6
6

% AC
11%
8%
12%
8%
3%
6%
2%
4%
2%
5%
3%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
0%
3%

% CH
45%
15%
18%
8%
7%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

%
Total
ARU
23%
11%
14%
8%
5%
4%
1%
3%
2%
4%
2%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
3%
1%
0%
2%
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Nº de indivíduos
21
22
24
25
27
29
37
51
Total

Área
Centro Total
Consolidada Histórico ARU % AC
2
2
1%
5
5
2%
1
1
0%
1
1
0%
2
2
1%
3
3
1%
1
1
0%
1
1
0%
233
137
370 100%

% CH
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

%
Total
ARU
1%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
100%

7.1.2.O CENTRO HISTÓRICO

A regeneração urbana do Centro Histórico está assumida como vector para a sustentabilidade
de todo o espaço urbano e para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes e surge
em continuidade com o trabalho de qualificação que tem sido desenvolvido na cidade,
verificado pelas intervenções realizadas. Alguns exemplos são a requalificação do Largo
Ribeiro do Amaral, da Biblioteca Municipal, do Mercado Municipal, a construção da Central de
Camionagem, a integração em programas, a realização de acções, eventos e actividades,
como a integração de Oliveira do Hospital na Rede de Cidades e Vilas de Excelência, a
realização da Festa do Queijo no Largo Ribeiro do Amaral, o evento anual ‘Há Festa na Zona
Histórica’ e outras diversas iniciativas de dinamização do comércio tradicional.
O Centro Histórico abrange uma parte significativa da ARU, com uma área 11,32 ha. O Largo
Ribeiro do Amaral, local simbólico da cidade, foi alvo de uma intervenção de requalificação
urbana recente. Falta a intervenção integrada na restante área.
A nível social, o centro histórico caracteriza-se por nele se localizarem segmentos da
população em situação de pobreza, problemas de envelhecimento populacional, desemprego
de longa duração, exclusão social e esvaziamento populacional.
Ao nível físico verifica-se uma degradação e envelhecimento do edificado, descaracterização
de edificado, detecta-se uma conjunto significativo de edifícios abandonados e em ruínas,
ausência de qualidade urbana e degradação dos espaços públicos, ausência de passeios e
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circuitos adaptados a pessoas com mobilidade condicionada, degradação e ausência de
mobiliário urbano.
Ao nível da qualidade do ambiente urbano, verifica-se uma total obsolescência das
infraestruturas, iluminação pública ineficiente, ausência de espaços/pontos verdes, ausência de
um sistema separativo de drenagem das águas pluviais e ausência de contentores para
recolha selectiva de resíduos.
Pretende-se, requalificar e dignificar esta área de modo a melhorar o ambiente urbano e a
qualidade de vida dos moradores, potenciar a fixação de residentes, fomentar e dinamizar o
comércio local, nomeadamente o comércio de proximidade e o sector de restauração e
bebidas, atrair dinâmicas económicas, funções e usos inovadores, fomentar a utilização dos
modos suaves de deslocação (a pé e bicicleta), criar as melhores condições de fruição do
espaço público para a inclusão através da melhoria das acessibilidades pedonais, introduzir
eficiência e sustentabilidade das redes de infraestruturas, organizar a circulação automóvel e o
estacionamento, bem como, integrar este espaço com restante centro histórico e o Largo
Ribeiro do Amaral, em coerência e continuidade física, vivencial e social.

7.1.2.1. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CENTRO HISTÓRICO DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL
Foi elaborada uma caracterização e um diagnóstico detalhados da área correspondente ao
centro histórico da cidade de Oliveira do Hospital.

a. Metodologia
A elaboração da seguinte análise assentou na caracterização e diagnóstico do Centro
Histórico, o que permitiu um conhecimento do meio urbano tendo por objectivo proceder à sua
avaliação global e crítica. Neste contexto, através de um rigoroso trabalho de campo,
privilegiando a observação directa, o contacto com a população, a pesquisa bibliográfica e a
análise da informação recolhida, foi possível ter um conhecimento aprofundado nas suas mais
variadas componentes, nomeadamente: sócio-económicas, urbanas, naturais, arquitectónicas
e arqueológico/históricas.

b. - Significado urbanístico
A presente área do Centro Histórico de Oliveira do Hospital, compreende uma malha urbana
com as características dos núcleos de formação primária dos lugares, apresentando-se com
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arruamentos estreitos e sinuosos e um conjunto edificado com características arquitectónicas
vernaculares assinaláveis a preservar e valorizar.
A área em causa tem cerca de 11,32 ha e está estruturada em 19 unidades de quarteirão,
comportando 265 edifícios distribuídos por tipologias e usos de habitação, equipamentos,
serviços, comércio, incluindo anexos, garagens e arrecadações.

c. - Tipologia do edificado
A presente análise da tipologia dos edifícios refere-se à tipologia original para que o edifício foi
concebido.
A tipologia predominante no Centro Histórico de Oliveira do Hospital é a habitação unifamilar
com 52,1% do total dos edifícios, seguida de habitação unifamiliar com comércio e/ou serviços
no rés do chão, correspondente a 14,7%.
Ao nível das outras tipologias de habitação, encontramos 2,3% de edifícios de habitação
colectiva, 0,8% de habitação bifamiliar e 3,4% de habitação colectiva com comércio e serviços,
perfazendo 6,4% do total.
A tipologia de equipamento ocupa 5,7% do edificado do Centro Histórico, seguido dos serviços
que apresentam uma percentagem de 1,9% e de edifícios comerciais igualmente com 1,9%.
De salientar a existência de uma considerável percentagem de pequenas construções sem
função definida, correspondente a 16,2% de imóveis que assumem função de garagens,
arrecadações, anexos e arrumos.
Quadro 20 - Tipologia dos edifícios do Centro Histórico de Oliveira do Hospital

Tipologia
Total %
Equipamento
15
5,7%
Serviços
5
1,9%
Comércio
5
1,9%
Habitação Unifamiliar 138
52,1%
Outra
43
16,2%
Hab Unif + com/serv
39
14,7%
Habitação Bifamiliar
2
0,8%
Habitação Colectiva
6
2,3%
Armazém
1
0,4%
Indústria
2
0,8%
Hab Col + com/serv
9
3,4%
Total
265 100,0%

41

ARU DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

d. - Uso actual e estado de ocupação dos edifícios
Relativamente uso dos edifícios, isto é, o tipo de uso que é atribuído aos edifícios, verifica-se
que, dos 265 imóveis existentes, a grande maioria têm o uso habitacional

– 47,2% de

habitação unifamiliar, 13,6% de habitação unifamiliar com comércio e serviços, 3% de
habitação bifamiliar, 1,9% de habitação bifamiliar incluindo comércio e serviços, 1,9% de
habitação colectiva, 2,3% habitação colectiva incluindo comércio e serviços.
Os imóveis ocupados unicamente com comércio correspondem a 0,4% do total e 2,6%
correspondem a restauração e bebidas.
Há ainda uma percentagem de edifícios cujo uso é apenas comércio, serviços e restauração.
Estes edifícios correspondem a edifícios cuja tipologia era habitação e comércio, tendo sido os
pisos superiores convertidos em comércio e/ou serviços.
Existe um grupo de equipamentos (6,4%) direccionados para o âmbito religioso, social, cultural,
administrativo e educativo e uma percentagem de 2,3% dedicada a serviços.
Quadro 21 - Uso dos edifícios do Centro Histórico de Oliveira do Hospital

Uso
Equipamento
Serviços
restauração e bebidas
Habitação Unifamiliar
Habitação Bifamiliar
Hab Unif + com/serv
Habitação Colectiva
Armazém
Industria
Hab Bif + com/serv
Hab Col + com/serv
Comércio
com/serv/restauração
outro
Total Geral

Total
17
6
7
125
8
36
5
11
2
5
6
1
2
34
265

%
6,4%
2,3%
2,6%
47,2%
3,0%
13,6%
1,9%
4,2%
0,8%
1,9%
2,3%
0,4%
0,8%
12,8%
100,0%

Verifica-se que relativamente à tipologia e uso do edificado, se deram algumas alterações,
nomeadamente no que toca à habitação unifamiliar, tendo sido convertidas 7 em habitação
bifamiliar, 2 em equipamentos e duas em habitação unifamiliar com comércio e serviços.
Relativamente à tipologia de habitação unifamiliar com comércio e serviços, também se
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verificaram algumas alterações de uso, nomeadamente a alteração de unifamiliar para
bifamiliar (4 edifícios), a conversão para comércio, armazém e serviços.
Denota-se também que muitos dos edifícios actualmente são utilizados como armazéns (4,2%),
maioritariamente de apoio aos estabelecimentos comerciais e de restauração e bebidas.

Quadro 22 - Tipologia e Uso Actual dos edifícios do Centro Histórico de Oliveira do Hospital

Armazém

5
1

13

1

6
1

4

1

1

39
1

1
2

2
5

1

2

7

6
125

138
2

7

1

2
34

1

Serviços
Total Geral

43
5

11

2

1

17

5

6

36

15
9

32
1

1

5
1

1
1

Total
1

Indústria
Outra

Serviços

1

Comércio
Equipamento
Hab Col +
com/serv
Hab Unif +
com/serv
Habitação
Bifamiliar
Habitação
Colectiva
Habitação
Unifamiliar

restauração e
bebidas

outro

Industria

Habitação
Unifamiliar

Habitação Colectiva

Habitação Bifamiliar

Hab Unif +
com/serv

Hab Col + com/serv

Hab Bif +
com/serv

Equipamento

Comércio

com/serv/
restauração

Tipologia

Armazém

Uso Actual

8

5

125

2

34

7

5

6 265

Quanto ao estado de ocupação, verifica-se que predominam os edifícios ocupados, com 47%
do total, e 12% de edifícios parcialmente ocupados. No entanto, há uma grande percentagem
de edifícios desocupados, correspondendo a 41% do edificado, comprovando o esvaziamento
populacional que se tem observado nos últimos anos nesta área da cidade.
Dos edifícios desocupados, 71 são de habitação unifamiliar e 12 são de habitação unifamiliar
com comércio e serviços. Há também um conjunto de 23 edifícios desocupados que
correspondem a anexos, garagens e arrecadações, um corresponde a um equipamento
colectivo, outro a uma antiga indústria desactivada e um edifício de habitação bifamiliar.
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Quadro 23 - Uso Actual e Estado de Ocupação dos edifícios do Centro Histórico de Oliveira do
Hospital

Uso Actual

Estado de Ocupação do edifício
parcialmente
totalmente
ocupado
ocupado
desocupado

Total

%

Armazém

4

7

11

4%

com/serv/restauração

1

1

2

1%

1

1

0%

17

6%

Comércio
Equipamento

16

1

Hab Bif + com/serv

3

2

5

2%

Hab Col + com/serv

3

3

6

2%

Hab Unif + com/serv

16

8

12

36

14%

7

1

8

3%

5

2%

Habitação Bifamiliar
Habitação Colectiva

2

Habitação Unifamiliar
Indústria
outro
restauração e
bebidas

2

Serviços
Total
% da ocupação

3
54

71

125

47%

1

1

2

1%

9

23

34

13%

7

7

3%

6

6

2%
100%

31

125

109

265

12%

47%

41%

100%

Dos 12% de imóveis parcialmente ocupados são imóveis normalmente só ocupados com
comércio ou serviços no piso térreo, encontrando-se devolutos os pisos superiores de
habitação. Outro fenómeno que se tem vindo a verificar nos últimos anos prende-se com a
transformação dos pisos superiores em armazéns ou arrecadações de apoio ao comércio.
Preocupante é a percentagem de 41%, equivalente a 109 imóveis, totalmente devolutos,
muitos associados a avançados estados de degradação, que contribuem para uma imagem
bastante degradada da cidade histórica.

e. - Habitabilidade
No que toca aos edifícios com o uso habitacional, procedeu-se ao levantamento dos que
estariam desabitados no momento da análise mas com as condições mínimas de
habitabilidade, os habitados e os que estariam desabitados e sem condições de habitabilidade.
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Verifica-se que uma grande percentagem dos edifícios com habitações se encontra habitado,
com 47% do total. No entanto,

há 25% dos edifícios com habitações que se encontram

desabitados e 28% dos edifícios com habitações, desabitados e com necessidade de obras de
requalificação de fundo. Esta análise não representa o estado de conservação geral do
edificado, mas indica uma grande percentagem (28%) de edifícios com habitações que não
oferecem as condições de habitabilidade mínimas sem a realização prévia de obras de
requalificação.
Quadro 24 - Uso Actual e Habitabilidade dos edifícios com o uso de habitação do Centro
Histórico de Oliveira do Hospital

Habitabilidade

Uso Actual

desabitado

Desabitado e
sem condições
de
habitabilidade

habitado

Total

Hab Bif + com/serv

5

5

Hab Col + com/serv

6

6

Hab Unif + com/serv

22

9

Habitação Bifamiliar

1

7

8

5

5

Habitação Colectiva

4

35

Habitação Unifamiliar

23

54

48

125

Total

46

86

52

184

25%

47%

28%

100%

%

Relativamente ao estado de conservação dos edifícios com habitações e a sua habitabilidade,
confirma-se que os edifícios sem condições de habitabilidade correspondem aos edifícios em
mau estado (23) e em péssimo/ruína (29 edifícios).
Há 26% de edifícios com habitações em mau estado de conservação e 16% em ruína. Verificase também, que existem 15 edifícios de habitação que se encontram habitados e estão em
mau estado de conservação, sendo este um problema habitacional grave que importa resolver.
Na sua maioria, os edifícios com habitação encontram-se num estado de conservação
médio/razoável, com um total de 68 edifícios (37%), dos quais 42 estão habitados.
Quanto aos edifícios em bom estado (22%), 10 encontram-se desabitados e 30 estão
habitados.
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Quadro 25 - Estado de Conservação e Habitabilidade dos edifícios com o uso de habitação do
Centro Histórico de Oliveira do Hospital

Habitabilidade

Estado de
Conservação
Excelente / Bom
Mau
Médio /razoável

desabitada

Desabitado e
sem condições
de
habitabilidade

habitada
10

30

9

15

26

42

Péssimo /ruína
Total

f.

45

87

Total

%

40

22%

47

26%

68

37%

29

29

16%

52

184

100%

23

- Uso e estado de ocupação do Piso Térreo

Uma vez que a tipologia predominante no Centro Histórico é a habitação unifamiliar é natural
que o piso térreo seja também maioritariamente utilizado com esta tipologia (49%). No entanto
verifica-se que um grande número de habitações do piso térreo se encontra desocupada,
prevalecendo sobre as ocupadas (67 e 61, respectivamente).
Seguem-se 14% dos edifícios cujo rés do chão é destinado ao uso de comércio ou serviços. No
entanto, verifica-se que 15 destes 36 pisos térreos com espaços comerciais se encontram
desocupados e 3 estão parcialmente ocupados.
Observa-se que em 13% dos casos, o piso térreo é utilizado como anexos ou garagens,
estando a grande maioria desocupada, ou seja, sem qualquer utilização. Os armazéns
assumem alguma expressão, com 5% do uso do piso térreo embora 3 dos 14 estejam
desocupados.

Os equipamentos ocupam 8% do uso do rés do chão, a restauração e bebidas com 4% e os
serviços com 3%.
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Quadro 26 - Uso do piso térreo e Estado de Conservação do piso térreo dos edifícios do Centro
Histórico de Oliveira do Hospital

Uso do piso térreo

Estado de Ocupação do piso térreo
parcialmente
totalmente
desocupado ocupado
ocupado

Total

%

Armazém

3

4

7

14

5%

Comércio

15

3

18

36

14%

19

20

8%

1

1

0%

1

3

1%

1

0%

Equipamento

1

Hab Col + com/serv
Hab Unif + com/serv

2

Habitação Bifamiliar

1

Habitação Colectiva

1

1

3

5

2%

67

1

61

129

49%

2

2

1%

9

34

13%

10

11

4%

1

8

9

3%

114

12

139

265

100%

43%

5%

52%

100%

Habitação Unifamiliar
Industria
outro
restauração e bebidas

23
1

Serviços
Total
% da ocupação

2

A percentagem de edifícios cujo piso térreo se encontra totalmente ocupado é de 52% do total,
predominando a habitação unifamiliar, seguindo-se os equipamentos e o comércio. No entanto,
há 43% de edifícios com o piso térreo desocupado. De realçar a presença de 5% de edifícios
cujo piso térreo se encontra apenas parcialmente ocupado.

g. - Volumetria
É uma zona da cidade com uma volumetria edificada relativamente baixa, com cerca de 44,9%
das cérceas a atingir os dois pisos e 26% dos edifícios a apresentar apenas um piso. Com três
pisos existe um pequeno grupo, abrangendo 26% do edificado. Este conjunto constitui
basicamente a mole edificada estruturada a partir do séc. XVIII. A maioria dos edifícios com
mais de quatro pisos, cerca de 2,6% correspondentes a 7 edifícios, são construídos a partir dos
anos 70. Infelizmente não vieram acrescentar nada à cidade, antes pelo contrário, destruíram
com a sua excessiva volumetria a harmonia até então existente nesta zona da cidade.
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Quadro 27 - Número de pisos acima da cota de soleira dos edifícios do Centro Histórico de
Oliveira do Hospital

N.º de Pisos
acima cota
soleira

Total
1
2
3
4
0

Total Geral

%
69
119
69
7
1
265

26,0%
44,9%
26,0%
2,6%
0,4%
100,0%

h. - Estado de conservação
Num universo de 265 edifícios caracterizados, o estado de conservação é, na sua maioria,
aceitável. Em 34% das situações, o estado de conservação é médio/razoável, e em 24,2%
considera-se excelente/bom. Algumas destas habitações sofreram obras de beneficiação ao
longo dos anos, quer ao nível da pintura interior/exterior, remodelação interior ao nível das
infra-estruturas (casa de banho com banho / água quente), ao nível das coberturas, e mesmo
de ampliação, muitas vezes sem o devido acompanhamento técnico. Algumas apresentam-se
descaracterizadas, com elementos dissonantes, especialmente ao nível das fachadas,
contrastando arquitetonicamente com os restantes imóveis que fazem parte do aglomerado
urbano tradicional.
O número de habitações em mau estado é significativo, com 24,9% do total, e em péssimo
estado / ruína, com 16,6%, carecendo por isso de uma intervenção rápida.
Quadro 28 - Estado de Conservação dos edifícios do Centro Histórico de Oliveira do Hospital

Estado de Conservação

Total

%

Excelente / Bom

64

24,2%

Médio /razoável

90

34,0%

Mau

66

24,9%

Péssimo /ruína

44

16,6%

1

0,4%

Em Obras
Total Geral

265

100,0%

Embora cerca de 34% dos imóveis do Centro Histórico se possam considerar em razoável
estado de conservação e 24,2% em bom estado, se juntarmos a percentagem de imóveis em
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mau estado com a percentagem de imóveis em ruína, obtemos uma percentagem bastante
preocupante de cerca de 41,5% dos imóveis a contribuírem para a exponencial degradação da
imagem do Centro Histórico de Oliveira do Hospital.
São edifícios que apresentam superfícies fendilhadas e com rachas, problemas de infiltração
de águas pluviais, indícios graves de corrosão e deterioração de materiais; vidros das montras,
portas ou janelas, parcialmente partidos ou soltos, sendo as principais causas deficiências
provocadas por envelhecimento e falta de manutenção.
Resumindo, a causa primeira das anomalias mais graves deve-se à água, sobretudo devido a
infiltrações motivadas pelas chuvas, mas também, devido a fenómenos de humidades
ascensionais e, muito raramente, rupturas das canalizações da rede de águas ou da rede de
esgotos.

i.

- Valor Arquitectónico

Quanto ao valor arquitectónico, o Centro Histórico é constituído por um Monumento Nacional, a
Capela dos Ferreiros, e um Imóvel de Interesse Público, o Pelourinho. Toda a área envolvente
a estes dois imóveis, incluindo o Largo Ribeiro do Amaral e toda a frente edificada, encontra-se
em processo de classificação como Zona Especial de Protecção, pelo valor do conjunto e a sua
harmonia.
No entanto, a riqueza do Centro Histórico, não reside tanto no número de imóveis classificados,
nem na quantidade de imóveis de qualidade ou eruditos, que são 36 dos imóveis, mas
sobretudo na harmonia e simplicidade dos pormenores que compõem os designados imóveis
de acompanhamento e que constituem 46,9% dos edifícios. Trata-se de imóveis que estiveram
na génese da estrutura edificada deste tecido histórico, contribuindo de forma significativa para
a harmonia da imagem urbana.

j.

- Nível de Intervenção

Visando quantificar o grau de degradação e a maior ou menor necessidade de recuperação em
cada um dos imóveis foram considerados três níveis de intervenção: ligeira/média, profunda e
sem intervenção.
Verifica-se que existem 9,1% de edifícios isentos de intervenção, embora 32,1% dos imóveis
necessitem de uma intervenção profunda, reflectindo desta forma o adiantado estado de
degradação geral em que encontra o Centro Histórico. Com uma percentagem de 58,9%
surgem os imóveis sujeitos a uma intervenção ligeira e média.
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Quadro 29 - Nível de intervenção dos edifícios do Centro Histórico de Oliveira do Hospital

nível de intervenção
Isento
Ligeiras/médias
Profundas
Total Geral

Total %
24
156
85
265

9,1%
58,9%
32,1%
100,0%

k. - Prioridade de Intervenção
Tornou-se necessário definir prioridades de intervenção atendendo ao estado de conservação
e ao nível de intervenção verificado para cada imóvel.
No geral, os imóveis em médio/bom estado de conservação, isentos de intervenção ou sujeitos
a intervenção ligeira apresentam uma prioridade de intervenção a longo prazo (16,6%).
Verifica-se uma percentagem de 55,1% de imóveis com prioridade de intervenção a médio
prazo e 28,3% de imóveis em mau estado de conservação e em ruína que carecem de uma
prioridade urgente de intervenção.
Quadro 30 - Prioridade de intervenção dos edifícios do Centro Histórico de Oliveira do Hospital

Prioridade de Intervenção
Médio Prazo
Longo Prazo
Urgente
Total

l.

Total %
146
44
75
265

55,1%
16,6%
28,3%
100,0%

- Infraestruturas

Redes de infraestruturas aéreas (distribuição de energia eléctrica, telecomunicações):
Apesar de toda a área de intervenção estar coberta por rede eléctrica, identificaram-se
anomalias quanto ao seu traçado, nomeadamente em arruamentos cujo perfil é bastante
reduzido e onde a presença, em termos de edifícios notáveis, no que respeita ao seu valor
patrimonial, é significativa. A cablagem ao desenvolver-se pelas fachadas dos edifícios
constitui, do ponto de vista arquitectónico, um elemento dissonante, mas também pode
oferecer outros perigos aos utentes.

Rede de abastecimento e distribuição pública de água:
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Segundo informações dos serviços municipais a actual rede pública de abastecimento de água
é totalmente obsoleta. Trata-se de uma rede constituída por tubos de fibrocimento e de PVC –
em troços reparados/substituídos – com diâmetros inferiores ao mínimo admitido no
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem
de Águas Residuais.

Rede de saneamento:
A actual rede de drenagem de águas residuais domésticas encontra-se maioritariamente
obsoleta, com excepção de alguns troços que entretanto foram substituídos.

Rede de drenagem de águas pluviais:
A drenagem de águas pluviais é efectuada através de pontuais sarjetas e é canalizada para o
colector geral de saneamento, não existindo, portanto, um sistema separativo.

Rede de TV por cabo:
De uma forma geral o Centro Histórico está abrangido pela rede de TV por cabo – CaboVisão,
seja através de cablagem aérea (em suportes da EDP ou da PT), fixa em fachadas, ou por
conduta subterrânea. A sua distribuição predial é assegurada por armários colocados nos
passeios junto às estruturas edificadas.

Sistema de combate a incêndio:
O actual sistema de segurança contra incêndios é garantido através de bocas hidrantes
colocadas em portinholas, nas fachadas. Da análise efectuada identificaram-se algumas
carências quanto ao número de bocas-de-incêndio e insuficiência de pressão.

m. - Espaços Públicos
O espaço público que estrutura o Centro Histórico de Oliveira do Hospital é constituído por
espaços públicos lineares (ruas e estradas) e não lineares (largos, praças e adros). Os
arruamentos apresentam um traçado sinuoso e um perfil estreito, comportando o tráfego
pedonal e automóvel condicionado. Na generalidade, à excepção do Largo Ribeiro do Amaral,
não existe definição do estacionamento automóvel (público e privado) e separação entre
espaço rodoviário e pedonal. Verifica-se também uma grande dificuldade de mobilidade e
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acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada aos principais equipamentos e espaços
de uso público.
De uma forma geral, o pavimento dos arruamentos e dos passeios não oferece uma leitura
global do núcleo urbano do centro histórico, dado que é maioritariamente constituído por
calçada de paralelos à portuguesa com várias dimensões, umas vezes regular e outras
irregular, distribuída segundo diversas orientações.
Da análise ao tipo de pavimentos que constituem os passeios, verificamos que a maioria é
constituída por cubos de granito. A betonilha de cimento concentra-se essencialmente nos
acessos particulares a habitações.
Já o pavimento em calçada à portuguesa, não tem grande presença no Centro Histórico,
encontrando-se circunscrita aos passeios envolventes do Palácio de Justiça e ao átrio da
entrada principal dos Paços do Concelho.
O pavimento e a qualidade dos espaços públicos constitui-se uma problemática no que toca às
vivências e ao quotidiano da população residente, uma vez que não oferecem condições de
mobilidade adequadas, principalmente para a população mais envelhecida, dificultando a
mobilidade e tornando-se, muitas vezes, perigosos.
Com excepção dos pavimentos recentemente colocados na Rua Caeiro da Mata e no Largo
Ribeiro do Amaral, que se apresentam em bom estado, de um modo geral, a maioria dos
pavimentos apresenta-se em razoável ou mau estado de conservação.
A constituição dos arruamentos do Centro Histórico de Oliveira Hospital é bastante
diversificada e pouco coerente. Verificamos que grande parte dos pavimentos tem um
acabamento em cubos de granito com diferentes dimensões e diversas orientações.
Relativamente ao estado de conservação, verificamos que a maioria dos pavimentos que
constituem o Largo Ribeiro do Amaral e a zona envolvente se encontra em bom estado de
conservação devido às obras de requalificação de que foi alvo. Em mau estado encontra-se a
maioria dos arruamentos do núcleo mais antigo, constituído por ruas estreitas e sinuosas.

n. - Espaços Verdes
Espaços verdes de recreio
Os espaços verdes de recreio têm como principal função a oferta de espaços lúdicos e de
recreio activo ou passivo de modo a ser utilizados pela população, podendo ser públicos ou
privados de uso público.
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A Praceta Dr. António Simões Saraiva, o Largo do Eirô e a sua escadaria de acesso à zona
antiga e o Largo Conselheiro Cabral Metello, constituem espaços que permitem, apesar da
grande maioria ser impermeabilizado, a estadia e o lazer pela população, quer pelas suas
dimensões quer pela possibilidade de arborização. São espaços livres enquadrados pelo
edificado, bem sucedidos na função de concentração / circulação de pessoas.
O Largo Ribeiro do Amaral é uma área maioritariamente destinada ao entretenimento, lazer e
repouso, sendo a vegetação o elemento fundamental da sua composição e de atractividade.
Na área delimitada do Centro Histórico existem zonas de recreio infantil e juvenil, como o
parque infantil do Largo Ribeiro do Amaral.

Espaços verdes associados a equipamentos
O Adro da Igreja Matriz e o Adro da Igreja de Sant'Ana possuem uma elevada expressividade
ao nível da vegetação e são muito propícios às relações sociais. Da mesma forma, os espaços
que envolvem a Câmara Municipal e o Tribunal, assumem uma função lúdica e
simultaneamente permitem a integração paisagística dos equipamentos.
O espaço anexo à Obra Dona Josefina da Fonseca, bem como o jardim da Casa Museu Dona
Maria Emília Vasconcelos Cabral proporcionam o recreio e o lazer dos utentes, absorvendo as
construções com sua elevada expressão a nível vegetal.
O estacionamento do Largo do Município possui alguma vegetação que auxilia na diminuição
do impacto visual dos automóveis e na regularização das temperaturas, criando sombras.

Espaços verdes mistos (uso privado)
Os logradouros existentes nos quarteirões do Centro Histórico são espaços maioritariamente
privados e de uso privado onde se encontram jardins de pequena dimensão e enquadramento
que assumem funções de recreio e lazer. Existem também algumas hortas/pomares que
representam um sistema agrícola de subsistência, relacionados com a produtividade a baixa
escala.

Ruas arborizadas / alameda
Existem na área de intervenção ruas, que pela sua adjacência com logradouros e espaços
privados, permitem atribuir-lhes alguma importância ao nível da vegetação e espaço verde.
O Largo Ribeiro do Amaral cria um sistema de corredor arborizado que une locais de diferentes
usos e funções.
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O facto de um arruamento se encontrar arborizado, permite a criação de um sistema de
circulação pedonal com elevado conforto bioclimático repondo à cidade melhor qualidade
ambiental, assim como permite a protecção do peão em relação ao condutor.

o. - Iluminação Pública
A iluminação pública geral do Centro Histórico de Oliveira do Hospital é efectuada por
intermédio de candeeiros de coluna, candeeiros de consola ou num caso pontual por apliques
de parede. Salvo raras excepções, onde é notório ter havido um estudo específico de modo a
salvaguardar o contexto local, todo o sistema de luminárias apresenta escassa qualidade
lumínica e percebe-se que foi sendo colocada ao longo do tempo sem qualquer estudo global.
A variedade de soluções de suporte e de tipos de luminária é infinita, o que conduz a uma total
perda de identidade e consequente descaracterização do Centro Histórico.
Ao nível da iluminação cenográfica foram identificados três equipamentos públicos onde se
verifica a pretensão de revelar cenicamente as fachadas. É o caso do edifício da Câmara
Municipal e dos equipamentos religiosos que correspondem à Igreja Matriz e à Capela de
Sant’Ana. Nesta última, a iluminação cénica é efectuada a partir de projectores fixados no
tronco das árvores.

p. - Mobiliário Urbano
No Centro Histórico de Oliveira do Hospital é visível a falta de coerência entre todo o mobiliário
urbano. Para além de diminutos, sobretudo ao nível das papeleiras, originam enorme ruído
visual, quer pela excessiva variedade quer pela dimensão e volume ocupado. As papeleiras
encontram-se, fundamentalmente, nos passeios que acompanham as principais vias de tráfego
rodoviário e pedonal.
Os dispositivos de recolha de resíduos sólidos urbanos, tanto indiferenciados como
diferenciados, também em número insuficiente, situam-se normalmente na periferia dos
quarteirões para facilitar a sua recolha. Na maioria das vezes estão a obstruir passeios ou
instalados sobre a faixa rodoviária.

Encontramos diversos bancos de jardim distribuídos por todo o centro histórico, embora se
observe uma maior concentração junto aos adros das Igrejas e no Largo Ribeiro do Amaral.
São predominantemente feitos em madeira, em ferro ou em pedra e ainda outros improvisados
por particulares, que constatando a insuficiência dos mesmos os foram distribuindo consoante
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as suas necessidades. O mesmo acontece com os canteiros de flores que se localizam
maioritariamente na entrada ou junto aos imóveis, muitas vezes desadequados e em mau
estado de conservação.

7.1.2.2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Depois de efectuada a análise organizou-se o Centro Histórico em cinco áreas ou unidades de
intervenção: dois eixos estruturantes, duas zonas antigas e dois edifícios âncora:
a) Eixo da Rua Alexandre Herculano - Largo Dr. Lourenço Justiniano da Fonseca - Rua
Conselheiro José Lobo - Largo Conselheiro Cabral Metello (PE 1.1)
b) Eixo da Travessa de D. Manuel I - Rua de São José - Praceta Dr. António Simões
Saraiva - Rua Caeiro da Mata (PE 1.2)
c) Zona antiga sudoeste: Largo “Casa da Obra”, Largo do Outeiro, Rua Dr. Lourenço
Justiniano, Rua Fresca, Rua de Baixo, Rua das Flores, Rua da Cadeia Velha, Travessa
João de Deus, Travessa Sebastião Albuquerque e Travessa Dr. Augusto Cid.
d) Zona antiga noroeste: Rua D. Maria Emília Vasconcelos Cabral, Rua Dr. Alberto
Mendes de Abreu, Travessa Domingos Joanes, Travessa Domingues Joanes
e) Antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e Casa da Cultura - refuncionalização e
requalificação dos mesmos

a)

O Eixo da Rua Alexandre Herculano - Largo Dr. Lourenço Justiniano da
Fonseca - Rua Conselheiro José Lobo - Largo Conselheiro Cabral Metello
2

Este eixo tem cerca de 5350 m . Sendo a artéria estruturadora da área mais densificada e
antiga do Centro Histórico (sentido norte/sul/poente), a requalificação urbana deste eixo
apresenta-se de importância fundamental, constituindo-se como um projecto estruturante para
a estratégia de requalificação e valorização do Centro Histórico de Oliveira do Hospital, fruto da
sua articulação com o casco edificado que se pretende reabilitar, com o Largo Ribeiro do
Amaral (espaço central de excelência da cidade já intervencionado) e com a zona norte da
cidade. Para além do uso habitacional, neste eixo persiste uma dinâmica comercial, de
restauração e bebidas e de prestação de serviços que se pretende potenciar de forma a atrair
outras dinâmicas e fomentar a fixação de pessoas e actividades.
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Por outro lado, o núcleo antigo do Centro Histórico constitui-se uma área crítica do ponto de
vista social, físico e ambiental, sintetizando-se nos pontos seguintes:
•

Social: segmentos da população em situações de pobreza, problemas de
envelhecimento populacional, desemprego de longa duração e esvaziamento
populacional.

•

Físico: degradação e envelhecimento do edificado, descaracterização de edificado,
conjunto significativo de edifícios abandonados e em ruínas, ausência de qualidade
urbana e degradação dos espaços públicos, ausência de passeios e circuitos
adaptados a pessoas com mobilidade condicionada, trânsito e estacionamento
desorganizados e sem circuitos bem definidos, degradação e ausência de mobiliário
urbano.

•

Ambiental: obsolescência das infraestruturas, iluminação pública insuficiente e
ineficiente, ausência de espaços/pontos verdes, ausência de um sistema separativo
de drenagem das águas pluviais, ausência de contentores para recolha selectiva de
resíduos.

Proposta:
Pretende-se, requalificar e dignificar esta área de modo a melhorar o ambiente urbano e a
qualidade de vida dos moradores, potenciar a fixação de residentes, fomentar e dinamizar o
comércio local, nomeadamente o comércio de proximidade e o sector de restauração e
bebidas, atrair dinâmicas económicas, funções e usos inovadores, fomentar a utilização dos
modos suaves de deslocação (a pé e bicicleta), criar as melhores condições de fruição do
espaço público para a inclusão através da melhoria das acessibilidades pedonais, introduzir
eficiência e sustentabilidade das redes de infraestruturas, organizar a circulação automóvel e o
estacionamento, bem como, integrar este espaço com restante centro histórico e o Largo
Ribeiro do Amaral, em coerência e continuidade física, vivencial e social.
Acções físicas: Promover a reabilitação dos edifícios, promover a reabilitação das fachadas
com respectiva valorização arquitectónica, delimitar os espaços de fruição pública, reduzir a
velocidade de circulação viária, aumentar ao máximo as áreas de fruição pedonal acessível e
introduzir áreas para circulação em modos suaves (bicicleta), delimitar os locais de
estacionamento; instalar um sistema separativo de drenagem das águas pluviais, redes de
saneamento, distribuição água, fibra óptica e eléctrica no sentido da eficiência energética;
enterrar pontuais atravessamentos, entre fachadas opostas, de cabos eléctricos ou de
telecomunicações; sublinhar e delimitar o espaço como uma unidade pertencente ao conjunto
do centro histórico; instalar novo mobiliário urbano com um desenho coerente e adaptado ao
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local; melhorar o conforto bioclimático desta área da cidade histórica através da melhoria da
estrutura verde urbana.

b) Eixo da Travessa de D. Manuel I - Rua de São José - Praceta Dr. António Simões
Saraiva - Rua Caeiro da Mata
2

Este eixo tem cerca de 3600 m . Esta é a artéria estruturadora da parte sul do centro histórico,
estabelecendo a entrada para a cidade no sentido sul/norte, directamente ao coração deste. A
requalificação urbana deste eixo constitui-se como estruturante para a estratégia de
requalificação e valorização do Centro Histórico de Oliveira do Hospital, fruto da sua articulação
com o casco edificado que se pretende reabilitar, do seu lado poente, e ligação para nascente
da cidade, e também, por nele se localizar o edifício do tribunal e a Casa Museu da Fundação
Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral.
Em termos viários, esta área encontra-se estrangulada e pouco organizada, sem áreas
destinadas a estacionamento. Os passeios, quando há, não se encontram dimensionados nem
adaptados para a circulação pedonal e a estrutura verde urbana é insuficiente. O arruamento
de acesso à Casa Museu necessita de intervenção profunda para a reorganização do
estacionamento e dignificação do espaço de recepção à casa Museu - criação de uma área de
recepção à Casa Museu.
Proposta:
Pretende-se requalificar e organizar este acesso ao centro histórico de modo a dar forma à
Praceta Dr. António Simões Saraiva, dignificando, também a Casa Museu da Fundação Dona
Maria Emília Vasconcelos Cabral, para além de dotar o espaço de percursos acessíveis, áreas
de estacionamento e estrutura verde urbana de modo a potenciar a fixação de residentes no
centro histórico, fomentar e dinamizar o comércio local, criar melhores condições de fruição do
espaço público, em coerência e continuidade física, vivencial e social com a cidade.
Acções físicas: Promover a reabilitação dos edifícios, promover a reabilitação das fachadas
com respectiva valorização arquitectónica, delimitar os espaços de fruição pública, delimitar os
locais de estacionamento; reduzir a velocidade de circulação viária, aumentar ao máximo as
áreas de fruição pedonal acessível, instalar um sistema separativo de drenagem das águas
pluviais, redes de saneamento, distribuição água, fibra óptica e eléctrica no sentido da
eficiência energética; sublinhar e delimitar o espaço como uma unidade pertencente ao
conjunto do centro histórico; instalar novo mobiliário urbano com um desenho coerente e
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adaptado ao local; melhorar o conforto bioclimático desta área da cidade histórica através da
melhoria da estrutura verde urbana.

c) Zona antiga sudoeste: Largo “Casa da Obra”, Largo do Outeiro, Rua Dr.
Lourenço Justiniano, Rua Fresca, Rua de Baixo, Rua das Flores, Rua da Cadeia
Velha, Travessa João de Deus, Travessa Sebastião Albuquerque e Travessa Dr.
Augusto Cid.
A presente área tem cerca de 3000 m2. A presente área engloba a zona mais antiga,
consolidada e densificada do Centro Histórico. A malha urbana assume as características dos
núcleos de formação primária dos lugares, apresentando-se com arruamentos estreitos,
sinuosos e casario compacto. É uma área urbana maioritariamente residencial, com habitações
de pequena dimensão pontuadas por um conjunto de edifícios de carácter de excepção. Para
além dos problemas gerados pela falta de qualidade urbana, do esvaziamento populacional e
de um elevado número de edifícios devolutos, compreende também um conjunto de
problemáticas do ponto de vista social que importam combater e erradicar.
A requalificação urbana desta área apresenta-se fundamental para a sua valorização,
constituindo-se como um projecto estruturante para a estratégia de requalificação e valorização
do Centro Histórico de Oliveira do Hospital.
Sintetizam-se as seguintes problemáticas:
•

Social: segmentos da população em situações de pobreza, população envelhecida,
baixo nível de escolaridade, desemprego e desemprego de longa duração,
esvaziamento populacional.

•

Físico: elevado número de edifícios devolutos, deficientes e graves condições de
habitabilidade, degradação e envelhecimento do edificado, descaracterização de
edificado, conjunto significativo de edifícios abandonados e em ruínas, ausência de
qualidade urbana e degradação dos espaços públicos, ausência de passeios e
circuitos adoptados a pessoas com mobilidade condicionada agravando as
disparidades sociais, dificuldade de mobilidade no espaço público da população
envelhecida, degradação e ausência de mobiliário urbano.

•

Ambiental: obsolescência

das

infraestruturas, iluminação pública ineficiente,

ausência de espaços/pontos verdes, ausência de um sistema separativo de
drenagem das águas pluviais, ausência de mobiliário urbano.
Proposta:

58

ARU DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Pretende-se o combate à pobreza e à exclusão dos residentes e grupos sociais, melhorando as
condições de habitabilidade e a qualidade dos espaços públicos, nomeadamente em termos de
eficiência energética e de acessibilidade e mobilidade em ambiente urbano e nos edifícios.
Melhorar o ambiente urbano e a qualidade de vida dos moradores, aumentar o grau de
satisfação dos mesmos, potenciar a fixação de residentes, fomentar e dinamizar o comércio
local, atrair dinâmicas económicas, funções e usos inovadores, fomentar a utilização dos
modos suaves de deslocação (a pé e bicicleta), criar as melhores condições de fruição do
espaço público para a inclusão através da melhoria das acessibilidades pedonais, introduzir
eficiência e sustentabilidade das redes de infraestruturas, organizar a circulação automóvel e o
estacionamento, bem como, integrar este espaço com restante centro histórico e o Largo
Ribeiro do Amaral, em coerência e continuidade física, vivencial e social.
Acções físicas: Promover a reabilitação dos edifícios, promover a reabilitação das fachadas
com respectiva valorização arquitectónica, delimitar os espaços de fruição pública, reduzir a
velocidade de circulação viária, eliminar a circulação viária em arruamentos promovendo a
fruição pedonal, aumentar ao máximo as áreas de fruição pedonal acessível, delimitar os locais
de estacionamento; instalar um sistema separativo de drenagem das águas pluviais, redes de
saneamento, distribuição água, fibra óptica e eléctrica no sentido da eficiência energética;
enterrar pontuais atravessamentos, entre fachadas opostas, de cabos eléctricos ou de
telecomunicações; sublinhar e delimitar o espaço dos diversos largos; criar zonas de estadia no
Largo “Casa da Obra” e Largo do Outeiro; instalar novo mobiliário urbano com um desenho
coerente e adaptado ao local; melhorar o conforto bioclimático desta área da cidade histórica
através da melhoria da estrutura verde urbana.

d) Zona antiga noroeste: Rua D. Maria Emília Vasconcelos Cabral, Rua Dr. Alberto
Mendes de Abreu, Travessa Domingos Joanes, Travessa Domingues Joanes
2

A presente área tem cerca de 1800 m , compreende a sua malha urbana com as
características dos núcleos de formação primária dos lugares, apresentando-se com
arruamentos estreitos, sinuosos. Detém um conjunto edificado de valor arquitectónico
assinalável a preservar e valorizar. Devido à proximidade com o largo Ribeiro do Amaral e o
Largo Conselheiro Cabral Metello, bem como, à qualidade arquitectónica do seu conjunto
edificado, constitui-se uma área com potencial de geração de dinâmicas económicas e de
implementação de actividades inovadoras. É uma área urbana residencial, com pontos críticos
do ponto de vista social, físico e ambiental, sintetizando-se as problemáticas nos pontos
seguintes:
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•

Social: segmentos da população em situações de pobreza, população envelhecida,
esvaziamento populacional.

•

Físico:

edifícios

devolutos,

degradação

e

envelhecimento

do

edificado,

descaracterização de edificado, conjunto significativo de edifícios abandonados e em
ruínas, ausência de qualidade urbana e degradação dos espaços públicos, ausência
de passeios e circuitos adoptados a pessoas com mobilidade condicionada,
dificuldade de mobilidade no espaço público da população envelhecida agravando as
disparidades sociais, degradação e ausência de mobiliário urbano.
•

Ambiental: obsolescência

das

infraestruturas, iluminação pública ineficiente,

ausência de espaços/pontos verdes, ausência de um sistema separativo de
drenagem das águas pluviais, ausência de mobiliário urbano.
Proposta:
Pretende-se o combate à pobreza e à exclusão dos residentes e grupos sociais, melhorando as
condições de habitabilidade e a qualidade dos espaços públicos, nomeadamente em termos de
eficiência energética, de acessibilidade e mobilidade. Pretende-se também requalificar e
dignificar esta área tanto ao nível dos espaços públicos como ao nível da qualificação do
edificado e da imagem urbana, de modo a potenciar a fixação de novos residentes, criar as
melhores condições de fruição do espaço público e introduzir /requalificar as redes e
infraestruturas para a criação de novas dinâmicas sociais, económicas e culturais.
Acções físicas: Promover a reabilitação dos edifícios, promover a reabilitação das fachadas
com respectiva valorização arquitectónica, delimitar os espaços de fruição pública, reduzir a
velocidade de circulação viária, eliminar a circulação viária em arruamentos promovendo a
fruição pedonal, aumentar ao máximo as áreas de fruição pedonal acessível, delimitar os locais
de estacionamento; instalar um sistema separativo de drenagem das águas pluviais, redes de
saneamento, distribuição água, fibra óptica e eléctrica no sentido da eficiência energética;
enterrar pontuais atravessamentos, entre fachadas opostas, de cabos eléctricos ou de
telecomunicações; melhorar o conforto do trânsito pedonal; sublinhar e delimitar o espaço dos
diversos largos; criar zonas de estadia nos Largos; instalar novo mobiliário urbano com um
desenho coerente e adaptado ao local; melhorar o conforto bioclimático desta área da cidade
histórica através da melhoria da estrutura verde urbana.

e) Antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e Casa da Cultura
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A Casa da Cultura de Oliveira do Hospital e o antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas são
dois edifícios públicos e localizam-se na Rua do Colégio. A Casa da Cultura constitui o
equipamento cultural de referência da cidade. O antigo Colégio, actualmente devoluto, ligado à
educação e cultura, assume um peso simbólico na cidade.
A Casa da Cultura assume um papel fundamental para o desenvolvimento e dinamização
cultural e educativa da região. É o espaço de excelência de divulgação das mais variadas
expressões artísticas, destacando-se as artes plásticas, artes cénicas, cinema, música, etc..
Com o Posto de Turismo situado no edifício, assume também um papel preponderante na
divulgação turística da região.
Ao nível do seu estado de conservação, na generalidade, o edifício necessita de obras de
manutenção, reabilitação e conservação, substituindo-se os materiais e infra-estruturas
desgastados pelo uso ou que já não dão resposta às necessidades.
Por outro lado, para além do estado de conservação, o edifico carece de adaptação às novas
necessidades, nomeadamente, uma reestruturação profunda do auditório, equipando-o com as
mais actuais tecnologias de som, imagem e cénicas, bem como, a área de exposições,
adaptando este espaço para uma área expositiva de qualidade.
Ao nível funcional, verifica-se a incapacidade deste edifício resolver as necessidades sentidas,
não há um espaço expositivo de qualidade, as salas de atelier são insuficientes, a área
destinada para o Posto de Turismo não confere dignidade à função desejada e encontra-se
completamente obsoleta. Há, portanto necessidade de adaptar e refuncionalizar alguns
espaços do edifícios de modo a responder às necessidades sentidas.
O antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas encontra-se actualmente devoluto e em mau
estado de conservação.
Proposta:
Esta proposta de refuncionalização e modernização do Colégio, visa a dinamização da cidade
através da adaptação deste espaço para acolhimento de iniciativas produtivas geradoras de
actividades económicas, da criação de ambientes urbanos dinamizadores da criatividade, da
inovação social e também, para a implementação e desenvolvimento de projectos
experimentais de regeneração urbana, baseados em modelos sustentáveis e que privilegiem a
economia local de forma criativa e inteligente, nomeadamente através da implementação de
um FabLab relacionado com os produtos endógenos, destacando-se o sector têxtil com ênfase
no burel, e sua articulação com as instituições de ensino.
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Paralelamente, será implementado o Centro de Competências para a Inovação Inclusão e
Desenvolvimento Social, acção de promoção local da inclusão activa, com: Banco de Recursos
Sociais (Loja Social, Banco Alimentar e Banco Local de Voluntariado), programa 'Saber Fazer
dá Dinheiro!' - My business, Gabinete de apoio à família, contendo espaços de formação e de
treino de competências, espaços de co-working para empreendedores, salas multifuncionais
para formação, reuniões.
A proposta de qualificação e modernização da Casa da Cultura, para além da dimensão
cultural e recreativa actual, pretende introduzir uma dimensão criativa e de empreendedorismo
cultural, através da implementação de áreas de co-working para empresas culturais e criativas,
espaços de encenação, exposição e validação de conceitos, bem como, instalação de empresa
Júnior

do

Politécnico.

Assume,

portanto,

uma

complementaridade

directa

com

a

refuncionalização do Colégio. Estes 'edifícios âncora', assumem um papel preponderante de
dinamização económica, cultural e social da cidade, numa dimensão de inovação tecnológica,
criativa e inteligente.
Este centro dinamizador de iniciativas produtivas, da cultura, da educação, da integração e da
inovação, terá como polo de atractividade o FabLab. Pretende-se, com a articulação das
instituições de ensino existentes no concelho (ensino superior, ensino profissional,
universidade sénior e ensino secundário), associadas às colectividades, associações locais e
ao centro de emprego, promover actividades económicas de base sustentável, indústrias
criativas, residências criativas, co-work, debate cultural e de empreendedorismo. Da mesma
forma, irá potenciar a economia local, gerar um ambiente urbano dinâmico, nas dimensões
criativa, inteligente e de integração e inovação social.

7.1.3.AMBIENTE

URBANO,

ESPAÇOS

PÚBLICOS

ESTRUTURANTES,

MOBILIDADE

E

ACESSIBILIDADES

Relativamente aos espaços públicos estruturantes na ARU da cidade, foram identificados
espaços públicos carecem urgentemente de intervenção para a sua requalificação urbana.
Estas áreas abrangem todo o espaço público linear e não linear e a sua intervenção deverá ser
em coerência com o todo.
•

falta de estacionamento

•

estacionamento existente desorganizado

•

Ausência de percursos e circuitos adoptados a pessoas com mobilidade condicionada;

•

ausência de circuitos para deslocação em modos suaves (pedonais e bicicleta);

•

Ausência de qualidade urbana e degradação de um conjunto de espaços públicos,
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•

Degradação e obsolescência de mobiliário em algumas artérias;

•

Obsolescência das infraestruturas,

•

iluminação pública ineficiente,

•

Ausência de espaços/pontos verdes contínuos em alguns arruamentos,

•

Ausência de um sistema separativo de drenagem das águas pluviais, nomeadamente
no centro histórico,

•

Ausência de uma imagem coerente em toda a cidade pela degradação de alguns dos
seus espaços públicos

7.1.3.1. O EIXO DA AVENIDA CARLOS CAMPOS
A Avenida Carlos campos assume-se como o eixo urbano estruturante da área norte da cidade,
sendo que a sua requalificação se constitui como projecto estruturante para a estratégia de
requalificação e valorização da Cidade de Oliveira do Hospital. Do mesmo modo, a ligação
compreendida entre a Rua Eng. António Campos ao Mercado Municipal, Central de
Camionagem, Bombeiros Voluntários e Avenida Carlos Campos compreende o espaço ideal
para o desenvolvimento formal de uma área destinada à intermodalidade de transportes.
A Avenida Carlos Campos estabelece, do seu lado poente, ligação com o Centro Histórico
(Largo Ribeiro do Amaral) e a área poente da cidade, a nascente, estabelece a ligação com a
Zona Industrial (Avenida Calouste Gulbenkian) e articula-se com as principais artérias de
entrada norte da cidade (Rua Dr. João Afonso Ferreira Dinis e Rua Professor Dr. César de
Oliveira), como também com as principais vias da área nascente da cidade (Avenida Doutor
Francisco Sá Carneiro, Avenida 5 de Outubro). Na Avenida Carlos Campos localizam-se
grandes equipamentos de utilização colectiva: Central de Camionagem, Mercado Municipal,
Bombeiros Voluntários, Parque Verde Urbano do Mandanelho, Pavilhão Desportivo Municipal,
GNR, Cemitério e Capela de Santana. Nesta avenida encontram-se também instalados os
seguintes serviços e comércio: Escola de Condução, Posto de Abastecimento de Combustível
e cafetaria, duas superfícies comerciais de média dimensão (Modelo Bonjour e Cooperativa
Agrícola) e alguns estabelecimentos comerciais locais. Do seu lado nascente existem edifícios
de habitação colectiva. É de salientar a existência de 4 grandes edifícios devolutos, dois deles
decorrentes da desactivação de unidades/complexos industriais de vulto e os restantes
resultantes da desactivação de grandes unidades comerciais.
A Avenida Calos Campos apresenta-se actualmente sem qualquer qualidade urbanística e com
problemas de circulação, tendo-se detectado os seguintes problemas: perfil transversal
inadaptado às vivências e ambiente urbano necessários para a qualidade urbana e ambiental
da cidade; ausência de passeios em alguns troços da via; passeios subdimensionados e com
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materiais degradados, severamente desadequados a pessoas com mobilidade condicionada;
ausência de percursos acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada; ausência de
percursos destinados aos modos suaves de circulação (bicicleta e a pé); estacionamento
desorganizado; ausência de mobiliário urbano, pequenas áreas sem função específica;
pavimento severamente degradado; infraestruturas obsoletas; ausência de estrutura verde
urbana / corredor verde de ligação do Parque do Mandanelho para o Largo Ribeiro do Amaral;
ausência de uma imagem qualificadora da cidade.
Propõe-se um conjunto de medidas de intervenção urbanística para a qualificação e
valorização do ambiente urbano da Avenida Carlos Campos e para a atractividade ao
desenvolvimento de dinâmicas económicas e sociais: organizar e delimitar os espaços de
fruição pública, reduzir a velocidade e ordenar a circulação viária, introduzir postos de
carregamento rápido e lento de veículos eléctricos, aumentar ao máximo as áreas de fruição
pedonal acessível e introduzir áreas para circulação em modos suaves (ciclovia - bicicleta) para
o incremento dos modos suaves no sentido da promoção dos modos de mobilidade
sustentáveis e redução da poluição atmosférica e sonora, delimitar e organizar os locais de
estacionamento; instalar conduta técnica com sistema separativo de drenagem das águas
pluviais e redes de saneamento, distribuição água, fibra óptica e rede eléctrica no sentido da
sua eficiência; sublinhar esta artéria como espaço estruturante pertencente ao conjunto do
espaço urbano da cidade; instalar mobiliário urbano, melhorar o conforto bioclimático através
da introdução de estrutura verde urbana/ corredor verde de ligação do Parque do Mandanelho
para o Largo Ribeiro do Amaral.
A proposta de requalificação e beneficiação da área norte da cidade consiste na criação de
numa área formal destinada à intermodalidade de transportes, do qual já existe a Central de
Camionagem e uma zona informal de estacionamento automóvel. Propõe-se ainda enquadrar
uma zona de estacionamento de bicicletas e um sistema de Bikesharing. Do mesmo modo,
pretende-se valorizar e qualificar o espaço público e enquadrar a estrutura verde urbana da
cidade nesta área, em prolongamento com a estrutura verde do parque verde urbano do
Mandanelho, introduzindo áreas verdes e espaços urbanos qualificados.
Esta proposta assume-se como estruturante para toda a estratégia de valorização e
qualificação do ambiente urbano da cidade, pela implementação de uma rede de modos
suaves de deslocação, pela a melhoria de oferta de estacionamento automóvel, pelo acesso a
estacionamento próximo de grandes equipamentos colectivos (Parque do Mandanelho,
Pavilhão Polidesportivo, Mercado Municipal e Central de Camionagem), pela redução de
circulação de automóveis na cidade, melhorando a qualidade do ambiente urbano (diminuição
de ruído e poluição atmosférica), pelo descongestionamento de trânsito da Avenida Carlos
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Campos, pela valorização ambiental pela estrutura verde a implementar e, também, pela
renovação da imagem urbana da cidade.
A proposta consiste na requalificação da via que liga a Rua Eng. António Campos ao Mercado
Municipal, Central de Camionagem, Bombeiros Voluntários e Avenida Carlos Campos, na
beneficiação da área informal de estacionamento existente, na valorização ambiental,
paisagística e do ambiente urbano de toda a área envolvente.
A requalificação desta área da cidade irá possibilitar, finalmente, a criação de um espaço
formal destinado à intermodalidade de transportes, (do qual já existe a Central de Camionagem
e uma zona informal de estacionamento automóvel). Irá possibilitar o descongestionamento
automóvel da Avenida Carlos Campos e da restante cidade, quer ao nível de circulação, quer
ao nível de estacionamento. Por outro lado, irá possibilitar a construção de uma imagem
renovada e ambientalmente favorável com a implementação de áreas verdes e valorização dos
espaços públicos.

7.1.3.2. EIXO DA RUA VIRGÍLIO FERREIRA E RUA ALEXANDRE HERCULANO
As Ruas Virgílio Ferreira e Alexandre Herculano são as únicas artérias de acesso ao Centro
Histórico e de ligação à Bobadela, sendo que a sua requalificação se constitui como projecto
estruturante para a estratégia de requalificação e valorização da Cidade de Oliveira do
Hospital.
Para além do acesso privilegiado ao Centro Histórico, estas vias suportam a circulação pedonal
e viária de uma franja significativa das áreas residenciais desta zona da cidade, bem como,
uma grande estrutura social privada, um Lar de 3ª Idade, em fase final de construção e com
todas as valências associadas, como também um empreendimento turístico em fase de
projecto, que trarão outras dinâmicas a esta via, nomeadamente no que se refere à circulação
pedonal de pessoas com mobilidade condicionada.
A Rua Virgílio Ferreira estabelece a única ligação viária para a Bobadela, sendo que, grande
parte se encontra inserida no aglomerado urbano, adquirindo a função de rua e não de estrada,
embora ainda possua um 'perfil de estrada', pela total ausência de passeios, o que promove a
falta de segurança rodoviária.
Estes arruamentos apresentam-se actualmente sem qualquer qualidade urbanística, tendo-se
detectado os seguintes problemas: perfil transversal inadaptado às vivências e ambiente
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urbano necessários para a qualidade urbana e ambiental da cidade; ausência total de passeios
em grande parte do troço das vias; os pouco passeios são subdimensionados e com materiais
degradados, severamente desadequados a pessoas com mobilidade condicionada; ausência
de percursos acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada; ausência de percursos
destinados aos modos suaves de circulação (bicicleta e a pé); estacionamento desorganizado;
ausência de mobiliário urbano, pequenas áreas sem função específica; pavimento
severamente degradado; infraestruturas obsoletas; ausência de estrutura verde urbana
ausência de uma imagem qualificadora da cidade.
Propõe-se um conjunto de medidas de intervenção urbanística para a qualificação e
valorização do ambiente urbano e para a atractividade ao desenvolvimento de dinâmicas
económicas e sociais: organizar e delimitar os espaços de fruição pública, reduzir a velocidade
e ordenar a circulação viária, aumentar ao máximo as áreas de fruição pedonal acessível e
introduzir áreas para circulação em modos suaves (bicicleta) para o incremento dos modos
suaves no sentido da promoção dos modos de mobilidade sustentáveis e redução da poluição
atmosférica e sonora, delimitar e organizar os locais de estacionamento; instalar conduta
técnica com sistema separativo de drenagem das águas pluviais e redes de saneamento,
distribuição água, fibra óptica e rede eléctrica no sentido da sua eficiência; sublinhar esta
artéria como espaço estruturante pertencente ao conjunto do espaço urbano da cidade; instalar
mobiliário urbano, melhorar o conforto bioclimático através da introdução de estrutura verde
urbana.

7.1.4.COMPLEXOS INDUSTRIAIS DEVOLUTOS/DEGRADOS
Do lado nascente da Avenida Carlos Campos e na ligação com a Avenida Calouste
Gulbenkian, localiza-se um conjunto de infraestruturas industriais degradas e abandonadas ou
parcialmente em funcionamento com outros usos, mas cuja estrutura se encontra sem
dignidade e em mau estado de conservação. Este conjunto conforma um eixo industrial que
resultou da construção de instalações industriais entre os anos 60 e 90 do século passado, e
que, resultante da desindustrialização e relocalização das actividades para locais próprios, se
encontram

devolutas.

Este

conjunto

é

composto

pelos

seguintes

edifícios

a

reconverter/refuncionalizar e reabilitar: Estaleiro Municipal (complexo de apoio aos serviços
municipais em estado degradado e obsoleto pertencente à Câmara Municipal), 'Edifício da
IRAL' (antigo complexo industrial abandonado), 'Edifício da Macolar' (antiga fábrica de
confecções, agora parte convertido em espaço comercial), Edifício em ruína (edifício industrial
abandonado e em avançado estado de degradação), 'Edifício da Renault' (edifício de
comercialização de peças automóveis devoluto e degradado), Edifício da cooperativa agrícola
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(cooperativa em funcionamento, mas em estado de conservação razoável), Edifício da AMOL
(espaço comercial devoluto).
Este conjunto de edifícios e antigas unidades industriais localizam-se na principal entrada norte
da cidade, próximo de edifícios de habitação colectiva e de duas superfícies comerciais de
média dimensão (Modelo Bonjour e Pingo Doce). Esta área é, portanto uma área com fortes
dinâmicas, sendo imperativo reconversão deste conjunto de edifícios.

7.1.5.O BAIRRO SOCIAL JOÃO RODRIGUES LAGOS
Situado na cidade de Oliveira do Hospital, o bairro social para famílias pobres - João Rodrigues
Lagos, foi construído em 1959, para dar abrigo e o direito a uma habitação condigna a famílias
carenciadas do concelho de Oliveira do Hospital.
O Bairro Social João Rodrigues Lagos é constituído por 25 habitações com mais de 50 anos,
pertencentes à Câmara Municipal que se encontram, na sua maioria, a necessitar de urgentes
obras de requalificação e adaptação às necessidades actuais para uma habitação condigna. A
Câmara Municipal tem executado esporadicamente obras de reparação pontuais para
minimizar a degradação e o desgaste dos edifícios, mas que se verificam insuficientes para
oferecer qualidade de vida aos seus moradores.
Área urbana crítica do ponto de vista social, com situações de degradação da qualidade da
área residencial, população em situação de pobreza e envelhecida, com deficientes condições
de habitabilidade e com manifesta dificuldade de mobilidade, agravando as disparidades
sociais.
Pretende-se o combate à pobreza e à exclusão dos residentes e grupos sociais, melhorando as
condições de habitabilidade e a qualidade dos espaços públicos, nomeadamente em termos de
eficiência energética e de acessibilidade e mobilidade.
Acções físicas: Serão intervencionadas as habitações sociais no sentido da melhoria das
condições de habitabilidade para uma habitação condigna. Os espaços públicos do bairro
serão reabilitados através das seguintes acções: delimitar os locais de estacionamento; instalar
um sistema separativo de drenagem das águas pluviais, redes de saneamento, distribuição
água, fibra óptica e eléctrica no sentido da eficiência energética; enterrar pontuais
atravessamentos, entre fachadas opostas, de cabos eléctricos ou de telecomunicações;
melhorar e valorizar o conforto do trânsito pedonal e acessibilidade; sublinhar, delimitar e
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valorizar o espaço público de estadia e de circulação; instalar novo mobiliário urbano com um
desenho coerente e adaptado ao local; melhorar o conforto bioclimático desta área.

7.1.6.ESTRUTURA ECOLÓGICA URBANA
A cidade detém uma estrutura ecológica urbana que importa recuperar e expandir. De um
modo geral, a cidade usufrui de excelente qualidade do seu ambiente urbano no que toca à
qualidade dos seus espaços verdes e de lazer, fruto das sucessivas políticas de qualificação e
valorização destes espaços, destacando-se o Largo Ribeiro do Amaral, o Parque do
Mandanelho e um conjunto de arruamentos devidamente arborizados. No entanto, verifica-se a
ausência de continuidade em determinadas áreas da cidade, nomeadamente no miolo do
centro histórico e nos eixos urbanos definidos pela Avenida Carlos Campos, Rua Virgílio
Ferreira e áreas envolventes. Quanto aos espaços verdes, o Parque dos Marmelos, localizado
na margem da Ribeira de Cavalos, necessita urgentemente de uma intervenção de
requalificação e valorização ambiental, reintegrando-o na rede de espaços verdes da cidade.
Devido ao seu valor excecional enquanto elemento da estrutura ecológica da cidade e ao seu
potencial enquanto espaço de recreio e lazer de excelência, a recuperação e valorização do
Parque dos Marmelos e das margens da Ribeira de Cavalos, assumem-se como estruturantes
na estratégia de regeneração urbana da cidade. O facto do Parque dos Marmelos se localizar
nas margens da Ribeira de Cavalos confere a este local a sua excecionalidade, por ser o único
espaço da cidade em contacto com a linha de água, elemento essencial para o equilíbrio
ecológico da cidade. Pretende-se a valorização ambiental e refuncionalização do Parque dos
Marmelos, enquanto elemento fundamental e integrante na rede de espaços verdes da cidade
e da estrutura ecológica urbana.
Esta intervenção consiste na adaptação dos espaços e/ou dos elementos estruturantes e de
composição através de várias intervenções, as quais permitem solucionar os problemas que
afetam o uso, a função e a aptidão atuais e futuras. Assim, pretende-se construir um
horto/viveiro municipal de espécies autóctones que servirá para ações de sensibilização
ambiental junto da comunidade, nomeadamente escolar e mais desfavorecida. Aqui crescerão
as plantas que alunos do ensino pré-escolar semeiem e que posteriormente servirão para
ações de plantação nas áreas da cidade onde há carência de elementos naturais (ações de
qualificação dos corredores e espaços verdes) e também, reflorestação de áreas ardidas no
concelho. A proximidade deste equipamento público de utilização coletiva ao Agrupamento de
Escolas de Oliveira do Hospital potencia a sua vertente pedagógica. Prevê-se que este horto
possua um sistema gota-a-gota para uma maior eficiência.
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Com vista à valorização e preservação deste espaço natural, prevê-se a introdução de espaços
de fruição e possibilidade de um circuito de manutenção, para a realização de exercício físico
grátis, nas vertentes geriátrica e de desportos radicais, constituindo assim, um circuito entre os
diversos espaços verdes da cidade (Parque do Mandanelho e Largo Ribeiro do Amaral).
Terá ainda que se garantir, no espaço urbano, o funcionamento dos cursos de água através de
medidas apropriadas, sendo que o sistema ribeirinho deve ser visto como um regulador do
regime hídrico e depuração biológica das águas de escorrência superficiais. Assim, deverá ser
efetuada a limpeza do curso de água da vegetação invasora, das árvores caídas, dos resíduos
e das obstruções, através da identificação de focos de poluição, e efetuar o desassoreamento
que impede o escoamento ou dificulta o acesso ao rio.
Com o objetivo de integrar este espaço ribeirinho nas vivências da cidade, pretende-se
melhorar o acesso ao rio, introduzindo um espelho de água e áreas pedonais ao longo da
margem da ribeira.
A regeneração das margens da Ribeira de Cavalos e a segurança do leito pela estabilização da
galeria ripícola proporcionam uma maior valorização paisagística, lúdica e ecológica,
valorizando o espaço público, de modo a torná-lo mais atrativo e qualificado.
O Parque dos Marmelos, espaço verde de excelência, potenciará a circulação de pessoas, pelo
que se pretende construir uma ciclovia, que servirá de apoio às escolas e aos equipamentos
desportivos (piscinas municipais e court de ténis) existentes nas imediações.
Com esta intervenção pretende-se consolidar o espaço urbano, ao mesmo tempo que potencia
o usufruto do espaço pela população tornando-se uma mais-valia quer em termos urbanísticos
quer em termos ambientais. Só com a conjugação destas duas componentes (urbana e
ambiental) é possível uma integração sustentável do espaço ribeirinho com a população.

7.1.7.COMÉRCIO LOCAL
Os factores que favorecem a dinâmica comercial local passam pelo atendimento de
proximidade e fidelização do cliente, pela diversidade dos produtos comercializados, pela
proximidade dos espaços comerciais aos vários serviços públicos. Do mesmo modo, os
diversos Projetos/Programas de apoio ao comércio local implementados e em implementação,
a aproximação aos comerciantes através do Conselho Consultivo da ADI e planos
complementares de atuação por parte da Autarquia, são acções ao incentivo do comércio local.
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Os eventos com projecção regional e nacional, associando-se aos produtos locais de qualidade
e à proximidade à Serra da Estrela, captam também potenciais consumidores.
Para além do difícil contexto sócio económico em que se vive, resultando na falta de poder de
compra dos consumidores e da proximidade a grandes centros (ex: Coimbra, Viseu) que
atraem a população para as compras, há a degradação de algumas zonas da cidade,
dificuldade para efetuar cargas/descargas, falta de estacionamento, diminuta utilização das TIC
por parte dos comerciantes, acessibilidades deficientes, falta de flexibilização dos horários, por
parte dos comerciantes, diminuta interação entre os comerciantes e a falta de unidades de
alojamento turístico na cidade, que levam ao pouco dinamismo comercial local.
No seguimento do que tem sido desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento Integrado
de Oliveira do Hospital e Tábua - ADI, pretende-se a revitalização das áreas comerciais da
cidade de Oliveira do Hospital, nomeadamente o seu Centro Histórico e área consolidada,
através da criação de um Centro Comercial ao ar livre. Propõe-se a delimitação de uma área
de intervenção na qual se irão criar condições para a dinamização do comércio local, promover
acções culturais e sociais no sentido da regeneração urbana destes espaços.
Através deste conceito serão desenvolvidas atividades e eventos de dinamização para o
incentivo ao comércio local, serão implementadas acções de requalificação de espaços
públicos e de edificado, potenciando, deste modo, as dinâmicas urbanas, no sentido da
regeneração urbana total destes lugares.

7.1.8.A MOBILIDADE URBANA - MODOS SUAVES DE DESLOCAÇÃO DIÁRIA
Pretende-se promover a circulação pedonal pela cidade, definindo percursos acessíveis,
agradáveis e curtos e ainda áreas de estacionamento. Do mesmo modo, pretende-se criar uma
rede de percursos ciciáveis e ciclovias na cidade, promovendo deste modo o uso da bicicleta
enquanto meio de deslocação diário, nomeadamente entre a Bobadela e a cidade, bem como,
entre a cidade e a zona industrial.
A criação de percursos favoráveis à circulação pedonal e de bicicleta torna-se necessária para
desenvolver e fomentar dinâmicas urbanas, compreendendo as dinâmicas económicas,
culturais e socias, para além das intervenções físicas no edificado e espaço público.
Atualmente persistem algumas áreas da cidade com dinâmicas económicas, no entanto,
verifica-se que há áreas urbanas, nomeadamente no Centro Histórico, em que estas funções
tendem a desaparecer. Pretende-se recuperar o seu vigor, promovendo a implementação,
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manutenção e modernização do comércio tradicional, de modo a desenvolver sinergias e
potenciar a revitaliação destas áreas urbanas.
Cultivando o hábito do uso quotidiano dos modos suaves, nomeadamente as deslocações a pé
ou de bicicleta na cidade, e melhorando a mobilidade pedonal na cidade, serão libertados
espaços de uso público para as pessoas, como também, se melhorará a circulação automóvel,
uma vez que, frequentemente, se verificam constrangimentos de circulação viária devido a
maus estacionamentos. Libertando as pessoas para o espaço público, permitirá também uma
série de dinâmicas que, com o uso do automóvel não acontecem, nomeadamente nas áreas
urbanas com menos circulação automóvel, como é o caso do centro histórico de Oliveira do
Hospital. Assim, promovendo dinâmicas e hábitos de circulação pedonal e implementando
equipamentos em áreas que necessitam de regeneração e vitalidade urbanas, parte-se para
um processo ativo de regeneração do espaço urbano.
Na cidade de Oliveira do Hospital as pessoas deslocam-se de carro para realizar qualquer
atividade do quotidiano sem se aperceberem do seguinte: os percursos são, na sua maioria
das vezes, curtos e as pessoas demoram muito mais tempo à procura de estacionamento do
que se fossem a pé; promovem congestionamentos e estacionamentos em segunda fila porque
não encontram estacionamento ‘à porta’ do local; há gastos significativos de combustível;
poluem a cidade, tanto ao nível sonoro, como ao nível atmosférico; promovem o sedentarismo,
sacrificam o espaço rua em prol do automóvel, deteriorando a mobilidade pedonal na cidade.
Para inverter este ciclo, pretende-se promover ações de sensibilização e de educação para o
abandono do uso indevido do carro no quotidiano, demonstrando que os percursos a pé são
curtos, mais saudáveis e com menos gastos.
Pretende-se que as pessoas compreendam que é possível, com pequenos gestos, viver de
forma mais sustentável, como por exemplo, deslocando-se cada vez menos de automóvel e
possibilitando, deste modo, o seguinte: diminuição de tráfego e de congestionamentos,
diminuição de perigo para os peões, diminuição da poluição sonora e atmosférica, melhoria da
qualidade dos espaços públicos e possibilidade de fruição das pessoas nestes espaços sem
perigo e com qualidade, diminuição de gastos em combustível e realização de exercício físico
grátis.
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8. ANÁLISE / DIAGNÓSTICO TRANSVERSAL - A CONSTRUÇÃO DA VISÃO PARA OLIVEIRA DO
HOSPITAL
Procedeu-se a uma reflexão de abrangência transversal das dinâmicas territoriais de Oliveira
do Hospital numa análise decomposta numa avaliação interna (potencialidades essenciais a
valorizar e estrangulamentos fundamentais a minimizar ou contrariar) e numa avaliação externa
(grandes tendências que se perfilam como oportunidades, e grandes tendências que se
perfilam como ameaças).
8.1. POTENCIALIDADES ESSENCIAIS A VALORIZAR
•

Centralidade estratégica – Centro urbano estruturante;

•

Centralidade regional estratégica;

•

Galardão Município "ECOXXI" em 2013, que premeia as boas práticas de
sustentabilidade;

•

Tecido empresarial empregador e com vocação exportadora;

•

Integra locais de grande interesse económico, cultural e turístico, como é exemplo a
Bobadela;

•

Potencial para produzir com qualidade e diferenciação;

•

Produtos endógenos de excelência;

•

Incentivo do município às actividades económicas/empresariais;

•

Eventos de grande impacto e reconhecimento que se realizam na área da ARU
(EXPOH; Festa do Queijo Serra da Estrela; Mostra de Produtos Biológicos e Agrícolas
em Modo de Produção Tradicional de Oliveira do Hospital);

•

Custo de vida reduzido, qualidade de vida, tranquilidade e segurança;

•

Programas de promoção do empreendedorismo (Empreender+OHP; Educação
Empreendedora; Concurso Regional de Empreendedorismo “Construir Futuros na
Região de Coimbra”);

•

Infra-estruturas de acolhimento industrial na envolvente da cidade, bem como oferta de
serviços avançados às empresas na cidade;

•

Existência de Incubadora de Empresas, de Centro Tecnológico e de Centro de
Inovação (BLC3);

•

Crescimento populacional contínuo na Cidade de Oliveira do Hospital;

•

Programa de apoio e integração social (Ativos Sociais e PrOHAtivos);

•

Hortas solidárias - 'Ideias leguminOHsas';

•

Programa municipal de apoio à recuperação ou criação de habitabilidade - 'Casa
Digna';
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•

Boa cobertura de entidades do terceiro setor (apoio a idosos, crianças e cidadãos
portadores de deficiência);

•

Articulação inter-institucional / Parcerias consolidadas no terreno;

•

Disponibilização de todos os graus de ensino na cidade: do Pré-escolar ao Superior
(ESTGOH), incluindo o profissional;

•

Presença

da

ESTGOH,

enquanto

veículo

de

atracão

e

retenção

de

estudantes/professores, produtor de qualificações e conhecimento, bem como cursos
com potencial ligação à base económica regional e de dinamização do mercado de
arrendamento e comércio local;
•

Formação profissional do IEFP de acordo com CNQ/CNP;

•

Boa cobertura de serviços públicos (Tribunal, Centro de Saúde com abertura 24h/dia,
Hospital, Finanças, Segurança Social, GNR, Bombeiros, Gabinete de Inserção
Profissional…);

•

Processo continuo de regeneração e requalificação do espaço urbano, destacando-se
a requalificação urbana do Largo Ribeiro do Amaral, que, para além da requalificação e
valorização daquele espaço, foi introduzido um parque de estacionamento subterrâneo
no centro da cidade, um equipamento infantil, juntamente com um espaço de lazer de
qualidade valorizado por um café e esplanada.

•

Requalificação urbanística de um conjunto de arruamentos, conferindo à cidade uma
valorização e apropriação do seu espaço urbano;

•

Na área do Centro histórico o conjunto edificado é dotado de valor histórico e
arquitectónico – um Monumento Nacional, um Imóvel de Interesse Público, cerca de 21
imóveis considerados de Qualidade e 7 a classificar como de Interesse Municipal – e
também comemorativo ou simbólico – dois padrões e um pelourinho;

•

O Centro Histórico é a área da cidade com a maior concentração de valores
patrimoniais: dois imóveis, Capela dos Ferreiros e Pelourinho, classificados, como
Monumento Nacional e como Imóvel de Interesse Público, respectivamente, e uma
espécie arbórea (Tília do Largo da Igreja) classificada de Interesse Público;

•

A Área central de excelência da cidade, com maior peso simbólico e afectivo,
delimitada por uma Zona Especial de Protecção, em vias de classificação;

•

Existência de edifício com potencial interesse de albergar novos usos de valência
cultural, funcionando como edifício âncora (edifício do antigo Colégio Brás Garcia de
Mascarenhas (antiga ARCIAL) na Rua do Colégio;

•

Boa situação fisiográfica, com encostas soalheiras e rede hidrográfica abundante;

•

Na área do centro histórico, os dos residentes gostam do local onde vivem. Não
mostram vontade de sair da zona de residência, mesmo aqueles que demonstram
vontade de sair da casa onde actualmente habitam;
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•

Vontade dos residentes em ver requalificados os principais espaços públicos da cidade;

•

Preocupação com a recuperação e revitalização dos edifícios notáveis da cidade;

•

Valorização dos residentes a edifícios com enorme valor cultural e simbólico: CasaMuseu, Casa dos Magistrados, Paços do Concelho, Igreja Matriz, Capela de Sant’Ana;

•

Espaços públicos como potencial factor de interacção e inclusão social;

•

Ambiente urbano harmonioso, tranquilo e seguro;

•

Festividades religiosas (procissões anuais) e de animação pública (Semana
Académica, Festas de Santana, Night Run, …);

•

Comércio local com peso na economia local e nos hábitos da aquisição de bens de
primeira necessidade;

•

Comércio local dinâmico e disseminado pelo núcleo central da cidade;

•

Funções urbanas centrais (Palácio de Justiça, Paços do Concelho, bancos,
equipamentos culturais, educativos, de saúde e religiosos, etc.);

•

Estrutura ecológica urbana dotada de diversos espaços verdes urbanos e corredores
urbanos a potenciar, juntamente com uma grande variedade das espécies arbóreas e
elevada quantidade de quintais e hortas;

•

Relação intrínseca entre o espaço urbano com o espaço rural;

•

Na área do Centro histórico há uma elevada percentagem de imóveis de
acompanhamento, considerados fundamentais para a manutenção do carácter
identitário da cidade, que ainda mantém estruturas de alvenaria de pedra rebocada e
estruturas de madeira e tabique, dominância da cor branca e de cores claras nas
fachadas, coberturas com telhas de canudo originais, variedade de tipos de beirado
(simples, duplos ou triplos), caixilharias de madeira e molduras de cantaria;

•

Aposta da autarquia na produção de instrumentos estratégicos e de planeamento;

•

Aposta relevante da autarquia na realização de investimentos (recentes e em curso)
em domínios importantes da qualidade de vida urbana, cruzando lazer, ambiente,
transportes e diversão (requalificação de arruamentos, Valorização do Parque do
Mandanelho, Requalificação e valorização do Largo Ribeiro do Amaral, Construção da
ETAR, Reconstrução do Mercado Municipal e construção da Estação de Transportes
Rodoviários; Requalificação da Casa da Cultura, programas de eficiência energética no
espaço público e em edifícios;

•

Desenvolvimento de um processo de modernização administrativa e de e-government,
com repercussão na eficácia e transparência dos serviços municipais e do
relacionamento da autarquia com os munícipes;

8.2. ESTRANGULAMENTOS FUNDAMENTAIS A MINIMIZAR OU CONTRARIAR
•

Deficientes acessibilidades rodoviárias externas;
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•

Malha urbana severamente degradada no centro histórico e Bairro Social Rodrigues
Lagos;

•

Espaços urbanos funcionalmente obsoletos, nomeadamente algumas áreas do centro
histórico, a área do estaleiro municipal, o Parque dos Marmelos, a área do antigo
complexo da IRAL, o edifício em ruína na Rua Prof. Dr. Antunes Varela;

•

Elevado número de espaços comerciais devolutos, com maior incidência nas áreas
vulneráveis como é o caso do Centro Histórico e Rua do Colégio;

•

Diversos edifícios de habitação devolutos, destacando-se a área do centro histórico;

•

Infraestruturas obsoletas e ausência de separação da rede de águas pluviais da rede
de saneamento;

•

Bairro Social Rodrigues Lagos, área urbana crítica do ponto de vista social, físico e
ambiental, com situações de degradação da qualidade da área residencial, população
em situação de pobreza, com deficientes condições de habitabilidade e com manifesta
dificuldade de mobilidade, agravando as disparidades sociais.

•

Centro Histórico, área crítica do ponto de vista social, físico e ambiental, com
segmentos de população em situações de pobreza, problemas de envelhecimento e
exclusão social, obsolescência das infraestruturas, degradação do edificado e ausência
de qualidade urbana dos seus espaços públicos;

•

Parque dos Marmelos degradado, sem valorização funcional;

•

Ribeira de Cavalos com problemas de qualidade ambiental;

•

Equipamentos desportivos (piscinas municipais e Campos de ténis) a necessitar de
requalificação;

•

Necessidade de Centro Desportivo diferenciado;

•

Necessidade de demarcar e valorizar a estrutura ecológica urbana, nomeadamente a
requalificação do espaço verde urbano – Parque dos Marmelos – e os corredores
verdes da cidade;

•

Deficientes acessibilidades nos espaços públicos e nos equipamentos de utilização
colectiva, nomeadamente para os cidadãos com mobilidade reduzida;

•

Mobilidade interna pouco eficiente;

•

Rede de transportes públicos desorganizada;

•

Deficientes acessibilidades rodoviárias externas.

•

Perda continuada da população do Centro Histórico e envelhecimento progressivo da
sua estrutura etária, com potenciais consequências sociais, nomeadamente isolamento
e exclusão social;

•

Degradação exponencial e galopante do tecido edificado, com elevado número de
edifícios devolutos e colocados à venda e outros tantos sem as condições mínimas de
habitabilidade, principalmente na zona baixa;
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•

Imagem degradada da zona baixa do Centro Histórico, com calçadas em muito mau
estado de conservação, invasão, dos poucos largos existentes, pelo estacionamento
automóvel, mobiliário urbano heterogéneo e deteriorado;

•

Fragmentação

do

tecido

urbano

e

incipiente

articulação

e

conectividade,

nomeadamente da zona alta (Rua Dr. Alberto Mendes de Abreu, Largo Ribeiro do
Amaral, Rua Alexandre Herculano) com a zona baixa (Largo do Outeiro, Rua de Baixo,
Praceta Dr. António Simões Saraiva);
•

Degradação progressiva da imagem do centro histórico, por ausência de regras de
edificabilidade e de valorização da imagem da cidade específicas para esta área;

•

Estaleiro municipal e área envolvente severamente degradados e com uma imagem
negativa para a cidade

•

Conjunto de antigas unidades industriais localizadas no coração da cidade, degradados
e ‘abandonados’, com necessidade de intervenção urgente para a sua recuperação e
refuncionalização;

•

Indicadores de abandono e saída precoce do sistema de ensino com valões bastante
elevados, reflectindo a entrada no mercado de trabalho de mão-de-obra com baixas
qualificações;

•

Baixos níveis de habilitação profissional, principalmente na área do centro histórico;

•

Aumento da taxa de desemprego;

•

Comércio tradicional pouco qualificado e com perda de dinamismo em algumas áreas
da cidade;

•

Inexistência de dinâmicas empresariais recentes ou inovadoras;

•

Inexistência de um equipamento-âncora capaz de funcionar como sede de uma rede
integrada de equipamentos culturais e como elemento polarizador do associativismo
local;

•

Ausência/debilidade do tecido associativo;

•

Oferta turística com reduzido número de camas na cidade;

•

Existência de uma identidade difusa do que é o centro histórico, dificultando a criação
de uma imagem única e partilhada. O Centro histórico é associado apenas à área do
Largo Ribeiro do Amaral.

•

Baixos níveis de auto-estima e reduzidas expectativas quanto ao futuro do Centro
Histórico, da maioria dos residentes;

•

Existência de lacunas de informação sobre projectos estruturantes para o Centro
Histórico e restantes zonas da cidade, junto de público-alvo relevante;

•

Inexistência de uma abordagem de marketing ao nível da gestão urbana – a cidade
como um produto ou marca relevante;

•

Sectores empresariais de risco;
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•

Hábitos persistentes de trabalho dependente / valorização excessiva do risco ligado ao
empreendedorismo e criação do próprio posto de trabalho;

•

Aumento do desemprego de longa duração, masculino e de casais desempregados;

•

Aumento de desemprego nas áreas da indústria transformadora e construção civil;

•

Oferta de emprego reduzida, especialmente de emprego qualificado;

•

Empresas de setores tradicionais com dificuldades competitivas e de reestruturação e
modernização;

•

Défice de gestão empresarial e de organização para o mercado;

•

Empresas de reduzida dimensão e com funcionamento atomizado;

•

Baixos níveis de qualificação dos recursos humanos;

•

Fraca capacidade de captar profissionais e técnicos qualificados;

•

Aparecimento de novos focos de carência económica e exclusão social;

•

Aumento de inscritos no Banco de Recursos Sociais;

•

Aumento do número de processos na CPCJ;

•

Défice de estacionamento na cidade;

•

Falta de consciencialização dos comerciantes/lojistas na ocupação dos lugares de
estacionamento nas imediações dos seus estabelecimentos comerciais.

8.3. GRANDES TENDÊNCIAS QUE SE PERFILAM COMO OPORTUNIDADES
•

Galardão de “Melhor Município para Viver” em 2013, com o Programa ActivoSociais;

•

Menção Honrosa de “Melhor Município para Viver” em 2014, com o Programa de
Incentivo à Natalidade;

•

Projecto de captação/atração de novos residentes (Oliveira do Hospital a “Friendly
Municipality”)

•

Integração de Oliveira do Hospital na CIM- Região de Coimbra

•

Integração de Oliveira do Hospital na ADIBER - Associação de Desenvolvimento
Integrado da Beira Serra;

•

Concretização da Área de Reabilitação Urbana para a cidade de Oliveira do Hospital.

•

ESTGOH/BLC3 como centro de excelência de inovação e conhecimento no território;

•

Empreendedorismo com destaque na agenda pública, criando um ambiente propício ao
empreendedorismo de base local;

•

Incentivo à construção e manutenção de infraestruturas de apoio às actividades
económicas;

•

Incentivos para a expansão e internacionalização das empresas;

•

Apoios e estímulos para a qualificação de mão-de-obra;

•

Recuperação da indústria têxtil;
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•

Sistema de Incentivos ao “Comércio Investe”, no âmbito da modernização comercial do
centro urbano;

•

Integração do Município na Rede de Cidades e Vilas de Excelência

•

Diversidade e qualidade dos produtos endógenos agroalimentares e gastronómicos
com procura/valorização por segmentos de mercado em expansão a nível nacional;

•

Novas utilizações/aplicações, possíveis com o avanço da investigação/conhecimento,
para os produtos locais, recriações ou inovações que respondam a novos públicos e
necessidades existentes;

•

Existência de programas de apoio ao desenvolvimento social e instrumentos de
combate à pobreza e exclusão social;

•

Aumento da importância da economia social;

•

Aprofundamento das relações inter-institucionais no âmbito da Rede Social;

•

Articulação institucional intersetorial (público, privado e terceiro sector) para responder
às necessidades da população;

•

Cultura de parceria e cooperação enraizada;

•

Possibilidade de promoção de formação às necessidades laborais;

8.4. GRANDES TENDÊNCIAS QUE SE PERFILAM COMO AMEAÇAS
•

Crescente mobilidade de recursos humanos qualificados que favorece o "brain drain"
(fuga de talentos);

•

Risco de deslocalização de empresas/indústrias que procuram condições mais
propícias;

•

Acesso ao crédito dificultado pela crise do sistema financeiro actual, dificultando a
reabilitação do edificado;

•

Articulação dos sistemas de ensino, formação profissional e mercado de trabalho ainda
não satisfatória e fraca adequação da oferta educativa e formativa com as reais
necessidades do mercado de trabalho existente;

•

Prevalência de um modelo de desenvolvimento assente nos baixos custos da mão-deobra;

•

Declínio populacional nacional;

•

Dinâmica demográfica de envelhecimento;

•

Aumento do desemprego de longa duração

•

Contexto socioeconómico do país;

•

Políticas

públicas

baseadas

em

pressupostos

financeiros

que

promovem

o

encerramento de serviços e equipamentos no Interior;
•

“Litoralização” e aumento das assimetrias.
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•

A intensa competição territorial pela retenção dos efeitos centrífugos de Coimbra e
Viseu, nos territórios circundantes, dificulta a afirmação de Oliveira do Hospital no
contexto regional;

•

O crescimento dos problemas sociais em resultado do envelhecimento da população;

•

O crescimento e a afirmação de áreas lúdica e culturalmente atractivas com potencial
turístico em consolidação, como a Covilhã e Seia, na Região de Turismo da Serra da
Estrela;

•

A debilidade e inadequação das políticas nacionais de habitação poderão dificultar a
necessidade de animação do mercado de arrendamento habitacional e das
intervenções no âmbito da reabilitação da habitação degradada, especialmente no
Centro histórico;

•

O consecutivo adiamento da construção do IC 6, IC7 e IC 37 poderão comprometer a
capacidade de atracção e investimento no concelho e o consequente desenvolvimento
económico;

•

2

O menor preço/m da habitação nos concelhos vizinhos poderá ter fortes repercussões
na perda de residentes em Oliveira do Hospital;

•

O esforço crescente de comunicação por parte de um número alargado de cidades, a
nível nacional e internacional, dificulta a obtenção de notoriedade e envolve
investimentos de marketing e comunicação com alguma dimensão.
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9. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS A PROSSEGUIR
Neste ponto apresenta-se a estratégia de Reabilitação Urbana, contendo a Visão e Missão,
bem como, de um conjunto de objectivos estratégicos a prosseguir.
Partindo da tomada de consciência da cidade de Oliveira do Hospital como centro
estruturante regional, polarizador do desenvolvimento económico e social, em que se
identifica o centro tradicional de Oliveira do Hospital como referência de identidade e de valor
social, cultural, simbólico e económico, para o desenvolvimento de uma cidade competitiva,
sustentável e inclusiva, são definidas as estratégias de intervenção para a sua regeneração
urbana, que se irá concretizar através de acções de reabilitação e revitalização urbanas.
Os processos de reabilitação e a regeneração urbanas serão realizados de forma integrada e
global, tendo presente a dimensão social, a dimensão física, a sustentabilidade ambiental,
a competitividade e inovação, a dimensão económica, como também a dimensão cultural
e patrimonial do lugar, no sentido de: (re)criar cidade viva.

9.1. VISÃO E MISSÃO

Visão para a cidade de Oliveira do Hospital:
Cidade de Oliveira do Hospital, centro estruturante regional e polarizador
sub-regional do desenvolvimento económico e social, com a sua área
tradicional dotada de dinâmicas económicas, com elevado valor social,
patrimonial, cultural e simbólico, inclusiva, sustentável e competitiva.
Missão:
(re)criar cidade viva!!
9.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A PROSSEGUIR

Reabilitação e revitalização urbanas - Trazer (de novo) vida à cidade
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Para esta estratégia global de qualificação e valorização da cidade definiram-se os seguintes
objetivos estratégicos:
Quadro 31 - Objectivos Estruturantes
Objectivos Estruturantes
Objetivo Estratégico 1:
Requalificação e estruturação do Ambiente Urbano
Objetivo Estratégico 2:
Valorização/recuperação do parque habitacional e do património
edificado
Objetivo Estratégico 3:
Potenciar a qualidade de vida, a inclusão social, as dinâmicas sociais,
culturais e recreativas
Objetivo Estratégico 4:
Fomentar as dinâmicas económicas e turísticas
9.3. OBJETIVOS GERAIS PARA A ARU
Do conjunto de objetivos estratégicos definiram-se os seguintes objetivos gerais :
Quadro 32 - Objectivos Estruturantes e Objectivos Gerais para a ARU da cidade de Oliveira do
Hospital
Objectivos
Objectivos Gerais
Estruturantes
OE 1 OG 1.1 - Reabilitar o tecido urbano de modo a melhorar a sua
Requalificação e
funcionalidade e introduzir novas funções, bem como, a qualidade de
estruturação do
vida aos moradores e incentivar a fixação de novos;
Ambiente Urbano OG 1.2 - Intervir estrategicamente na paisagem urbana através da
requalificação do espaço público, para se tornar atractivo ao
desenvolvimento de dinâmicas económicas, sociais, culturais e
turísticas;
OG 1.3 - Requalificar as infraestruturas urbanas no sentido da sua
eficiência (rede de águas pluviais, esgotos, distribuição de água, rede
elétrica, iluminação pública);
OG 1.4 – Melhorar a qualidade da mobilidade urbana da cidade,
através do incremento dos modos suaves (circulação pedonal e uso
de bicicleta), organizar a circulação viária e estacionamento;
OG 1.5 - Valorizar a circulação pedonal e potenciar um espaço urbano
inclusivo: melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade
urbana, no que respeita à promoção da utilização dos modos suaves
de deslocação e à eliminação de barreiras arquitetónicas e definir
percursos acessíveis;
OG 1.6 - Recuperação, expansão e valorização dos sistemas e
estruturas ecológicas urbanas
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Objectivos
Estruturantes

Objectivos Gerais

OG 1.7 - Integrar os trabalhos desenvolvidos do âmbito da Rede de
Cidades e Vilas de Excelência, nomeadamente na elaboração do
Plano de Acção Local para a Cidade de Oliveira do Hospital nas
temáticas de Cidade de Regeneração e Vitalidade Urbana e Cidade
Ciclável e de Mobilidade Amigável.
OE 2 - Valorização/ OG 2.1 - Criar condições favoráveis e estímulos à reabilitação do
recuperação do
edificado por parte dos particulares;
parque habitacional OG 2.2 - Fomentar a reabilitação do edificado degradado e devoluto;
e do património
OG 2.3 - Melhorar as respostas públicas às carências existentes no
edificado
domínio habitacional para os grupos sociais mais desfavorecidos;
OG 2.4 - Preservar e valorizar o património edificado enquanto
identidade patrimonial, cultural e social;
OG 2.5 - Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em
edifícios públicos e privados;
OE 3 - Potenciar a OG 3.1 - Valorizar a identidade cultural como forma de afirmação
qualidade de vida, a urbana;
inclusão social, as OG 3.2 - Valorizar o património cultural como fator de identidade e
dinâmicas sociais, competitividade urbana;
culturais e
OG 3.3 - Definir estratégias de comunicação e de envolvimento da
recreativas
comunidade, integrando-a como ‘actor’ fundamental para a identidade
do lugar: ‘este é o meu bairro!’;
OG 3.4 - Introduzir actividades recreativas e culturais direccionadas
para a identidade do local;
OG 3.5 - Projectar a cultura e o património através de animação
cultural e turística, expresso na envolvência da comunidade como
meio de desenvolvimento social, cultural, educativo e económico.
OG 3.6 - Qualificação da rede de equipamentos e serviços de
promoção e valorização do desenvolvimento social
OE 4 - Fomentar as OG 4.1 - introduzir novas funções, nas vertentes comercial, cultural e
dinâmicas
turística;
económicas e
OG 4.2 - Desenvolver uma identidade distintiva e diferenciável com
turísticas
atractividade para estimular as actividades económicas, como
turismo, comércio, restauração e bebidas;
OG 4.3 - Integrar várias dimensões de intervenção, parceiros e
recursos, como turismo, comércio, actividades culturais e recreativas;
OG 4.4 - Dinamizar o comércio local;
OG 4.5 - Diferenciar e inovar a oferta do alojamento turístico;

9.4. ACÇÕES / PROJECTOS ESTRUTURANTES PARA A ARU
Preconiza-se que a concretização destes objectivos deverá passar, não só pelo incentivo da
iniciativa privada na reabilitação do edificado residencial e afeto a actividades económicas, mas
também, em grande medida, pela realização de diversas acções estruturantes de reabilitação
urbana, que tenham por objecto também as infra-estruturas urbanas, os espaços urbanos e
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verdes de utilização colectiva, os equipamentos públicos e o património histórico e
arquitectónico.
Quadro 33 - Acções/Projectos Estruturantes para a ARU da cidade de Oliveira do Hospital

Acções

Designação

PE 1
PE 1.1

Regeneração do Centro Histórico:
Reabilitação e qualificação do eixo Rua Alexandre Herculano - Largo Dr.
Lourenço Justiniano da Fonseca - Rua Conselheiro José Lobo - Largo
Conselheiro Cabral Metello
Reabilitação do eixo: Travessa de D. Manuel I - Rua de São José -Praceta Dr.
António Simões Saraiva - Rua Caeiro da Mata
Reabilitação da zona antiga sudoeste: Largo “Casa da Obra”, Largo do Outeiro,
Rua Dr. Lourenço Justiniano, Rua Fresca, Rua de Baixo, Rua das Flores, Rua da
Cadeia Velha, Travessa João de Deus, Travessa Sebastião Albuquerque e
Travessa Dr. Augusto Cid.
Reabilitação da zona antiga noroeste: Rua D. Maria Emília
Vasconcelos Cabral, Rua Dr. Alberto Mendes de Abreu, Travessa Domingos
Joanes, Travessa Domingues Joanes
Programa de Reabilitação do Bairro Social João Rodrigues Lagos, incluindo
requalificação do edificado e espaços públicos
Refuncionalização do antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e
requalificação da Casa da Cultura
Requalificação da Avenida Carlos Campos
Requalificação da Rua Vergílio Ferreira e Rua Alexandre Herculano
Recuperação da margem ribeirinha da ribeira de Cavalos com a valorização e
refuncionalização do Parque dos Marmelos

PE 1.2
PE 1.3

PE 1.4
PE 2
PE 3
PE 4
PE 5
PE 6
PE 7
PE 8
PE 9
PE 10
PE 11
PE 12
PE 13
PE 14
PE 15
PE 16
PE 17
PE 18
PE 19
PE 20
PE 21
PE 22
PE 23

Qualificação e modernização do Estaleiro Municipal em área industrial, incluindo
envolvente directa
Prémio anual de Boas Práticas na Reabilitação de edifícios privados, integrando
também a eficiência energética
Programa municipal de apoio à recuperação de fachadas
Programa municipal de apoio à recuperação ou criação de habitabilidade - 'Casa
Digna'
Dinamização do comércio tradicional - conceito de 'Centro Comercial ao ar livre'
Rede de percursos acessíveis na cidade: dotar o centro histórico, os
equipamentos colectivos, serviços e áreas comerciais acessível a todos os
cidadãos, definindo uma rede de percursos acessíveis.
Uniformização da sinalética e mobiliário urbano nos arruamentos com design e
materiais sustentáveis e locais
Requalificação da Rua Brás Garcia de Mascarenhas
Reabilitação das infraestruturas urbanas no sentido da melhoria da sua eficiência
e introdução de fibra óptica
Incentivos fiscais municipais de apoio à reabilitação
Sensibilização e promoção da circulação pedonal
Eliminação das barreiras arquitectónicas
Aumento da carga fiscal municipal para edifícios degradados
Reabilitar os edifícios de referência arquitectónica
Criar um gabinete de atendimento e gestão urbanística vocacionado para a ARU
- agilizar os procedimentos
Criar Normas para a reabilitação do edificado, de forma a fomentar a coerência
arquitectónica e valorizar / dignificar a imagem global da cidade, nomeadamente
do seu centro histórico.
Circuito e 'Mapa patrimonial' virtual e físico
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Acções

Designação

PE 24

Envolver a população local na realização de eventos inovadores e activação /
reinterpretação de festividades, costumes e tradições locais. Marchas Populares,
Há festa na zona histórica, Festas de Santana, etc.
Workshops temáticos com a população sobre as problemáticas da cidade
Desenvolver plano de dinamização turística.
Criação/requalificação dos corredores verdes e outros espaços verdes urbanos
da cidade
Acções de sensibilização / formação dos agentes económicos - Comércio Local
Melhorar o sistema wireless Oliveira Online de modo a cobrir toda a cidade e
facilitar o acesso aos imediato aos turistas ou criar pontos sem necessidade de
inscrição
Participação em portais, plataformas móveis e redes sociais de promoção e
comercialização dos produtos turísticos
Criação de Site/Mapa Virtual do comércio local da cidade
Dotar a cidade de 'Welcome Center'
introduzir recolha selectiva no centro histórico
Rede de percursos cicláveis e ciclovias na cidade

PE 25
PE 26
PE 27
PE 28
PE 29
PE 30
PE 31
PE 32
PE 33
PE 34

10. DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
Atendendo aos objectivos estratégicos a prosseguir com a implementação da ARU de Oliveira
do Hospital, a respectiva ORU deverá ser do tipo sistemática.
Nos termos do número 3 do Artigo 8.º do RJRU, a ORU sistemática consiste numa intervenção
integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à
qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de
utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um
programa de investimento público.
Embora o modelo de gestão da ARU e de execução da ORU devam ser definidos
posteriormente num programa estratégico de reabilitação urbana, prevê-se também que o
Município de Oliveira do Hospital será a entidade responsável pela coordenação e gestão da
operação de regeneração urbana, e que o modelo a adoptar para a execução da operação de
reabilitação urbana será o de iniciativa da entidade gestora.
Prevê-se ainda que o prazo de execução da ORU de Oliveira do Hospital seja de 15 anos,
prorrogáveis nos termos do RJRU.
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11. QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE REABILITAÇÃO
A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto apoios e incentivos de natureza
financeira e fiscal sobre os prédios urbanos abrangidos. Sem prejuízo de outros incentivos ou
apoios existentes ou a criar, referem-se aqueles que, no atual quadro legal, se consideram
mais relevantes, podendo a presente estratégia de reabilitação ser adaptada a novos regimes
de incentivos fiscais, conformando-se com eles de forma automática e sem necessidade de
revisão deste documento.

11.1.

APOIOS MUNICIPAIS

1. Isenção de 100% das taxas urbanísticas municipais relacionadas com as obras de
reabilitação, dentro da área correspondente ao Centro Histórico, quando verificada a
obtenção de um nível na Avaliação Funcional e de Desempenho.
2. Isenção de 50% das taxas urbanísticas municipais relacionadas com as obras de
reabilitação, na restante área da ARU, quando verificada a obtenção de um nível na
Avaliação Funcional e de Desempenho.
3. Será também assegurada a criação de mecanismos que garantam o apoio às ações de
reabilitação, quer na vertente de informação quer na de tramitação processual, de modo a
facilitar e promover as ações e divulgar os incentivos de caráter fiscal e financeiro
disponíveis.

11.2.

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) E IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS

TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT)
1. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT)
dentro da área correspondente ao Centro Histórico da ARU:
1.1. Isenção de IMI, dos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, por um período
de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das ações de reabilitação,
podendo ser renovada por um período adicional de 5 anos (n.º 7 do artigo 71.º do
EBF, na sua atual redação);
1.2. Isenção do IMT, nas aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio
urbano, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira
transmissão onerosa do prédio reabilitado ( n.º 8 do artigo 71.º do EBF).
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1.3. Isenção do IMT, nas aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação
urbanística, desde que, no prazo de dois anos a contar da data da aquisição, o
adquirente inicie as respectivas obras ( n.º 2 do artigo 45.º do EBF).
1.4. Para além dos incentivos, é contemplada uma medida destinada a promover a
intervenção dos edifícios devolutos e/ou degradados e que penaliza os proprietários e
demais titulares de direitos:
1.4.1. Majoração de IMI em 30%, dos prédios urbanos devolutos;
1.4.2. Majoração de IMI em 50%, dos prédios urbanos em ruínas;

2. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT) na
restante área da ARU:
2.1. Isenção de IMI, dos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, por um período
de 3 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das ações de reabilitação,
podendo ser renovada por um período adicional de 2 anos;
2.2. Isenção do IMT, nas aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio
urbano, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira
transmissão onerosa do prédio reabilitado ( n.º 8 do artigo 71.º do EBF).
2.3. Isenção do IMT, nas aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação
urbanística, desde que, no prazo de dois anos a contar da data da aquisição, o
adquirente inicie as respectivas obras ( n.º 2 do artigo 45.º do EBF).

11.3.
o

OUTROS INCENTIVOS CONFERIDOS PELO ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Dedução à coleta, em sede de IRS, até ao limite de €500, 30% dos encargos
suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis (n.º 4 do artigo
71º do EBF);

o

Tributação à taxa autónoma de 5% das mais valias auferidas por sujeitos passivos de
IRS residentes em território português quando sejam inteiramente decorrentes da
alienação de imóveis objeto de ações de reabilitação (n.º 5 do artigo 71º do EBF);

o

Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de
IRS quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis objeto de
ações de reabilitação (n.º 6 do artigo 71º do EBF).

o

IVA à taxa reduzida de 6% em obras de reabilitação urbana.
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Os apoios e incentivos descritos no presente capítulo apenas serão concedidos a intervenções
que se enquadrem, cumulativamente, nas definições de reabilitação urbana e reabilitação de
edifícios constantes no RJRU, não se aplicando a construções a edificar em lotes/parcelas
vazios.
Os apoios e incentivos à reabilitação do edificado serão concedidos após a conclusão das
obras, atestada pelos serviços competentes do Município, e cessarão sempre que se verifique
que a obra não se realizou de acordo com o projeto aprovado ou que foram feitas demolições
não autorizadas.
Saliente -se que, nos termos da alínea b) do Artigo 14.º do RJRU, a delimitação de uma ARU
confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou
frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à
reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de outros
benefícios e incentivos relativos ao património cultural.

11.4.

REGRAS PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS FICAIS

- IMI E APOIOS

MUNICIPAIS

Para efeitos da aplicação do incentivo fiscal do Imposto Municipal sobre Imóveis, importa
definir que, de acordo com o nº 22 do Artigo 71º do EBF, as “Acções de reabilitação” são “as
intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança
funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente
adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas fracções, ou a conceder-lhe
novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de
desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo
menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;”.
A aplicação do incentivo fiscal do Imposto Municipal sobre Imóveis consistirá na avaliação da
melhoria do estado de conservação do edifício antes e depois das obras de reabilitação, em
que o estado de conservação do edifício depois de reabilitado terá de ser pelo menos 2 níveis
acima antes da intervenção.
Para a área do Centro Histórico, nos casos em que não for possível subir os 2 níveis do estado
de conservação do edifício, aplica-se o método da Avaliação Funcional de Desempenho, em
que, caso se verifiquem os pressupostos, poderá ser atribuído um nível.
Para a atribuição da isenção ou redução dos apoios municiais, deverá ser aplicado o método
da Avaliação Funcional de Desempenho.
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1. Avaliação do Estado de Conservação do Edifício
Consiste na realização da análise do estado de conservação do edifício tendo em conta a
melhoria em pelo menos 2 níveis acima do atribuído antes da intervenção, ficando o nível
médio como limite mínimo de isenção, conforme o Artigo 71º do EBF. Para esta análise será
aplicado o Decreto Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Quadro 34 - Níveis de Estado de Conservação
Nível
Estado de Conservação
5
Excelente
4
Bom
3
Médio
2
Mau
1
Péssimo

2. Avaliação Funcional e de Desempenho
Consiste na avaliação da melhoria funcional em termos de habitabilidade, como também de
eficiência energética e na valorização do arquitectónica e urbanística no Centro Histórico da
ARU.
Para a obtenção da subida de um nível, bem como para a atribuição da isenção ou redução
das taxas urbanísticas municipais terão de ser aplicados, cumulativamente, 3 dos seguintes
critérios:
•

Valorização / preservação de edifícios notáveis e acompanhamento;

•

Manutenção de materiais e técnicas construtivas tradicionais;

•

Certificação energética (mínimo de classe “B-“ para edifícios reabilitados, Decreto Lei
nº 118/2013 de 20 de agosto);

•

Aplicação de energias renováveis (painéis solares, painéis fotovoltaicos, outros);

•

Cumprimento das normas técnicas (acessibilidade), de acordo com o DL 163/2006 de 8
de agosto;

•

Melhoria das condições de habitabilidade, de acordo com as normas técnicas do
RGEU.
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12. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DA ARU DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL - PEÇAS
DESENHADAS:
Apresentam-se as peças desenhadas contendo a proposta de delimitação territorial da ARU da
Cidade de Oliveira do Hospital:

Peças desenhadas:
Des. 01 - Planta com a delimitação Territorial da ARU da Cidade de Oliveira do Hospital
Esc. 1/25.000
Des. 02 - Planta com a delimitação Territorial da ARU da Cidade de Oliveira do Hospital
Esc. 1/10.000
Des. 03 - Planta com a delimitação Territorial da ARU da Cidade de Oliveira do Hospital
Esc. 1/5.000

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Estudos para o Plano de Pormenor e Salvaguarda do Centro Histórico de Oliveira do Hospital,
elaborado pelo Gabinete Técnico Local, coordenado pelo arquitecto Carlos Santos
PEL - Projecto Educativo Local
1ª Revisão do PDM de Oliveira do Hospital
legislação específica
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Anexos

Plantas de Caracterização
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PEÇAS DESENHADAS

DELIMITAÇÃO DA ARU DA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL -

PLANTAS COM A DELIMITAÇÃO DA ÁREA ABRANGIDA

Des. 01 - Planta com a delimitação Territorial da ARU da Cidade de Oliveira do Hospital
Esc. 1/25.000
Des. 02 - Planta com a delimitação Territorial da ARU da Cidade de Oliveira do Hospital
Esc. 1/10.000
Des. 03 - Planta com a delimitação Territorial da ARU da Cidade de Oliveira do Hospital
Esc. 1/5.000

