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Resumo

Resumo

Esta Dissertação pretende ser um instrumento de apoio à reflexão sobre o estado actual
das políticas de planeamento que afectam a cidade de Coimbra. Analisa-se alguns dos planos
urbanísticos e planos estratégicos afectos à cidade e procura-se uma explicação para a causa da
sua incapacidade para realizar as intervenções propostas.
Reflectindo sobre estas questões: uma cidade com um património histórico riquíssimo
e um centro inegável de capital humano superior, como pode Coimbra estar tão atrasada nas
intervenções do seu Centro Histórico? O que impede as entidades decisórias de tomarem uma
atitude ora de reabilitação ora de revitalização do seu património histórico e assim procurar
colocar a cidade ao nível das grandes cidades históricas europeias?
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Abstract

Abstract

This Thesis aims to be an instrument to support the reflection on the current state of
planning policies affecting the city of Coimbra. It analyzes some of the urban and strategic plans
pertaining to the city and seeks an explanation for the cause of their inability to perform the
proposed interventions.
Reflecting upon these questions: a city with such an historical heritage and undeniable
center of higher human resources, how can Coimbra be so far behind in the interventions of its
Historical Center? What prevents policymakers from adopting a position of either rehabilitating
or revitalizing its historical heritage and thus try to put the city at the level of major European
cities?
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Introdução

0. Introdução
O que começou por ser uma dissertação sobre as políticas de planeamento na cidade de
Coimbra, evoluiu para um conjunto de reflexões referentes à incapacidade da cidade para fazer
passar os planos para a realidade.
Concluindo que esta relutância em intervir em algumas zonas da cidade ocorre não
da falta de estratégia, mas de um processo intrigado de competências e capacidade decisória,
estabeleci as directrizes mais relevantes para introduzir a discussão do problema.
Portugal no contexto geral das políticas de planeamento, avança com atraso em relação à
Europa. A visão geral dos progressos feitos no país e do seu impacto no território vão avançando
no tempo, num percurso que se fez do planeamento tradicional para o planeamento estratégico.
Tendo Coimbra como objecto de estudo, começo por relacionar como é que o processo
de planeamento influenciou o crescimento da cidade. Analisando os casos mais relevantes e as
influências que deixaram no território, considerando os aspectos que contribuíram para o estado
actual da cidade.
Por fim, as reflexões sobre as propostas dos planos, sobre a sua não concretização e as
recomendações que ficam para o futuro.
No âmbito desta dissertação são usadas algumas expressões correntes do vocabulário do
ordenamento do território que de seguida se identificam.
Por reabilitação define-se a capacidade de conceder a um edifício ou conjunto de edifícios
um novo uso, ou melhorar o desempenho das suas funcionalidades actuais (DL 307/2009, de
23 de Outubro).
Por Unidade de Intervenção compreende-se uma área geográfica passível de ser alvo de
uma intervenção de reabilitação correspondente a toda ou uma parte da área de reabilitação
urbana (DL 307/2009, de 23 de Outubro).
Área de reabilitação urbana é uma área territorial designada como carente de intervenções
de cariz funcional e de segurança, que pode ser circunscrita em instrumento próprio ou fazer
parte de um plano de pormenor de reabilitação urbana (DL 307/2009, de 23 de Outubro).
13
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1. O Planeamento (em Portugal):
Visão Sumária

O planeamento urbano em Portugal teve o seu percurso pautado por iniciativas políticas
de referência. Irremediavelmente atrasado em relação ao resto da Europa, não deixa de ser um
percurso revelador das intenções de natureza organizativa.
Neste capítulo exponho algumas das políticas de planeamento que foram surgindo no
país e tento perceber o caminho que foi feito até se chegar à concepção actual de planeamento
estratégico. Será o Planeamento Estratégico a melhor ferramenta para identificar e solucionar
questões de natureza urbanística? Para promover o desenvolvimento integrado?
O excesso de produção jurídica que caracteriza as políticas de planeamento, revelam
um conjunto de intenções nem sempre concretizáveis na prática. No entanto são ferramentas
essenciais para definir os papéis dos diversos actores e para regular os instrumentos de gestão
territorial. Demonstram uma preocupação em estruturar as políticas urbanas, numa tentativa de
ora diminuir a especulação (Lei dos Solos), ora aumentar a autonomia dos municípios, sempre
com o princípio de promover a coesão urbana.
A tendência dos diplomas é a de tornar os municípios em agentes que activamente
exerçam as suas funções no campo da gestão urbanística. Uma evolução da sua condição de
policiamento das acções organizadas por privados.
Algumas das tentativas de autonomizar as autarquias locais acabaram por não ser
satisfatórias, para que se conseguisse ter uma ferramenta de gestão efectiva, as equipas de trabalho
teriam de ser idênticas às dos Planos Estratégicos, uma vez que apenas assim se consegue colmatar
todos os factores, não apenas físicos, mas também sociais, ambientais e de natureza económica.
Numa primeira fase, o planeamento estratégico emerge associado à reabilitação urbanística.
Através da definição de equipas especializadas em integrar o património histórico com a cidade
contemporânea, estas intervenções começam a adquirir uma maior escala, promovendo a coesão
urbana e aplicando novos conceitos de governança.
15
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Fig. 1 - Paris; Boulevards adicionadas por Haussmann (1853-1870); (sem escala).

Fig. 2 - Plano da Cidade Linear; Arturo Soria y Mata (sem escala); Finais do séc. XIX.
Fig. 3 - Perfil da Cidade Linear; Arturo Soria y Mata (sem escala); Finais do séc. XIX.

Fig. 4 - Plano de Barcelona (sem escala); Ildefonso Cerdà; 1859.

O Planeamento (em Portugal): Visão Sumária
Este capítulo vai ser estruturado em quatro fases fundamentais: a primeira corresponde
à segunda metade do século XIX; a segunda corresponde ao período do Estado Novo, de 1928
a 1970; uma terceira fase após 1971 até inícios da década de 90 ; e ainda uma quarta fase que
corresponde, no inicio do século XXI, à introdução da componente estratégica do planeamento.

1.1. 1ª Fase – A Revolução Industrial e as grandes intervenções na Europa
Com o romper da Revolução Industrial na segunda metade do século XIX, acontece
um fenómeno de êxodo rural de grande escala. As populações afluem às cidades em busca de
melhores condições de vida, mas acabam por transformá-las em locais apertados e insalubres.
Isto obrigou o Estado a tomar medidas para melhorar as condições de vida dentro das cidades,
usando o planeamento como uma ferramenta de resolução e prevenção. Os objectivos gerais que
estipulavam as primeiras intervenções, tinham como matriz conceitos higienistas e de salubridade.
Algumas das mais importantes transformações na Europa, resultaram das intervenções de
Haussman em Paris (fig. 1), Arturo Soria y Mata em Madrid (fig. 2 e 3) e Ildefonso Cerdà em
Barcelona (fig.4), que serviram de inspiração para a primeira legislação urbanística portuguesa e
influenciaram Ressano Garcia nos Planos de expansão da cidade de Lisboa.
A Portugal, estes conceitos chegavam atrasados e desconexos. Quando o país inicia o seu
percurso ao nível das políticas urbanas, fá-lo com um atraso significativo em relação ao resto da
Europa. Numa tentativa de recuperar desse atraso, através da modernização da administração e
do desenvolvimento económico do país, foi criado em 1852 o Ministério das Obras Públicas,
Comércio e Indústria, liderado por Fontes Pereira de Melo. Durante este período inicia-se
um programa de obras públicas que viriam a retirar o país do seu impasse, nomeadamente, a
introdução dos caminhos-de-ferro, infra-estruturas portuárias e melhoramentos nas cidades de
Lisboa e Porto.

17

Coimbra, caminho para a contemporaneidade.

Fig. 5 - Plano Geral de Melhoramentos de Lisboa (sem escala); Ressano Garcia; 1903.

Fig. 6 - Plano Geral de Melhoramentos do Porto (sem escala); José Augusto Corrêa de Barros; 1881.

O Planeamento (em Portugal): Visão Sumária
O diploma que introduz o planeamento urbano no país é o DL nº10 de 13 de Janeiro de
1865 sobre os Planos Gerais de Melhoramentos. No entanto, este não passa de uma “intenção
política” (Lôbo, 1995, p.13) uma vez que é apenas no século XX que surgem os primeiros
planos gerais de Lisboa (fig. 5) e do Porto (fig. 6). Estes planos, à semelhança do que já se fazia
no resto da Europa, fazem deliberações ao nível da higiene, circulação e expansão das cidades.
Com ênfase nas ruas, praças e jardins, as preocupações higienistas são regulamentadas com a
imposição de cérceas, exposição solar, ventilação, abastecimento de águas e esgotos. (Lôbo,1995,
pp.16-17) Também são avançadas regras para a gestão do solo de modo a permitir a construção
ao longo dos alinhamentos e usando estes para acertar os limites das propriedades.
De certo modo os principais objectivos deste diploma passam por estipular regras para
impor a salubridade das edificações e as intervenções no espaço público, criando, deste modo,
uma visão pragmática. A abertura de arruamentos como principal intervenção pública gera
“divergências disciplinares” nas quais os engenheiros criam espaço na lógica do traçado de infraestruturas e os arquitectos são restringidos a intervir à escala do edifício. (Lôbo, 1995, p.15)
Assim denota-se que este tipo de intervenção faz parte da primeira intenção de
urbanismo institucional. Se durante algum tempo os proprietários tinham alguma liberdade para
estabeleceram os seus objectivos, com este diploma, e pela primeira vez em Portugal, coube aos
municípios a responsabilidade de decisão sobre futuras intervenções, impondo para isso regras
de edificação que estavam condicionadas às disposições das infra-estruturas como elementos
reguladores do traçado.
É de realçar também nesta primeira fase algumas operações urbanísticas, como o
prolongamento da Avenida da Liberdade (1879-1886), a construção do porto de Lisboa (1887)
e o início, em 1890, da expansão de Lisboa para Norte, chegando a termo com o plano das
Avenidas Novas de Ressano Garcia, aprovado em 1904, com o Plano Geral de Melhoramentos
para Lisboa.
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Fig. 7 - Plano Geral de Urbanização do Porto; Marcello Piacentini; 1938-1940

Fig. 8 - Plano Geral de Urbanização do Porto; Giovanni Muzio; 1940-1942.

Fig. 9 - Plano de Urbanização da zona a sul da Avenida Alferes Malheiro (Bairro de
Alvalade) (sem escala); João Guilherme Faria da Costa; 1945.

O Planeamento (em Portugal): Visão Sumária
1.2. 2ª Fase – O Estado Novo
A segunda fase do planeamento urbano em Portugal corresponde ao período do Estado
Novo. A figura de destaque, de intervenção no território na década de trinta, é o engenheiro
Duarte Pacheco. Este é o responsável pela publicação do DL 24 802, de 21 de Dezembro de
1934, que instituiu os Planos Gerais de Urbanização e Expansão. Estes planos deveriam, ser
elaborados pelas Câmaras Municipais de modo a permitir o “desenvolvimento ordenado dos
aglomerados mais importantes do respectivo território”. (Lôbo, 1995, p.46) No entanto, as
premissas continuavam a ser estabelecidas pelo Governo, numa altura em que se exaltava a
Fundação da Nacionalidade e a Restauração da Independência, como pretexto para desenvolver
as localidades, dotá-las de infra-estruturas adequadas e ligando-as entre si. Estes melhoramentos
eram controlados pelo Ministério administrado por Duarte Pacheco que, articulados, acabariam
por formar uma imagem urbana com a qual o regime se identificava.
O diploma previa a obrigatoriedade de as câmaras municipais promoverem a execução
de planos gerais de urbanização para as sedes dos seus municípios e localidades com um mínimo
de 2 500 habitantes e previsão de crescimento demográfico em 10%. Assim passou-se de uma
situação de “quase total inexistência de planeamento” para uma requisição de várias centenas
de planos. (Lôbo, 1995, p.39) Em oposição aos planos gerais de melhoramentos de 1865,
que estabeleciam critérios para o desenvolvimento ‘interno’ das cidades, os Planos Gerais de
Urbanização (PGU), vieram preparar as cidades para o seu crescimento.
É a partir da década de 40 que as intenções expressas no DL 24 802 começam a ganhar
forma, com a finalização, em 1943, dos levantamentos topográficos de um maior número de
aglomerados.
Pondo em prática uma nova política para a gestão de terrenos, em defesa do “interesse
nacional”, Duarte Pacheco promove a expropriação de um terço dos terrenos do concelho de
Lisboa sobre o pretexto das “Comemorações dos Centenários”. Este “intervencionismo estatal”
(Ferreira, 2005, p.79) concretizou-se em alguns planos notáveis, como o Plano Geral de
Urbanização da Cidade do Porto (1940-1950) (fig. 7 e 8) e a construção do Bairro de Alvalade
em Lisboa (fig. 9). À semelhança do que tinha acontecido nos Planos Gerais de Melhoramentos,
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Fig. 10 - Anteplano de Urbanização de Embelezamento e de Extensão da Cidade
de Coimbra (sem escala); 1940; Étienne De Gröer.

Fig. 11 - Plano Urbanístico da Costa do Sol; Estoril (sem escala); Étienne De Gröer; 1959.

Fig. 12 - Anteplano de Urbanização de Évora (sem escala); Étienne De Gröer; 1964.

O Planeamento (em Portugal): Visão Sumária
a gestão do solo passa a ser uma ferramenta importante no controlo do território e uma maneira
activa de os municípios intervirem nele.
É neste período também que convida o arquitecto urbanista Étienne De Gröer para vir
para Portugal, onde trabalhou em diversos planos de urbanização, nomeadamente, o Plano de
Urbanização de Embelezamento e de Extensão da Cidade de Coimbra (1940) (fig. 10), o Plano
de Urbanização da Costa do Sol (1959) (fig. 11) e o Anteplano de Urbanização de Évora (1964)
(fig. 12).
A visão de Duarte Pacheco de querer implementar o ensino do urbanismo e do
planeamento em Portugal, levou à eclosão de aspectos normativos e legislativos respeitantes à
organização do território. Em 1944 foi estabelecido um “organismo exclusivamente dedicado
ao urbanismo” (Lôbo, 1995, p.43) a Direcção Geral dos Serviços de Urbanização (DGSU)
cujo objectivo seria o de promover os planos gerais de urbanização como uma primeira fase de
intervenção sistemática nos núcleos urbanos.
Apesar da campanha do Governo, em 1934, visando aumentar a autonomia das Câmaras
Municipais para “garantir o desenvolvimento ordenado dos aglomerados” (Lôbo, 1995, p.46),
esta revelou-se inadequada pois o recurso à expropriação só era autorizado se houvesse um
plano aprovado. Visto que só em 1943 é que a maior parte dos levantamentos topográficos,
dos aglomerados urbanos, estavam a ser concluídos, as propostas de plano apresentadas eram
consideradas como planos provisórios, e não tinham qualquer suporte legal. Em 1946 é criada a
figura do Anteplano (DL 35 931, de 4 de Novembro), que servia de base para o zonamento das
propostas apresentadas, como apoio aos planos de execução. No entanto, o anteplano deixa de
ter força legal a partir da publicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU)
(DL 38 382 de 7 de Agosto de 1951) que apenas reconhecia “o carácter vinculativo dos planos
propriamente ditos” (Lôbo, 1995, p.48) e criava um impasse à política de solos com base na
expropriação, apesar da existência de vários anteplanos aprovados.
Foi também durante o Estado Novo que se promoveram os Planos de Fomento. Com
o aumento migratório da população rural para os grandes centros urbanos, o Estado viu-se
obrigado a solucionar o problema da falta de habitação a custo reduzido. O primeiro Plano
(1953-1959), tinha como principal objectivo assegurar o nível de vida das populações; e no
23
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segundo Plano (1959-1964) surgiram já alguns objectivos para o desenvolvimento regional.
Apenas no terceiro Plano de Fomento (1968-1973) é que se destacou a necessidade efectiva de
um planeamento regional. Com a reconhecida necessidade de diminuir o crescimento na capital,
apareceram os primeiros estudos sobre a regionalização, sobre a definição do sistema urbano e
sobre o ordenamento espacial. Ainda houve uma tentativa de um quarto Plano de Fomento que,
todavia, com a revolução de 1974 não chegou a concretizar-se.
A construção ilegal adquiria uma grande expressão, em particular na capital. Os
planos de fomento incidiam sobretudo na localização das indústrias pesadas, que para além
de incentivarem a migração de população para a sua proximidade, apresentavam problemas
ambientais. Surgiram então as primeiras propostas de desenvolvimento da rede urbana, com o
objectivo de seleccionar áreas para novas indústrias, sobre o argumento de desenvolver o interior.
No entanto, e aproveitando a posição da costa portuguesa, a indústria pesada é deslocada ao
longo desta com intenção de criar novos aglomerados, projecto que viria a falhar com a crise
de 1973. A localização de outros parques industriais (Braga-Guimarães, Aveiro, Torres NovasAbrantes-Tomar) ao longo da faixa costeira, revela como a intenção de desenvolver o interior
não era o objectivo, mas sim de “desconcentrar a actividade económica sem que os dois grandes
centros urbanos perdessem a supremacia” (Mendes, 1990, p.174), contribuindo assim para o
panorama urbano do país, no qual a massiva urbanização do litoral contrasta com a desertificação
do interior, criando um desequilíbrio de investimento em infra-estruturas.
Em 1965, o DL 46 673 de 29 de Novembro, conferiu estatuto legal ao regime de
loteamento urbano, fazendo depender a sua aprovação mediante parecer das entidades da
administração central. Desta maneira tentou contrariar a criação de núcleos habitacionais que
prejudicassem o desenvolvimento urbano ordenado do território e a evitar que se efectuassem
operações de loteamento sem que estivessem asseguradas as infra-estruturas urbanísticas necessárias
para o efeito. Este diploma pretendia aumentar o poder dado aos municípios para controlar o
crescimento urbanístico que se estava a tornar insustentável, mas, na realidade, desresponsabilizou
os municípios da fiscalização dos loteamentos, em vez disso cabia ao investidor privado propor
o seu loteamento e às entidades municipais licenciar, de maneira que estas acabariam por perder
o interesse nos planos de urbanização.
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Com a ascensão de Marcello Caetano ao poder, em finais de 1968, aumentou a discussão
à volta dos sectores habitacional, urbanístico e de construção civil, e foram tomadas medidas
legislativas e institucionais que advogavam uma maior intervenção do estado nas práticas
municipais.
Com João Salgueiro à frente da Secretaria de Estado do Planeamento é criado o Fundo
de Fomento da Habitação (1969), com o objectivo de controlar a marginalidade através da
promoção da habitação e “inserir o fomento de habitação social na política de equipamento” (DL
49 033, de 28 Maio 1969, p.3), integrando a política nacional de habitação com o planeamento
urbano centralizando tudo num único organismo. Seria uma das primeiras intervenções do
Estado directamente sobre o território, no qual o zonamento e instalação de loteamentos é
inteiramente decidido por este, em oposição à prática habitual de policiar os loteamentos
encetados por iniciativa privada. No entanto, estes planos de oferta pública localizam-se na
periferia de grandes centros urbanos, contribuindo assim para o aumento das áreas urbanizadas,
não dando oportunidade aos municípios de gerirem estes novos e dispendiosos espaços de
maneira sustentável, contribuindo para o agravamento das suas condições económicas.
Mais uma vez, a dificuldade de entendimento entre o poder central e os municípios
resultou num crescimento urbano acelerado, em especial nas grandes cidades (Lisboa e Porto),
através de um somatório de loteamentos ao invés de um plano de urbanização que respondesse
ao problema.
O regime de loteamentos urbanos de 1965 foi revisto e o novo diploma (DL 289/73,
de 6 de Junho) veio introduzir a necessidade de justificação por deferimento ou indeferimento
do licenciamento municipal, obrigando à fundamentação das decisões. Também incluía a
possibilidade de definir áreas a recuperar, regulamentava operações de loteamento, estabelecendo
prazos e permitia recorrer-se à expropriação de loteamentos clandestinos.
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1.3. 3ª Fase – O Plano Director Municipal
Com vista a diminuir os custos de terreno para a construção (para contrariar a especulação)
e privilegiando a expropriação sistemática para obtenção de solos pela administração (colmatando
a necessidade acrescida de habitação social) é publicada a Lei dos Solos (DL 576/70 de 24 de
Novembro). Este diploma veio “libertar os solos urbanos (…) com vista à modernização da
sociedade portuguesa”. (Ferreira, 2005, p.83)
A Lei dos Solos concentra e sistematiza os dispositivos e instrumentos de política dos solos,
permitindo a execução dos Planos de Urbanização através da apropriação prévia de terrenos. No
entanto, limitava a sua utilização a casos muito excepcionais, aumentando o direito dos privados
e dificultando aos municípios a possibilidade de proceder à expropriação sistemática.
Os diplomas legislativos que a seguir foram adoptados também provocam
constrangimentos. Com o DL 561/71 de 17 de Dezembro, os municípios podiam apenas
expropriar terrenos que fizessem parte de um Plano Geral de Urbanização, um Plano Parcial
de Urbanização ou um Plano de Pormenor aprovado, e embora isto possa ser considerado um
avanço nas políticas de planeamento, o facto era que, para estes planos serem aprovados, tinham
de passar por várias entidades, tornando-os num processo moroso e difícil de concretizar.
Como a especulação fundiária e imobiliária persistiam apesar dos diplomas anteriormente
referidos tentarem opor-se a esta circunstância, surgiram os loteamentos ilegais em terrenos
rústicos, que criaram um mercado de solos paralelo. Em 1974 com a nova constituição
democrática e o retorno dos colonos, a situação continuou a agravar-se.
Como primeiro Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo do regime democrático,
Nuno Portas elegeu, como prioridades, munir os municípios com gabinetes de planeamento e
gestão urbanística e corrigir o planeamento desordenado das expansões urbanas, estando estas
licenciadas ou não.
O primeiro passo para a emancipação política das autarquias foi, a publicação da Lei
79/77 de 25 de Outubro, que visou determinar as suas competências. Passou a ser exigido aos
municípios a elaboração, aprovação e financiamento dos planos directores municipais, planos
gerais e parciais de urbanização, planos de pormenor e planos municipais de ordenamento do
29

Coimbra, caminho para a contemporaneidade.

Fig. 13 - PDM Évora; Área Urbana (sem escala); Plano de uso de solos (1/6); 1979; CIPRO/Atelier 2.
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território. Estas novas atribuições foram completadas pela Lei das Finanças Locais (1/79 de 2 de
Janeiro) que permitiu aos municípios receber impostos directos e regulamentou as transferências
financeiras para os municípios dependendo da sua área, do seu crescimento demográfico e
necessidades sociais.
A nova Lei dos solos (DL 794/76, de 5 de Novembro) visava combater a especulação
imobiliária, facilitando a expropriação de terrenos para o sector cooperativo, com o principal
objectivo de executar habitação social. Assim tornando possível a realização de operações de
conservação e reabilitação como a Ribeira-Barredo, no Porto e Alfama Mouraria, em Lisboa.
Para resolver os problemas dos loteamentos ilegais, foi ratificado o DL 275/76 de 13 de
Abril, que permitiu dotar a administração com instrumentos legais para combater o parcelamento
ilegal do solo rústico, apropriação dos prédios com transformações ilegais e a demolição das
obras realizadas. Já o DL 804/76 de 6 de Novembro, criou as condições jurídicas e financeiras
para a reconversão destas obras, de maneira a permitir a sua legalização, consoante fosse viável, e
de acordo com obras de reconversão e integração urbanísticas.
A partir de 1982 começa a ser criada legislação para o sector do urbanismo e do ambiente,
sob a égide do Ministério do Ambiente e Qualidade de Vida.1 A figura dos Planos Directores
Municipais também surgiu nesta altura com o DL 208/82, de 26 de Maio, a equipa responsável
pela execução do diploma foi a mesma que elaborou o PDM de Évora (fig.13), tendo esta então
servido de base para a sua execução. No entanto, a falta de preparação dos municípios fez com
que nos oito anos de vigência deste decreto, apenas cinco PDM tenham sido aprovados (Évora,
Mora, Ponte de Sôr, Moita e Oliveira do Bairro).
A função do PDM era a de “charneira entre os planos regionais e sub-regionais e os
planos de urbanização” (Mendes,1990, p.180) no entanto, esta não era bem definida. Não se
depreende se a sua função se inclinava para o desenvolvimento económico e social, respeitante
aos planos regionais e sub-regionais, ou se assentava no aspecto físico do âmbito territorial, sendo
encarado como um PGU de maior escala.
1 Foram definidos os regimes da Reserva Ecológica Nacional (REN – DL 321/83, 5 de Julho), da
Reserva Agrícola Nacional (RAN – DL 451/82, 16 de Novembro) e dos Planos Regionais de Ordenamento
do Território (PROT – DL 338/83, 20 de Julho).
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Outro aspecto preocupante do diploma referente aos planos directores municipais,
prende-se com a sua implementação e gestão. Uma vez que o trabalho era concessionado a
equipas privadas, estas não poderiam acompanhar todos os comportamentos dos agentes
públicos e privados uma vez que este instrumento tinha um limite temporal de doze anos. Estes
planos foram concebidos sem acompanhamento constante do município e por isso facilmente se
tornavam em mais um entrave à gestão do território, em vez de um instrumento de acção.
Em 1986, com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, foi criado o Ministério do
Planeamento e Administração do Território (MPAT) como “meio de uma maior territorialização
das diversas políticas” (Ferreira, 2005, p.92), sob a tutela de Valente de Oliveira (DL 130/86,
7 de Junho). Com a adesão vieram também os fundos estruturais para o desenvolvimento,
nomeadamente Fundos Estruturais de Desenvolvimento Regional (FEDR), Fundo Social
Europeu (FSE) e Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA). Foi uma
época marcada por uma maior consciência e preocupação para com as componentes biofísicas e
ambientais.
A partir de 1988 foi actualizado o diploma dos planos regionais de ordenamento (DL
176-A/88, 18 de Maio), foi revista e simplificada a legislação sobre os Planos Municipais de
Ordenamento do Território (DL 69/90, 2 de Março); foi publicada legislação de protecção
ambiental, como a Lei de Bases do Ambiente (Lei 11/87, 7 de Abril); e foram ainda publicados
os planos especiais de ordenamento do território (DL 151/95, 24 de Junho).
O DL 69/90, de 2 de Março, que procedeu à simplificação do processo de formatação
dos PDM, teve como objectivo reforçar a “autonomia dos municípios na condução do processo”
(Ferreira, 2005, p.93), dispensando os estudos sectoriais. Previu a intervenção do Ministro do
Planeamento e da Administração do Território, da Agricultura, Pescas e Alimentação, das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações e do Comércio e Turismo no processo e também incentivou
à participação das populações interessadas. Criou ainda a possibilidade de alteração dos planos, de
maneira mais simplificada, colmatando em grande parte os problemas anteriormente descritos. O
que permitiu que em finais de 1996, 250 concelhos dos 275 existentes, no continente, tivessem
o seu PDM aprovado.
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A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPOTU) que
veio reforçar a coesão nacional, organizando o território, surgiu da publicação da Lei nº48/98
de 11 de Agosto. No ano seguinte com a publicação do DL 380/99, de 22 de Setembro, são
definidos o regime de coordenação do sistema de gestão territorial, o regime do uso do solo e
o regime de elaboração, execução, aprovação e avaliação dos instrumentos de gestão territorial.
Este novo sistema de organização territorial assentou sobre três âmbitos, o nacional, regional e
municipal de maneira a que interagissem entre si. A sua concretização depende de um conjunto de
instrumentos de gestão territorial: instrumentos de desenvolvimento territorial, os instrumentos
de política sectorial e os instrumentos de natureza especial. Assim foram estabelecidas as
competências aplicáveis aos diferentes actores, e definidas as responsabilidades do estado, das
autarquias e dos particulares.
Actualmente a LBPOTU foi revista pela Lei 31/2014 de 30 de Maio, onde para além
das competências em relação às políticas de ordenamento do território, foi integrada uma
nova lei para a política pública de solos. Acentuando que uma política de ocupação territorial
eficaz, necessita de uma política de solos para “dar resposta às novas exigências: que já não são
a expansão, mas a contenção (…); já não são a edificação (expansão), mas antes a reabilitação e
renovação urbanas”. (Oliveira, 2011, p.22)

1.4. 4ª Fase – O Planeamento Estratégico
Na última década, introduziu-se, uma nova característica no planeamento territorial,
que se poderia considerar, a entrada numa quarta fase. Começa a desenhar-se a componente
estratégica através da reformulação do regime de instrumentos de gestão territorial operada pelo
DL 380/99, de 22 de Setembro, e alterado pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro. Entra em vigor
o Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT – Lei 58/2007, 4 de
Setembro) e alguns Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT – Lei nº 48/98, 11
de Agosto, alterada pela Lei 54/2007, 31 de Agosto).
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Fig. 14 - Área de intervenção do Programa Polis; Viana do Castelo; 2000.
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Com o enquadramento do planeamento estratégico surge o primeiro Programa de
Requalificação Urbana e Valorização Ambiental (POLIS). Este foi criado na resolução do
concelho de ministros nº26/2000 de 15 de Maio, com vista a promover uma visão estratégica
direccionada para questões ambientais, de sustentabilidade e qualificação urbanística. A sua
aplicação estava orientada para as cidades médias e representava a primeira experiência sistémica
de planeamento estratégico, na perspectiva de consolidação do sistema urbano nacional. Nas
primeiras operações integradas do Programa, era exigido que estas fossem enquadradas num
Plano Estratégico devido à escala da intervenção.
Este programa operacional apoiou 28 projectos urbanos em componentes ligadas à
requalificação urbana e ambiental, a intervenções em cidades classificadas como património
mundial, na valorização urbanística e ambiental em áreas de alojamento e em medidas
complementares para melhorar as condições urbanísticas e ambientais das cidades.
Um exemplo da aplicação dos conceitos estratégicos no Programa POLIS foi o caso de
Viana do Castelo (fig. 14), o plano incluía ligar os três ecossistemas naturais, o rio, o mar e a
montanha à cidade. A intervenção no centro histórico assegurou a sua preservação apostando na
recuperação comercial e dos espaços culturais.
Outro programa integrado na perspectiva dos planos estratégicos é a criação das Sociedades
de Reabilitação Urbanas (SRU) pelo DL 104/2004, de 7 de Maio. Com o objectivo de recuperar
as zonas históricas e patrimoniais das cidades, este decreto veio capacitar os municípios com
poderes de autoridade e meios efectivos de intervenção. Cinco anos mais tarde surge o DL
307/2009, de 23 de Outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana em áreas
de reabilitação urbana, ou seja, ao contrário do decreto anterior que serve como instrumento de
gestão das sociedades de reabilitação urbana, este complementa-o estabelecendo o enquadramento
normativo da reabilitação urbana ao nível programático e da execução.
O planeamento estratégico advém de uma vontade de “questionar a inércia das políticas
tradicionais e aproximar os mecanismos de gestão” que proporcionem “processos de mudança”.
(Guerra, 2000, p.38)
Embora pareça tratar-se de uma dicotomia, estas duas formas de actuar são, na realidade,
complementares. Enquanto que o planeamento territorial tradicional se ocupa de elementos
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físicos (usos do solo, equipamentos, infra-estruturas, etc.) e dá primazia a uma relação “hierárquica
na condução das políticas urbanas” com recurso a planos, documentos e regulamentos (Guerra,
2000, p.43), o planeamento estratégico assume uma natureza processual, na qual define cenários
e estratégias e apesar de estar mais apto a lidar com a mudança, necessita dos elementos físicos
para o concretizar. O planeamento estratégico “define um grande objectivo, um desígnio”, e
assume também responsabilidade pelas capacidades e meios para os alcançar, enquanto que o
planeamento tradicional “projecta (desenha) objectivos sobre o espaço (carta)”. (Ferreira, 2005,
p.124)
A principal configuração do planeamento estratégico, assenta na distinção entre o
processo de decisão e a implementação de acções-chave para a mudança. (Ferreira, 2005, p.127)
A necessidade de uma compreensão de como evoluem os sistemas territoriais, sabendo que
são originados por um sistema económico-político, e também por um conjunto de dinâmicas
orientadas por diversos actores.
Faz parte da responsabilidade da equipa de planeamento estratégico definir prioridades e
meios necessários ao sector público, de modo a permitir que estes desenvolvam um papel mais
activo no processo de mudança na cidade. Sempre com uma perspectiva de longo prazo, de
maneira a aproveitar as oportunidades e a resguardar-se das ameaças, tornando o sector público
num “actor-animador” (Guerra, 2000, p.47) capaz de proporcionar activamente mudanças no
espaço territorial.
Apontam-se, ainda, vários aspectos que fazem parte da metodologia deste tipo de
planeamento: a integração, onde as vertentes económica, social, cultural, urbanística e ambiental
se integram com o planeamento tradicional, passando a fazer parte de um processo contínuo; a
flexibilidade, que se caracteriza pela sua capacidade de se adaptar a cada situação e à evolução dos
contextos; a selectividade, na qual o planeamento estratégico opta pelas acções que vão conduzir
aos resultados esperados, deixando para segundo plano as acções que, num caso especifico,
possam não ser tão relevantes; a participação, na qual o papel dos diversos actores se torna
essencial; a prospectiva, que funciona como método de análise na qual se exploram tendências e
não modelos concretos; e a continuidade, característica fundamental e de distinção em relação
ao planeamento tradicional, uma vez que o planeamento estratégico implica a execução de
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objectivos numa perspectiva flexível e adaptável à evolução da realidade. (Ferreira, 2005, pp.
128-129)
A evolução da natureza do planeamento pode ser compreendida como uma passagem
do planeamento territorial convencional ou tradicional, para o planeamento estratégico. O
planeamento tradicional tem revelado, desde os anos 70, uma incapacidade de produzir respostas
adequadas aos problemas causados no território. (Ferreira, 2005, p.123)
Importa agir activamente ao longo do tempo, envolver actores locais no processo decisivo,
capitalizar os recursos e valências ao mesmo tempo que se desvia das ameaças. Acima de tudo,
o planeamento estratégico assume uma posição contrária à rigidez burocrática e inflexível do
planeamento territorial tradicional.
Em conclusão, o planeamento estratégico acarreta valores acrescentados na defesa da
reformulação do processo de planeamento. Assume a incerteza do futuro com a necessidade
de manter uma formação contínua, um processo de aprendizagem que acompanha as diversas
valências e factores da cidade, de maneira a procurar um caminho que seja inclusivo e prospectivo,
tornando-se numa ferramenta eficaz para promover o desenvolvimento integrado.
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2. Os Planos Urbanísticos de finais do século XX

O caso de estudo desta dissertação, assenta sobre a cidade de Coimbra. Na continuação
do trabalho faz-se uma análise aos Planos Urbanísticos de finais do século XX (1945-1994).
Através do estudo de propostas feitas no passado, algumas que influenciaram propostas
recentes, outras que nunca foram executadas, encontram-se elementos relevantes para
compreender a actual organização da cidade.
A análise aos planos urbanísticos centrou-se em quatro planos específicos: o Anteplano
de Urbanização de Embelezamento e de Extensão da Cidade de Coimbra (Étienne De Gröer),
o Plano Regulador da Cidade de Coimbra (Almeida Garrett), o Plano de Gestão do Concelho
e da Cidade de Coimbra (Manuel Costa Lobo) e o Plano Director Municipal de Coimbra
(1994-2014). A escolha destes quatro planos deve-se ao facto de serem estudos mais extensivos
do território. Apesar de alguns dos planos analisados não terem sido aprovados, não deixaram
de ter a sua marca e influenciar outras operações. É o caso do Anteplano de Urbanização de
Embelezamento e de Extensão da Cidade de Coimbra, que foi apenas aprovado como anteplano
e do Plano de Gestão do Concelho e da Cidade de Coimbra, alvo de várias críticas e de um
processo moroso.
Para a execução desta análise consultei o estudo feito por Lusitano dos Santos relativo aos
primeiros três planos, assim como as peças desenhadas e escritas desses planos, que podem ser
consultados no arquivo digital da Direcção Geral do Território, e o PDM disponibilizado pela
Câmara Municipal de Coimbra.

2.1. Anteplano de Urbanização de Embelezamento e de Extensão da Cidade de
Coimbra
O arquitecto Étienne De Gröer chegou a Portugal em 1938, a convite do Engenheiro
Duarte Pacheco, e foi encarregado de elaborar um plano urbanístico para a cidade de Coimbra.
Assim em 1940 foi apresentado ao município o Anteplano de Urbanização de Embelezamento e
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Fig. 15 - Anteplano de Urbanização de Embelezamento e de Extensão da Cidade de Coimbra (sem escala); 1940;
Étienne De Gröer.
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de Extensão da Cidade de Coimbra (fig. 15), ficando estabelecido, que este plano deveria servir
de base para o projecto definitivo geral e também a todos os projectos particulares. Por uma
questão de síntese este Plano irá ser referido como Anteplano em observações futuras.
De Gröer era discípulo de Ebenezer Howard e fomentador da sua teoria das Cidades
Jardim, teoria que surgiu numa tentativa de contrariar as situações de desconforto urbano,
provocadas pela revolução industrial. A Cidade Jardim era uma cidade média totalmente
envolvida por um cinturão verde. Esta não deveria ultrapassar um determinado número de
habitantes, quando isso acontecesse o excesso de população deveria ser remetido para aldeias
satélite, também estas rodeadas por um cinturão verde, afastadas da cidade mãe e ligadas a
esta através de meios de transporte rápidos. Privilegiava-se o zonamento, a definição de zonas
específicas para uma determinada função como habitação, comércio, serviços, indústria, recreio,
etc.
O Anteplano que De Gröer idealizou para Coimbra assenta precisamente nestes
princípios, se bem que não ajustados à realidade da cidade. Os seus objectivos passavam
por conservar as belezas naturais e históricas e dar aos habitantes um local agradável para
residir e trabalhar como meio de aumentar a sua produtividade. Pretendia fazê-lo através do
melhoramento das acessibilidades, meios de circulação e espaços públicos. Propôs a expansão
da cidade para os terrenos descampados da sua periferia e regulamentou as edificações para que
atingissem um determinado padrão de higiene e segurança. Privilegiando um desenho urbano de
baixa densidade, no qual as moradias eram preferíveis aos prédios de arrendamento, a população
excedente era encaminhada para cidades satélite.
No entanto, a aplicação deste conceito em Coimbra acabou por revelar-se inadequado
por causa das características climáticas e topográficas, nomeadamente o clima mediterrâneo seco
e o terreno acidentado que não permite a construção de baixa densidade. Economicamente
também era pouco viável pois a população em geral não tinha meios de suportar uma construção
em lotes, nem o município tinha capacidade para adquirir todos os terrenos necessários para a
abertura de arruamentos e execução de outras infra-estruturas.
A metodologia que o arquitecto urbanista aplicou na concretização do Anteplano revela
características do ponto de vista estratégico que vale a pena mencionar. Primeiro definiu uma
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A-1

A-2

Fig. 16 - Planta de Urbanização do Centro: Zona Arqueológica A1 e A2; Anteplano de Urbanização de Embelezamento e de
Extensão da Cidade de Coimbra (sem escala); 1940; Étienne De Gröer.
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meta cronológica para o plano, assim previu a população total até essa data e calculou a área
necessária para o seu alojamento. Em segundo lugar estabeleceu redes de acesso e as artérias da
cidade, que conectavam a urbe entre si e com o exterior. Em terceiro lugar fixou a organização
dos bairros e por último estudou as zonas da cidade destinadas às extensões.
Em relação à cidade consolidada previu várias formas de intervenção. No que diz respeito
à “antiga cidade Baixa” delineou propostas contraditórias, ora recorrendo à construção de zonas
novas, ora usando a demolição para promover o conceito de higienização. Começou por dividir a
Baixa em duas zonas distintas, separadas por uma nova Avenida denominada de Santa Cruz. Esta
faria a ligação da Igreja de Santa Cruz – Câmara Municipal com o rio, dividindo a Baixa em dois
bairros distintos, aos quais designou de Zona Arqueológica A-1 e A-2 (fig. 16). Para permitir a
execução da Avenida de Santa Cruz (fig. 17) propôs a demolição de uma faixa de edifícios entre
a Rua da Moeda e a Rua Bordalo Pinheiro, que faria desaparecer alguns dos largos medievais e a
estação de Coimbra - A, aumentado a zona central e comercial.
A zona localizada a sudoeste da Avenida de Santa Cruz era designada de zona Arqueológica
A-1. O Anteplano previa a conservação dos seus alinhamentos apenas usando a demolição para
o interior dos quarteirões, de maneira a torná-los mais salubres. Previa também a elevação geral
da cota desta zona, de maneira a protegê-la das cheias do Mondego. Como De Gröer explica na
descrição do Anteplano, as intenções do município de elevar a cota da Baixa para um nível mais
elevado implicaria uma destruição quase total desta área com custos elevados. A sua sugestão
foi a de elevar esta zona para a cota mais baixa da Praça do Comércio (19.80m) uma vez que
esta raramente sofria com as cheias do Mondego. Esta elevação seria feita gradualmente com a
transformação do rés-do-chão de alguns edifícios. Em resumo, a zona arqueológica A-1 teria
mantido a sua fisionomia exterior, com fachadas e ruas antigas, mas com a demolição de alguns
interiores de quarteirão para torná-los mais higiénicos e confortáveis.
A parte nordeste era onde se incluía a zona arqueológica A-2 e teria a instalação de bancos
e do novo mercado central. Aqui ficaria uma central rodoviária de apoio à população que vinha
da Lousã e a nova estação central (Coimbra - A) que se situava numa posição mais recuada para
permitir a abertura da Avenida de Santa Cruz.
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Fig. 17 - Avenida de Santa Cruz; 1940; Étienne De Gröer.
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No que diz respeito à “antiga cidade alta” o arquitecto urbanista estabeleceu que esta se
mantivesse inalterada, como uma cidade museu. Estava inserida na Zona Arqueológica A-3 e,
por ordem expressa do governo, não incluía a zona atribuída hoje à universidade. Este bairro,
maioritariamente residencial, era limitado pela Avenida Sá da Bandeira, o bairro residencial
da Rua Alexandre Herculano, a zona universitária, a zona central e comercial. No Anteplano
recomendava-se a preservação deste bairro com as suas características originais de maneira a que
este servisse de moldura ao palácio universitário, apenas intervindo no aumento de andares e na
superfície dos pátios e jardins.
Ainda na cidade consolidada, o Anteplano fazia referência a outros bairros. O bairro
da Avenida Sá da Bandeira destinava-se à zona administrativa da cidade. O Anteplano previa
a demolição do mercado e substituía-o por um jardim público. Para o bairro periférico da
Conchada – Montarroio proibia a abertura de novas ruas e alterações na altura dos edifícios,
por considerar que o terreno era bastante íngreme. No bairro periférico de Montes Claros
propunha o alargamento das ruas existentes, a demolição do matadouro e a valorização das vias
panorâmicas. No bairro periférico da Cruz de Celas, instigou a supressão de ruas, a criação de
um jardim em frente ao Liceu D. João III (actual José Falcão) e a preservação do Penedo da
Saudade impedindo a construção na sua envolvente. O bairro periférico de Santo António dos
Olivais sofria um alargamento da rua que conduz à Igreja (rua Capitão Luíz Gonzaga) e era
proposto um perímetro de protecção do lado sul. O subúrbio do Calhabé servia de ponto de
partida para a extensão sudeste e o subúrbio de Santa Clara estava destinado à zona residencial
sendo interdita a instalação de indústrias.
Em relação ao zonamento o Plano prevê zonas residenciais, comerciais, industriais,
universitárias, arqueológicas e turísticas, e ainda espaços livres, públicos e rurais. Para a criação
destas zonas em áreas de expansão era necessário dotar os terrenos de todas as infra-estruturas
necessárias. Na zona residencial De Gröer faz uma composição social na qual separa os habitantes
pertencentes à classe operária, de classe média, os de classe abastada e ainda os habitantes
flutuantes.
Nas suas previsões De Gröer estimou que no ano da apresentação do Anteplano, a
população em Coimbra seria de 50 000 habitantes. Desses, 5 000 habitantes seriam alojados em
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lugares inocupados da cidade e os restantes 45 000 seriam encaminhados para novas instalações,
o que deu origem a quatro zonas de expansão, a sueste, nordeste, noroeste e Santa Clara, para
além de ainda ter previsto cinco aldeias satélite: Coselhas, Tovim, Chão do Bispo, Carvalhosas
(hoje Portela) e Várzea (hoje Lajes).
Em relação às acessibilidades, o Anteplano previa seis saídas da cidade por estrada, algumas
já existentes, mas com necessidade de serem alargadas, como os casos da Estrada Nacional 1 nos
sentidos Lisboa e Porto, da estrada para a Figueira da Foz indo por Taveiro, assim como a de
Penela. Sugeria ainda a construção de uma estrada no lugar da linha férrea da Lousã, de ligação
à Beira e a melhoria da saída por Santo António dos Olivais em direcção a Vale de Canas. De
Gröer não concordava com a eficiência dos transportes ferroviários e no caso da Linha da Lousã,
propôs a sua abolição e subsequente alteração por uma estrada de acesso a autocarros. Na sua
opinião este seria um meio de transporte mais económico e confortável para o transporte de
passageiros.
O Anteplano refere ainda uma circular turística que abraça a cidade mãe por sul, desde
a Ponte da Portela no sentido poente, percorrendo a pouca distância do rio até à zona norte que
ligaria a outra circular, que estaria já programada, até ao Tovim para depois ir ter de novo à Ponte
da Portela.
O Anteplano como orientador conseguiu influenciar propostas concretizáveis, uma delas
foi a construção das Circulares Interna e Externa. As aldeias satélite que se sugeriam no Anteplano
viriam a dar origem a novos aglomerados urbanos que ainda se encontram em expansão, como
o caso da zona da Portela.

2.2. Plano Regulador da Cidade de Coimbra
Apresentado em 1959 e aprovado em 1964, o Plano Regulador da Cidade de Coimbra,
da autoria do engenheiro urbanista Antão de Almeida Garrett tinha como objectivo, rever o
Anteplano de Urbanização de Embelezamento e de Extensão da Cidade de Coimbra numa
tentativa de o ajustar à realidade da cidade.
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Fig. 18 - Plano Regulador da Cidade de Coimbra (sem escala); 1955; Almeida Garrett.
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Para além do principal problema da aplicação da teoria de Cidade Jardim, uma vez que,
como referido anteriormente, a realidade de Coimbra tornava-a desadequada a esse conceito,
o plano tinha outros problemas. Na sua concepção o Anteplano foi pensado como um plano
urbanístico definitivo, mas devido ao tipo de informação que este continha e a escala a que foram
efectuadas as propostas (Anteplano apresentado à escala 1:50 000 e 1:5 000; quatro plantas de
pormenor à escala 1:1000) este foi considerado como não tendo detalhe suficiente para poder
ser considerado como orientador de futuras acções no território.
A designação deste plano como Plano Regulador estava relacionada com a sua concepção
implícita como plano orientador. Estabelecia as premissas que condicionavam o enquadramento
dos planos parciais. De acordo com Garrett1 um plano regulador deveria estabelecer as vias
principais de acesso em continuação com as vias inter-urbanas definidas por um plano regional
(caso existisse), as vias internas fundamentais, organizar a cidade através do zonamento e
reconhecer as predisposições do território para estruturar as exigências de expansão. A sua coesão
dependia da actualização da planta da cidade e arredores.
Com a revisão do plano, Almeida Garrett propunha sete objectivos a alcançar: defender
as margens das cheias do Mondego; modificar o traçado da E.N.1 e da linha férrea da Lousã
para fora do centro urbano; melhorar as ligações entre a Alta e a Baixa; adaptar a urbanização
residencial às condições topográficas e criar uma rede de artérias colectoras; urbanizar as zonas de
expansão para permitir habitação a todas as classes; organizar os aglomerados urbanos exteriores
à urbe; e reestruturar a rede de abastecimento de água e de esgotos.
Como concepção urbanística, o Plano Regulador assentava na teoria das unidades de
vizinhança e na organização do território em unidades residenciais. Garrett organizou o espaço
urbano em quatro escalões: o primeiro escalão era o da vizinhança, que reconstituía a aldeia;
o segundo escalão, o bairro, que reconstituía a pequena vila; o terceiro escalão correspondia
à unidade residencial, que com uma organização administrativa bem definida, reconstituía a
freguesia; e o quarto escalão, a unidade urbana que englobava algumas unidades residenciais com
25 000 a 75 000 habitantes, com benefícios de agregação cultural e de saúde.

1 Almeida Garrett, Palestra em Coimbra sobre o seu Plano Regulador, p. 20 e 21, citado por
Lusitano dos Santos.
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Fig. 19 - Circular Externa; Plano Regulador da Cidade de Coimbra; (sem escala); 1955; Almeida Garrett.
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As unidades de extensão que ficaram definidas no Anteplano, nesta revisão, tiveram
correspondência com a unidade residencial de freguesia. Assim, Garrett considerou as seguintes
seis zonas: zona do Loreto (correspondendo à extensão noroeste do plano De Gröer); zona da
Conchada-Montarroio-Celas (extensão nordeste); zona de Santo António dos Olivais até Tovim;
zona do Calhabé (extensão sueste); zona de Cheira (a sueste da linha da Lousã); e zona da
Arregaça. Estas zonas seriam organizadas em unidades residenciais a pormenorizar em planos
parciais.
Na zona urbana consolidada, o Plano Regulador mantinha as freguesias existentes, Santa
Cruz, Almedina, Sº Bartolomeu e Sé Nova. Previa ainda o crescimento da cidade para além
do rio, com a proposta de duas freguesias para Santa Clara e a construção de zonas comerciais,
industriais, ferroviárias e portuárias, para além das residenciais.
A estrutura de zonamento mantinha-se com zonas residenciais, zonas comerciais, zona
universitária, zonas industriais, zonas arqueológicas e turísticas, e acrescentava zonas portuárias,
zonas ferroviárias, zonas desportivas e zonas urbanas locais.
O Plano propunha cinco zonas industriais: no Vale de Coselhas, Loreto, Cheira, Arregaça
para a indústria média, e Bencanta para a indústria pesada.
Em relação à mobilidade foi criada uma comissão para estudar as necessidades e propor
soluções. Em relação à circulação exterior à cidade propunha, como soluções, a alteração do
traçado da E.N.1. Esta passava pelo centro de Coimbra e como trajecto alternativo sugeriuse passar por variante pela estrada de Eiras até ao Nó de Coselhas, atravessando o rio (Ponte
do Açude) até ao Nó de Almegue, seguindo paralela ao rio Mondego até encontrar de novo o
percurso para Lisboa.
Outra proposta consistia na construção de uma circular externa (fig. 19) que partindo
do Nó de Coselhas, contornava a cidade por Leste, pelo Vale de Coselhas de modo a servir a
zona industrial e áreas residenciais de Alto de Celas, Santo António dos Olivais e de Tovim, para
descer ao Calhabé com ligação para a Portela. Esta proposta revela paralelos com as intenções de
De Gröer, para criar uma circular turística que abraçasse o perímetro da cidade, no entanto, esta
proposta faz a circular pelo norte do perímetro e não pelo sul, junto ao Mondego.
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Fig. 20 - Avenida Santa Cruz; Plano Regulador da Cidade de Coimbra; (sem escala); 1955; Almeida Garrett.

Fig. 21 - Caminho de Ferro; Plano Regulador da Cidade de Coimbra (sem escala); 1955; Almeida Garrett.
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Para a rede viária interior, uma das soluções propostas era a de criar uma artéria marginal
ao Rio Mondego, desde o Nó de Coselhas seguindo pelo ramal ferroviário até à Ponte de Santa
Clara.
Para melhorar os acessos da zona Norte à Baixa, foram previstas as seguintes ligações: a
proposta da Avenida de Santa Cruz do Anteplano De Gröer (fig. 20), a ligação da Rua da Sofia
à Conchada através da Ladeira do Carmo e uma ligação a partir da Rua da Figueira da Foz até
ao largo da Conchada (a actual Rua de Aveiro). Para a zona Sul manteve a ideia da Avenida
da Lousã, de suprimir a linha férrea do Anteplano, prevendo a construção de uma central de
camionagem, junto à estação velha (Coimbra - B).
Para a circulação em caminho de ferro o Plano previa a criação de uma nova estação para
a Linha do Norte, a poente da actual Coimbra - B, com espaço para a edificação de armazéns
e depósitos. Para a estação de Coimbra - A previa a eliminação do ramal de ligação a Coimbra
- B, passando este trajecto a ser efectuado por transporte colectivo. Outra alteração previa a
mudança da Linha da Lousã, que atravessava a cidade, para a margem esquerda. Uma proposta
dispendiosa que implicava uma variante que saísse junto à estação de Bencanta, subindo pelo
Vale da Escola Agrícola e passando em túnel (com cerca de 785m de extensão) sob o cabeço de
Santa Clara, seguindo pela margem esquerda até chegar ao rio Ceira onde uma ponte com 40m
de vão entroncaria na Linha da Lousã pelo lado nascente (fig. 21).
O Plano incluía o rio Mondego como meio de comunicação, como vazadouro de esgotos,
local de actividades desportivas e elemento de valorização estética da cidade. Para atingir estes
pressupostos, fazia as seguintes propostas: 1. A construção de uma doca na margem esquerda na
zona industrial de Bencanta; 2. O arranjo das rampas de acesso da margem direita; 3. A definição
de um leito a montante da linha férrea do Norte, de maneira a libertar o espaço para a nova estação;
4. A construção de um dique estabilizador do caudal que permitisse uma altura mínima do rio em
frente à cidade.
Tal como no Anteplano, a cidade universitária não foi considerada no Plano Regulador.
No entanto, era feita a previsão de uma extensão para ampliação das faculdades. Como tal o
Plano Regulador propunha a ampliação para os edifícios da Penitenciária e Quartel da Infantaria
nº12.
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O Plano Regulador contém um capítulo intitulado “Urbanizações particulares” onde
o engenheiro urbanista Almeida Garrett expôs os problemas para a implementação do Plano.
Criticava o sistema adoptado em Coimbra, no qual os particulares contribuíam para a expansão
da cidade, abrindo ruas e parcelando terrenos, sem ter em conta o crescimento organizado da
urbe. Por isso propunha: 1. a execução de planos parciais das unidades residenciais; 2. a análise dos
parcelamentos previamente autorizados sendo apenas respeitados os que não prejudicassem o plano
geral; 3. a expropriação por parte do município dos terrenos necessários aos novos loteamentos; 4. e um
estudo económico a ser feito quando os privados cediam terrenos para os arruamentos, de modo a que
o valor desse custo seria entregue em terrenos.
Em conclusão os aspectos que vale a pena reforçar sobre este Plano são o facto de que
Almeida Garrett incentivava a execução de um plano regulador ou director e este deveria estar no
comando de futuras operações urbanísticas. Demonstrando, como De Gröer uma predisposição
para fazer urbanismo distinta do que se vinha a fazer até à data, aumentando a consciencialização
de acções ponderadas e baseadas em factores reais de ocupação do espaço e não apenas em teorias.
Incentivava as diferentes vivências dentro da cidade, através da criação de unidades de
vizinhança e da mistura de classes sociais, denotando uma preocupação com questões sociais,
fazendo ver como estas também têm influência no desenho urbano.
Reforçou a proposta do Anteplano para a Avenida de Santa Cruz, de maneira a criar mais
abertura na Baixa e privilegiar a pedonalização e o recurso a transportes colectivos.
Também a referência ao rio foi, neste Plano, mais evidente com propostas mais específicas
incidindo sobre a necessidade de manter um caudal estável, para usufruto deste como espaço
lúdico e de actividades desportivas.
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Fig. 22 - Plano de Gestão do Concelho e da Cidade de Coimbra (sem escala); 1974; Costa Lobo.
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2.3. Plano de Gestão do Concelho e da Cidade de Coimbra
O Plano de Gestão do Concelho e da Cidade de Coimbra, da autoria do urbanista
Manuel Costa Lobo, foi apresentado logo após a revolução de 1974. A sua elaboração teve um
processo complexo. O seu estudo iniciou-se em 1970, efectuado pelo Gabinete de Urbanização
da Câmara e pela equipa do urbanista e foi apresentado à população em 1975, onde até 1976
é alvo de escrutínio público, tendo sido ainda sujeito a diversas alterações. Apesar de ter obtido
alguns pareceres favoráveis, por motivos jurídicos e questões de ordem de planeamento que
levaram vários anos a ser esclarecidas, até 1981, o plano não chegou a ser aprovado. No entanto,
este Plano teve o seu efeito no futuro das estratégias de desenvolvimento para a cidade de
Coimbra, tornando-se numa forte influência e orientação para o seu urbanismo.
Um dos aspectos mais relevantes deste plano é o facto de poder ser considerado um
instrumento de gestão à semelhança do Plano Regulador, isto é, a intenção do urbanista passava
por criar um documento regulamentar para as subsequentes acções a intervir no território,
acrescentando a importância de uma gestão territorial local encaixada com as políticas regionais e
nacionais. Para verificar esta afirmação denote-se a preocupação que o urbanista teve em integrar
os espaços ao nível local, regional e nacional.
Outro aspecto recomendado pelo Plano de Gestão foi o de consagrar a actividade
urbanística ao comando das entidades públicas, em detrimento de deixar tudo nas mãos do
investimento privado, e que estas entidades deveriam ter uma equipa permanente para tratar
de assuntos administrativos ligados à gestão do território. (Santos,1983, p.70) Estas seriam, as
melhores recomendações para a gestão de qualquer território, visto que até Nuno Portas chegar
ao cargo de Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo (1974), e expressar um interesse por
uma maior autonomia dos municípios, no que toca às decisões sobre o território, estes estavam
muito dependentes do poder central, o que implicava constrangimentos na execução e aprovação
de planos.
Podemos considerar que existe neste plano uma premissa para aquilo que reconhecemos
hoje como sendo o planeamento estratégico, uma vez que para além destes aspectos relacionados
com a escala, sobre o qual a estratégia é reflectida ao nível do concelho, o Plano de Gestão também
revelava uma preocupação com a evolução da cidade, demonstrando a previsão de cenários de
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ocupação do espaço, através do estudo dos índices de ocupação. Além disso, integrava um estudo
dos planos anteriores que foram aprovados pelo Ministério das Obras Públicas (o Anteplano de
Embelezamento e de Extensão de Coimbra de Étienne De Gröer e o Plano Regulador de Antão
Almeida Garrett) numa tentativa de evitar repetir propostas que não eram já válidas para a
estratégia futura. Na sua distanciação aos planos anteriores, o Plano de Gestão demonstrava três
eixos fundamentais: como definidor de aptidões do solo para os diferentes usos; definidor das
principais condicionantes; definidor de uma rede viária e definição dos espaços através de uma
malha e enfiamentos principais.
No que diz respeito ao arranjo da área urbana, esta era o resultado da malha criada através
da hierarquização das vias e regia-se por um modelo de 8ha como orientadores da estrutura
de ocupação das malhas, dos quais 50% correspondiam a “áreas verdes suburbanas”, “reservas
naturais de interesse cultural” e “zona agrícola” (fora do Perímetro urbano). Dos restantes
4ha, dentro do perímetro urbano, 25% correspondiam a “área líquida residencial”, e outros
25% a “zonas de trabalho” e os restantes 2ha seriam subdivididos em “zona verde de unidade
residencial”, “equipamento de unidade residencial”, “áreas centrais e comerciais” e “zonas de
recreio urbano”. (Santos, 1983, p.74) Estes aspectos eram deveras importantes para a orientação
do planeamento moderno, é de assinalar que em várias estratégias recentes para a cidade de
Coimbra, a hierarquização viária tornou-se num elemento importante de gestão do centro
histórico e na definição das áreas de expansão da cidade.
Uma perspectiva delineadora, como a divisão em malha, recorrendo à estrutura viária
nas áreas de expansão, especificando os índices de distribuição e ocupação do espaço são, uma
estratégia a ter em conta num plano urbanístico, uma vez que ao mesmo tempo que delimitam
o seu crescimento tendo em conta o “contribuir para o bem comum” (Lobo in Santos, 1983,
p.76), ou seja, não permitindo excessos de investidores privados, correndo o risco da cidade se
expandir incontrolavelmente sem ter em conta equipamentos e serviços subjacentes, mas ao
mesmo tempo são imposições que deixam espaço para a criatividade.
As várias propostas do Plano de Gestão acabaram por se tornar elementos orientadores
de propostas futuras. Um desses exemplos é a implementação, pelo urbanista Costa Lobo, de um
Plano Verde para a cidade. Neste Plano foi definido uma interligação dos espaços verdes urbanos
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Fig. 23 - Avenida Central; Plano de Gestão do Concelho e da Cidade de Coimbra; 1974; Costa Lobo.
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(Jardim Botânico, Parque da Cidade e ao rio), a protecção e aproveitamento das frentes fluviais
como locais de lazer e ainda a proposta de uma ponte pedonal de atravessamento entre as duas
margens, ligando Santa Clara ao centro urbano. (Santos, 1983, pp.87-88) A ideia de manter e
valorizar os espaços verdes urbanos foi sem dúvida decisiva para a evolução da cidade.
Ao actuar na rede viária defendeu um sistema hierarquizado, um possível itinerário para
a futura Auto-Estrada do Norte e um esquema reticulado para o resto do concelho.
Para a margem direita previu a abertura da Avenida Central (fig. 23) (talvez inspirado pela
Avenida de Santa Cruz do Anteplano) no entanto, esta já não ligava a Praça 8 de Maio ao rio,
mas sim prolongava a Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes até ao rio. Previu também a execução
de quatro vias principais: a Circular Externa (influência de Garrett), a Marginal do Mondego, a
Circular Interna e a Avenida da Lousã. Para a margem esquerda definiu três vias: a Avenida de
Bencanta, a Circular Sul e uma variante à Estrada Nacional 1. Tudo isto assentava na construção
da ponte do Açude (1978), criando um elo de ligação entre as duas margens. Ainda na questão
da mobilidade importa referir a previsão de um eléctrico rápido para a Linha da Lousã, entre a
Estação Nova e a Portela. É fácil de perceber como estas propostas influenciaram o crescimento
da urbe e a sua organização. Após a construção da Ponte do Açude, da circular externa e da Ponte
Rainha Santa Isabel, criou-se um cordão que abraça toda a cidade e ao mesmo tempo organiza o
espaço. As propostas para a linha da Lousã e a incorporação do metro de superfície para libertar
o centro do excesso de tráfego, assim como a criação de “centros de coordenação de transportes”
localizados nas entradas da cidade dando preferência aos “transportes colectivos”, (Santos, 1983,
p.85) são aspectos influenciados por este plano e que ainda hoje estão a ser tidos em conta.
O que torna este Plano de Gestão relevante é a atenção dada à sua integração no contexto
regional, por pretender ser um instrumento de gestão do território municipal. A preocupação
já estabelecida por Almeida Garrett sobre o facto de a actividade pública estar ao comando das
operações urbanísticas em vez dos privados é notoriamente ressalvada por Costa Lobo como
algo a ser levado em consideração. Para adicionar ao discurso do seu antecessor acrescenta a
importância de o planeamento ser integrado a uma larga escala, local, regional e nacional, e que
para tudo funcionar é necessário os municípios estarem dotados com uma equipa urbanística
permanente.
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Fig. 24 - Plano Director Municipal de Coimbra, 1993, Câmara Municipal de Coimbra.
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2.4. Plano Director Municipal
O Plano Director Municipal de Coimbra “constitui um elemento orientador e
disciplinador de todas as iniciativas públicas, cooperativas e privadas, tendentes à ocupação e
transformação do território municipal” (Câmara Municipal de Coimbra, 1993, p. 13). Iniciado
em 1983, só foi concluído dez anos depois e publicado em Diário da República em 1994. Este
esteve em vigor até Julho de 2014, quando foi publicada a 1ª revisão.
Apesar de retomar alguns dos pressupostos dos planos anteriores (De Gröer, Almeida
Garrett e Costa Lobo), acrescenta novas propostas que visavam controlar a especulação imobiliária
e regular o investimento público e privado.
O novo paradigma urbanístico a que deu início, privilegiava a urbanização antes da
construção, prevendo a instalação de infra-estruturas e espaços públicos de modo a suavizar
a articulação das edificações com a envolvente. Houve uma tentativa de contenção da área
do perímetro urbano de maneira a criar “zonas de reserva de urbanização” que poderiam ser
ocupadas mediante aprovação.
O cenário a ultrapassar era a construção dispersa e sem licença; a fraca articulação com
a envolvente; a fraca qualidade ambiental; a dificuldade em distinguir espaço urbano de espaço
rural e a falta de infra-estruturas e espaços livres tratados.
Para suprimir estas carências o PDM impulsionou a criação de uma lógica de zonamento
através da divisão em zonas central, residencial, industrial, verde e de equipamento. De maneira
semelhante aos Planos anteriores, eram fixados índices médios de ocupação para as áreas de
construção. Outras estratégias passavam por integrar o rio na cidade, melhorar as acessibilidades,
em especial os transportes públicos, a edificação de loteamentos de qualidade e o combate à
desertificação da zona central.
Para combater a dispersão urbana, incentivou a consolidação do núcleo central através
da construção de equipamentos, serviços e comércio, assim como da preservação do património
e do melhoramento dos espaços públicos, levando ao encerramento de algumas ruas ao tráfego
automóvel, criando zonas pedonais.
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Fig. 25 - Parque do Mondego, 1993, Câmara Municipal de Coimbra.

Fig. 26 - Estudo de Conjunto para a Margem Nascente, 1993, Câmara Municipal de Coimbra.
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Outra ideia resgatada dos planos anteriores é o da Avenida Central (influência do Plano
de Gestão), porém neste caso tenta-se evitar a destruição de parte do tecido da Baixa, propondo
que esta artéria, partindo da Praça 8 de Maio, passe em túnel sob a Rua da Sofia e desemboque
na zona do Bota Abaixo. Aproveitando esta passagem, para o projecto da Metro Mondego,
a paralisação desta obra e o abandono da zona demolida leva à urgência de uma intervenção
temporária, com o intuito de tornar esta área numa zona mais salubre.
A construção da Ponte do Açude (1978) e das Barragens da Aguieira (1979) e da Raiva
(1981) levou à regularização do caudal do rio, no entanto, a cidade permanecia afastada das
margens. O PDM propunha a requalificação das frentes fluviais através da criação de uma zona
verde. Numa área que se deveria estender do Choupalinho até à Lapa, hoje conhecido como
Parque Verde do Mondego (fig. 25). A intervenção daria continuação ao Parque Dr. Manuel
Braga na margem direita, e previa ainda a instalação de equipamentos, serviços, comércio e
espaços de lazer. Apesar da reconversão desta zona, apenas foi usufruído como um espaço de lazer
com estacionamento, mais tarde foi executada uma ponte pedonal e também a margem esquerda
foi alvo de melhoramentos, com equipamentos orientados para os desportos aquáticos.
Outra proposta do plano foi a construção de um novo atravessamento do rio, a Ponte
Rainha Santa Isabel, que efectua a ligação entre o Vale das Flores e a Quinta da Várzea. Esta
ponte veio melhorar o acesso à cidade pelo sector sul.
O segmento de linha férrea que liga Coimbra - A a Coimbra - B, cria um eixo de separação
entre a cidade e o rio, pelo que o PDM determinava a substituição deste por uma linha de
eléctrico rápido de maneira a garantir um acesso pedonal. Igualmente nesta zona fortemente
industrializada previa a demolição dos barracões industriais substituindo-os por edifícios
destinados à habitação, comércio e serviços, e ainda a construção de uma ponte pedonal ligando
as duas margens, que não tem probabilidade de vir a ser concretizada num futuro próximo (fig.
26).
Para resolver questões de acessibilidade, o plano promovia a hierarquização da rede
viária assente nos itinerários principais. Retomando os conceitos de Circular Interna e Externa
expressos no Anteplano, a proposta passa por construir um esquema viário em volta da coroa
periférica da cidade, destinada a desviar o tráfego de atravessamento. A Circular partia da Casa
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Fig. 27 - Cidade de Coimbra. Estrutura Viária Principal, 1993, Câmara Municipal de Coimbra.

Os Planos Urbanísticos de finais do século XX
do Sal, seguia pelo Vale de Coselhas, Hospital da Universidade, Nó dos Olivais, Alto de S. João,
Vale das Flores até à Ponte Santa Clara, Avenida da Guarda Inglesa e Ponte do Açude, com uma
segunda fase após a execução da Ponte Rainha Santa Isabel que fazia o acesso à outra margem
mais a montante.
A Circular Interna, iniciada na década de 90, tinha um traçado desde a Casa do Sal,
seguia pelo Vale de Coselhas, Hospital da Universidade, Nó dos Olivais, Avenidas António de
Portugal e Fernando Namora, Vale das Flores, Avenida da Lousã, Ponte de Santa Clara, Avenida
da Guarda Inglesa e Ponte do Açude. Após a conclusão da Ponte Rainha Santa Isabel criou-se
uma nova entrada a sul e uma nova ligação para as duas margens.
A Circular externa veio posteriormente a ser executada, com a extensão da Circular
Interna no Vale de Coselhas, com um trajecto que passa por Lordemão, Quinta do Brejo, Nó
de Tovim, Avenida Elísio de Moura e Nó da Portela, dando acesso ao IC3 a partir da Ponte da
Portela, o quarto atravessamento do rio Mondego.
Os Principais objectivos estratégicos do PDM foram sendo adaptados ao crescimento
da cidade e ao seu desenvolvimento urbanístico. Este veio estabelecer, de forma mais formal
que os planos anteriores, a premissa de “urbanização antes da construção”. Definiu a área de
perímetro urbano, numa tentativa de tornar mais perceptível os limites entre zona urbana e zona
rural. Como nos planos anteriores, defendia a criação da Avenida Central, no entanto ao invés
de propor a demolição da Baixa em larga escala, tende a ter um impacto mais subtil, tentando
encaixar o projecto do metro de superfície no seu plano. Com a contenção do caudal do rio
surge a oportunidade de intervir nos leitos promovendo assim a construção do Parque Verde
e, com a substituição do ramal de linha férrea que liga as duas estações, pelo metro, pretende
tornar a ligação entre a cidade e o rio mais permeável. A construção do novo atravessamento do
rio, a Ponte Rainha Santa Isabel, permitiu concluir a Circular em volta da cidade, e assim dar
continuidade às intenções dos urbanistas anteriores.
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3. Novas Estratégias do século XXI

Na continuação da análise do caso de estudo, segue-se o período correspondente ao
século XXI, onde os planos que foram surgindo continham características que os diferenciavam
dos planos urbanísticos analisados no capítulo anterior.
Designados de Novas Estratégias, estes quatro planos consolidam um conjunto de acções
a propor na Região de Coimbra durante o período de 2006 a 2014.
O primeiro e o terceiro plano estão directamente relacionados com acções de reabilitação
e os outros dois combinam estratégias direccionadas para a progressão económica e social da
cidade. Os documentos expressam primariamente uma estratégia geral de intervenção e passam
para o particular com acções específicas para cada área temática de intervenção ou local físico.
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Fig. 28 - 1ª e 2ª Unidades de Intervenção, 2006, Coimbra Viva - SRU

Novas estratégias do século XXI
3.1. Documentos Estratégicos para a 1ª e 2ª Unidades de Intervenção na Cidade de
Coimbra
Em Julho de 2005 a Coimbra Viva - Sociedade de Reabilitação Urbana (Coimbra Viva
- SRU) lançou o concurso público para a elaboração do Documento Estratégico da 1ª Unidade
de Intervenção da cidade de Coimbra, no seguimento do DL 104/2004, de 7 de Maio, que “…
[concedeu] aos municípios a possibilidade de constituírem sociedades de reabilitação urbanas,
[aos] quais [eram] atribuídos poderes de autoridade e de polícia administrativa como os de
expropriação e de licenciamento”, no âmbito de processos de reabilitação de zonas históricas e
áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística.
Esta unidade fica situada numa zona da Baixa de Coimbra, considerada prioritária pela
Câmara Municipal e para a qual foram estabelecidas orientações para a sua intervenção, através
da Comissão Interdisciplinar da Baixa (CIB)1. O resultado foi um documento datado de Março
de 2007, com propostas de intervenção na zona definida pela Coimbra Viva - SRU. Para além
deste documento, foi definida ainda, uma segunda zona prioritária, para a qual foi elaborado o
Documento Estratégico para a 2ª Unidade de Intervenção, Bases para a Intervenção, datado de
Dezembro de 2006.
O Documento Estratégico para a 1ª Unidade de Intervenção divide-se em dois capítulos.
O primeiro, intitulado “Caracterização Prospectiva” representa uma análise da área que envolve
três quarteirões : o quarteirão do “Bota-Abaixo” (limitado pelas Rua da Moeda, Rua Direita,
Rua João Cabreira e pelo Largo das Olarias); o quarteirão da Rua da Sofia (limitado pelas Rua
de Sofia, Rua Direita e Rua Nova); e pelo quarteirão trapezoidal adjacente ao do “Bota-Abaixo”
(limitado pelas Rua Direita, Rua João Cabreira, Rua da Nogueira e Largo das Olarias), partindo
de uma escala mais abrangente para uma escala mais detalhada com a caracterização do existente
(fig. 28). O segundo capítulo “Proposta de Intervenção” estabelece as características da solução
proposta.
1 A CIB era constituída por representantes do Gabinete do Centro Histórico, dos Departamentos
de Habitação e do Planeamento. Foi nomeada pela CMC em 2 de Fevereiro de 2003, para organizar e
realizar a Conferência Internacional sobre Recuperação, Renovação Urbana e Social da Baixa de Coimbra,
que decorreu em Maio de 2003. Após a Conferência a CMC decidiu dar continuidade às funções da CIB
com o objectivo de elaborar um documento estratégico como base programática para os futuros projectos
de reabilitação da Baixa.
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Fig. 29 - Projecto Base do Documento Estratégico; 1ª Unidade de Intervenção; Coimbra Viva - SRU; 2007.

Novas estratégias do século XXI
O Documento Estratégico para a 2ª Unidade de Intervenção, envolve uma área
circundante ao Terreiro da Erva, limitado pela Rua da Sofia, Rua João de Ruão, Rua Direita
e pela Rua Nova. Este documento precede cronologicamente o da 1ª Unidade de Intervenção
pois apenas descrevia as estratégias efectuadas pela CIB e pelo Gabinete para o Centro Histórico
(GCH), em 2003, para o Terreiro da Erva. Por esse motivo esta análise incide sobretudo no
Documento Estratégico para a 1ª Unidade de Intervenção (que seguidamente se irá referir
como 1º Documento) e faz uma referência final em relação ao Documento Estratégico para a 2ª
Unidade de Intervenção (que se referirá como 2º Documento).
No 1º Documento, antes de entrar em detalhes sobre a proposta apresentada, os autores
expressam uma forte crítica às práticas de renovação urbana efectuadas nas décadas anteriores
à sua publicação. Criticavam acima de tudo o empobrecimento das relações entre o edificado
e o espaço público. Numa atitude de rejeição de dois conceitos opostos: a “integração-poroposição” que adopta modelos desadequados e, no outro extremo, a “integração-por-imitação”
mais resistente à mudança. Fazem, em contrapartida, um apelo à adopção de um equilíbrio
entre o passado e o presente com “… elementos reveladores dos estilos de vida emergentes
e das exigências ambientais…”, de maneira a revitalizar “… sem rupturas e sem disfarces
revivalistas…” (Coimbra Viva – SRU, 2007, p.73). Aposta-se na reabilitação do edificado de
maneira a responder às exigências de conforto no desempenho de actividades.
Na sua definição de uma Estratégia de Reabilitação, a Coimbra Viva - SRU seguiu três
eixos estratégicos para definir as suas linhas de orientação. Dois desses eixos envolviam outras
entidades e associações com participações directas sobre o desenvolvimento da Baixa.
O primeiro eixo estratégico foi definido em colaboração com a CMC através do Processo
de Renovação Urbana e Social da Baixa de Coimbra2, um estudo encomendado à Universidade
de Coimbra. Este estudo tinha como objectivo intervir na reabilitação da Baixa recompondo a
sua população residente tanto a nível de grupos etários como de segmentos socioeconómicos
diferentes, garantindo um melhor funcionamento entre a zona Alta e a zona Baixa, dando
prioridade à criação de espaços que reforçassem a ligação entre as duas zonas.
2 O Processo de Renovação Urbana e Social da Baixa de Coimbra iniciado pela CMC, resultou
de um estudo efectuado em colaboração com a Universidade de Coimbra com o fim de realizar um
levantamento exaustivo da Baixa da cidade, segundo as vertentes arquitectónica, construtiva e sóciodemográfica.
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Fig. 30 - Intervenção no perfil da Rua da Sofia; Coimbra Viva - SRU; 2007; (manipulada; sem escala).

Novas estratégias do século XXI
O segundo eixo estratégico, definido em colaboração com a Agência de Promoção da
Baixa de Coimbra (APBC)3, procurou articular “…os domínios da reconversão urbana (…)
da reabilitação e valorização patrimonial, da dinamização cultural e da promoção turística…”.
(Coimbra Viva – SRU, 2007, p.76)
O terceiro eixo estratégico, resume as linhas de orientação criadas pelas entidades atrás
mencionadas e acrescenta outras, formando assim as orientações gerais deste 1º Documento, que
são: 1. A requalificação da oferta habitacional, através do aumento de padrões de habitabilidade; 2.
A recomposição da população residente, procurando formas de fixar população jovem e flutuante; 3. A
certificação de que esta intervenção se encaixa no perfil comercial e turístico da Baixa; 4. Desenvolver
uma “zona qualificada de recentramento da Baixa” de maneira a conjugar o perfil habitacional com
o comercial; 5. Qualificar o comércio tradicional fazendo-o corresponder a novos padrões de consumo;
6. Reforçar a centralidade da Baixa, aumentando a oferta de serviços; 7. Valorizar os equipamentos e
estruturas de animação cultural, aumentando os projectos de animação cultural por parte de privados;
8. Melhorar a qualidade do espaço público, permitindo a permanência nestes espaços em articulação
com a promoção de eventos culturais.
De seguida descrevem-se as acções mais significativas da proposta apresentada para o
Programa Base de Intervenção. Tendo como critério principal o impacto negativo que a passagem
do metro teria na malha da Baixa, as acções propostas ambicionavam remediar, na medida do
possível, esses efeitos negativos.
Para além do grande número de edifícios demolidos para assegurar o traçado do metro,
resta ainda um edifício, orientado para a Rua da Sofia, que por ter um carácter importante para o
seu alinhamento deveria ser alvo de uma intervenção particular. De maneira a manter o seu perfil
apenas se propunha que as linhas do metro o atravessassem em túnel, através do rasgamento do
rés do chão, mantendo apenas um acesso vertical para os pisos superiores, destinados a serviços
(fig 30).
3 A APBC é uma associação estabelecida em 2004 com o objectivo de promover a Baixa de
Coimbra enquanto Centro Comercial a Céu Aberto, através da dinamização do comércio e serviços.
Os fundadores associados são a Caixa Geral de Depósitos, a CMC, a Associação Comercial e Industrial
de Coimbra, a Associação do Comércio e da Indústria da Panificação, Pastelaria e Similares, Junta de
Freguesia de Santa Cruz e Junta de Freguesia de S. Bartolomeu. A sua área de intervenção é definida pela
Rua da Sofia, Largo da Portagem, a Alta e as Ruas da Baixinha.
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Fig. 31 - Projecto Base do Documento Estratégico; Coimbra Viva - SRU; 2007; (ampliada, sem escala).

Fig. 32 - Plano de pormenor para o eixo da Avenida Central; Fernando Távora; 1992; (ampliada, sem escala).

Novas estratégias do século XXI
Este quarteirão, denominado de Rua da Sofia, mais o quarteirão do Bota-Abaixo,
constituiriam uma nova unidade. Para manter a coerência entre este novo espaço e o resto da
Baixa, a proposta mantinha a ideia de quarteirão fechado com pequenas passagens transversais.
Implementando a ideia de pórtico, a nascente com o edifício da Sofia em túnel e a poente um
novo edifício que fechava o quarteirão junto ao Largo das Olarias, ao invés de usar o edifício
ponte que já existe o mesmo Largo. Isto permitiria consolidar este novo quarteirão como uma
unidade completa.
No entanto, uma das recomendações do 1º Documento, propunha a utilização de uma
estrutura metálica de concertamento morfológico, de maneira a recriar como memória visual a
morfologia da Rua Direita (fig. 31), que se perderia com a abertura do canal do metro. Aqui não
se percebe inteiramente a intenção proposta, se é um quarteirão novo e a Rua Direita passa a ser
um atravessamento transversal, ou se a indicação de manter a memória desta Rua define uma
separação definitiva destes dois quarteirões. A tentativa de manter as duas ideias pode resultar
numa ambiguidade que perturba a percepção do espaço e prejudica a sua coesão, não seria mais
benéfico assumir a ideia de Avenida Central expressa no PDM de 1994? (fig. 32)
Para garantir uma conexão espacial, em todo o tecido urbano, a proposta incluía a criação
de mais percursos transversais, descobertos ou em túnel, quer fosse articulando estes novos
espaços criados através deste novo quarteirão, ou através das construções existentes, fazendo uso
de algumas passagens que existiam previamente.
Com estes novos atravessamentos, a importância dada aos interiores de quarteirão
aumenta. Deixariam de ser momentos de passagem, para serem espaços de uso colectivo e de
permanência, por isso, outra proposta incidia no aspecto destas fachadas de tardoz que deveriam
assumir uma maior qualificação arquitectónica adequada às suas novas funções como frentes
urbanas.
No novo quarteirão do Bota-Abaixo as tipologias propostas eram a habitação nos pisos
superiores e espaços comerciais nos pisos térreos, especialmente vocacionados para a restauração,
de maneira a criar zonas de permanência na área adjacente à passagem do metro. As fachadas
traseiras da Rua da Moeda, que passariam a ser frentes deste novo espaço, permitiriam, até ao
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traçado do metro, criar uma área com dimensão suficiente para a instalação de esplanadas de
apoio a esse tipo de comércio.
No quarteirão trapezoidal, que seria também largamente reconstruido, o seu carácter
mais reservado permitiria uma utilização predominantemente habitacional, com comércio e
serviços nos pisos térreos.
Para além das propostas de novo edificado, o 1º Documento expressa algumas
considerações a ter em conta em relação aos edifícios existentes. Propunha que estes se
combinassem fisicamente, quer a nível vertical quer horizontal. Para tal referiam ligações
horizontais em edifícios com a mesmas cotas de soleira, quando estes tivessem frentes ou
profundidades muito reduzidas. Estas agregações permitiriam a inserção de elevadores, para além
de facilitarem a resolução tipológica dos fogos. Para as associações verticais estipulava que, caso
houvesse necessidade, os estabelecimentos comerciais poderiam associar o primeiro piso ao piso
térreo, desde que permitissem o acesso autónomo aos restantes pisos do edifício. Algo que é um
processo recorrente nos estabelecimentos comerciais da Baixa e que optimiza a utilização do
primeiro piso para armazenagem do estabelecimento.
Ainda no que diz respeito aos edifícios existentes, expressam-se algumas considerações que
entram no critério da reabilitação ou manutenção destes edifícios. Recomenda-se a reabilitação
das paredes meeiras (empenas) que teriam o seu alçado tardoz readaptado como frente urbana
de novos espaços colectivos, assim como a manutenção dos ajustes feitos à conjugação de dois
ou mais edifícios.
Algumas fachadas teriam de ser alvo de correcção de malformações efectuadas, como o
uso de um revestimento desadequado ou o rasgamento indiscriminado de vãos.
Propunha-se ainda que todas as caixilharias seriam de madeira e que todos os toldos
ou elementos publicitários seriam substituídos por elementos desenhados em função das
características compositivas das fachadas.
Outros elementos como o aparato eléctrico e de comunicações que compõem as fachadas
dos edifícios, seria direccionado para um canal subterrâneo. Na concertação do espaço na zona
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Fig. 33 - Ideia base de intervenção da CIB para o Terreiro da Erva; 2003; (sem escala).
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de passagem do metro, apelava-se à uniformidade do mobiliário urbano, de maneira a tornar o
local mais coeso visualmente.
Em relação ao 2º Documento os critérios gerais de intervenção correspondiam aos da
CIB, que se baseavam em: 1. Atribuir boas condições de habitabilidade na Baixa; 2. Contrariar
o envelhecimento da população; 3. Renovar o conjunto edificado mantendo e aumentando a
diversificação de funções; 4. Contribuir para o crescimento económico, comercial e cultural.
Este documento apenas reforça algumas propostas já existentes para o Terreiro da Erva,
não fazendo alterações nem propondo novas acções para além das expressas pelas outras entidades.
Seguindo as orientações da CIB estas recomendam para o Terreiro da Erva a preservação
das características formais do espaço, mantendo os becos e pequenos espaços, alegando que um
alargamento do espaço para fazer uma grande praça ia contra a natureza do local.
Como ideias base propunha a manutenção da estrutura urbana, a abertura de percursos
dentro de alguns quarteirões, a requalificação de habitações devolutas para albergar novos
habitantes, a preservação das ruinas da Igreja de Sta. Justa e da unidade de produtos cerâmicos.
A nível do edificado previam alterações apenas em quatro edifícios confinantes com o
interior do quarteirão e que necessitariam de intervenção ao nível de recomposição volumétrica
ou adaptação a novas tipologias (fig. 33).
Deveriam ser mantidos os usos através da sua manutenção e adaptação, para além de
se fomentar a presença da habitação. O espaço público deveria ser restrito ao acesso pedonal,
apenas permitindo acesso a veículos para cargas e descargas.
Eram aplicadas outro tipo de regras com critérios para a colocação de toldos, publicidade,
horário de funcionamento de esplanadas, paleta cromática de pintura de fachadas e de materiais.
Contrariamente às recomendações da CIB surge, também neste 2º Documento, o Estudo
de Arranjo Urbano para o Terreiro da Erva, efectuado pelo GCH. Esta proposta defendia que o
espaço do Terreiro da Erva tinha adquirido a sua configuração devido à demolição de edifícios,
dando por perdida a referência morfológica medieval do local.
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Fig. 34 - Estudo de arranjo urbano do Terreiro da Erva; Gabinete para o Centro Hirstórico; 2003; (sem escala).
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A intervenção do GCH resultava da classificação do espaço do Terreiro da Erva como praça
e deveria ser consolidado através da sua regularização. Era necessário demolir construções, mas
substituindo-as por edifícios que fechassem a praça e que se conciliassem com a malha existente.
Privilegiava-se a circulação pedonal, os edifícios respondiam à necessidade de realojamento dos
residentes e consagrava-se os pisos térreos ao comércio e serviços (fig. 34).
Encontramos também no 2º Documento alguma ambiguidade. Na sua proposta para
intervir no Terreiro da Erva a Coimbra Viva - SRU sugere duas atitudes exploradas por duas
entidades, em desacordo com o tipo de intervenção a efectuar no local. Por um lado (CIB)
mantém-se o existente evocando a memória histórica do local, fazendo pequenas adaptações e
trabalhos de manutenção da imagem a preservar. Por outro lado (GCH) vemos uma atitude de
‘romper com o passado’ permitindo a recomposição do espaço numa estratégia de adaptação à
realidade dos tempos presentes.
Tanto no 1º como no 2º Documento, vemos um certo receio em definir claramente
as intenções na actuação no Centro Histórico. Sendo um tecido delicado com demasiadas
condicionantes, vê-se um esforço destas entidades em encontrar um equilíbrio entre o passado
e o presente. Apesar dos seus esforços estas propostas não foram concretizadas uma vez que a
passagem do metro não foi realizada, e as suas vantagens e desvantagens estão ainda por apurar.
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3.2. Plano Estratégico de Coimbra. Documento Base e Documento Complementar .
O Plano Estratégico de Coimbra foi desenvolvido pela empresa Vasco da Cunha estudos
e projectos (Lisboa) s.a. (2006-2009) em colaboração com a empresa Deloitte, através de um
concurso lançado pela Câmara no final de 2004. Tinha como objectivo “…desenhar uma ideia de
município, que [orientasse], de forma não normativa, os restantes instrumentos de planeamento
no processo de tomada de decisão”, assim como potenciar “…a recuperação e rejuvenescimento
de população para o centro de Coimbra.” (Cunha, 2009b, pp. 2-3)
O estudo da cidade foi registado nos documentos de Diagnóstico Preliminar,
Enquadramento Geoestratégico e Diagnóstico Final. Foram abordados quatro fóruns de debate
com os temas: Tecnologia e Conhecimento; Saúde; Turismo e Património; Rendimento e
Qualidade de Vida.
Em Setembro de 2009 foi tornada pública a versão final do Plano Estratégico, composta
por dois volumes: Base e Complementar. O Documento Base define a visão estratégica a
empreender nos diversos factores de actuação, a mobilidade, o empreendedorismo, a saúde,
as dinâmicas urbanas e a marca de Coimbra. O Documento Complementar consubstancia de
forma mais detalhada as macro acções a aplicar no território.
O Documento Base apresenta a metodologia adoptada para a execução do Plano
Estratégico. Esta deveria ser feita através de uma abordagem top-down com início numa Visão
e numa Missão. A construção da Visão e Missão, surgia da convergência das Grandes Linhas de
Força com as conclusões retiradas do Diagnóstico Final.
As Grandes Linhas de Força eram os Termos de Referência providenciados pela CMC
para o concurso público. Estas passavam pela exploração do tema da posição central da cidade
em relação ao eixo litoral de Lisboa – Porto; a valorização do capital humano e cultural através
do núcleo da Saúde; a reabilitação do Centro Histórico, e a qualificação da imagem de marca da
cidade.
A estratégia concebida resultou na Visão “Coimbra 2018, a Afirmação da Centralidade”
cuja Missão era a de “[Afirmar] Coimbra como: 1. Centro de Referência na Saúde; 2. Pólo
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Fig. 35 - Plano Estratégico de Coimbra; Circular Interna e Externa; 2009; (sem escala).
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de Excelência da Ciência, Educação e Investigação; 3. Espaço Metropolitano Distintivo; 4.
Território de Fixação de Pessoas e Empresas” (Cunha, 2009a, p.17)
O foco do Plano é a centralidade da cidade de Coimbra, na sua posição geográfica,
como centro de referência a nível da saúde e enquanto cidade com um centro, em torno do rio
Mondego.
Após serem estabelecidas a Visão e a Missão do Plano, identificaram-se os objectivos
estratégicos, que são: 1. O desenvolvimento integrado dos activos da saúde, numa envolvente
empresarial dinâmica; 2. A densificação económica da região, com empresas integrando um elevado
grau de I&D (investigação e desenvolvimento); 3. A revitalização de Coimbra como destino turístico
diferenciado; 4. A redefinição urbana da cidade, potenciando os actuais vazios urbanos e privilegiando
a centralidade do rio Mondego.
De seguida foram identificados cinco Vectores de Intervenção e as correspondentes
Macro Acções. Estes vectores estão relacionados com os objectivos estratégicos e as macro acções
procuram atingir esses objectivos, operacionalizando acções concretas a intervir no território.
O primeiro vector é, I. Mobilidade, Transportes e Acessibilidades, do qual fazem parte
três macro acções: 1ª Rede de serviços e Acessibilidades: 2ª Rede de Transportes; 3ª Ecopolítica
de Mobilidade. Dentro deste vector eram assinaladas onze acções de intervenção, das quais
analisamos algumas.
Uma das acções era a proposta de conclusão da Circular Externa, que passava por fazer
investimentos nos traçados do IC2 e IC3 como componentes da circular; prolongava para leste
o eixo que liga a casa do sal à Avenida Elísio de Moura até à intersecção com o futuro IC3 (1);
aproveitava o traçado do IC3 até à EN110 (2); usando a actual circular externa a sul passava pela
ponte Rainha Santa Isabel até ao IC2 (3) e aproveitando o seu traçado até à zona norte, fazia uma
nova travessia do Mondego a Norte da Ponte Açude (4). (Fig. 35)
Alguns dos troços mencionados não foram executados, especificamente o troço
coincidente com o IC3 que não foi efectuado porque o próprio IC3 não está concluído. A
proposta de travessia do rio Mondego mais a norte não foi considerada, fazendo o IC2 passar
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Fig. 36 - Google maps; Plano Rodoviário Nacional; (sem escala).
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sobre a ponte do Açude em vez do percurso alternativo. Podemos questionar a inserção deste
novo atravessamento do rio tão próximo de outro já existente.
De acordo com as intenções desta estratégia, esta circular faria o tráfego, de passagem por
Coimbra, afastar-se das áreas urbanas da cidade, uma vez que a actual circular externa atravessa
alguns aglomerados urbanos. Isto definiria um novo perímetro urbano para a cidade, limitaria as
zonas de expansão e incluiria Santa Clara no núcleo recentrando a cidade no rio.
A segunda acção correspondia à conclusão do Plano Rodoviário Nacional na Região
Centro. Com esta acção pretendia-se implementar um conjunto de vias que comunicassem entre
Coimbra e os diversos pólos urbanos envolventes, reduzindo os tempos de acesso de Coimbra
ao mercado de Madrid. Uma das vias previstas no Plano Rodoviário Nacional é a construção do
IC31, melhorando o acesso transversal no distrito. Apesar de existir conexão do lado Espanhol
(EX-A1), em Portugal o projecto foi adiado devido à falta de verbas (fig. 36). Se fosse concluído
permitiria que Coimbra ganhasse mais importância no mercado internacional. Também na linha
de reforçar o tecido empresarial da região, a inserção da linha de Alta Velocidade (TGV) na zona
centro era vista como uma acção fundamental para a cidade, que iria encurtar os tempos de
acesso aos aeroportos de Lisboa e Porto.
A implementação do Metro Ligeiro de Superfície teria vários impactos na região de
Coimbra. Apesar de a concessão estar a cargo da empresa pública Metro Mondego, o Plano
Estratégico propunha acções para aumentar as vantagens deste projecto para a cidade. Propunhase a colocação de parques de estacionamento nas imediações das estações do Metro nas principais
zonas de acesso à cidade, complementadas por outros meios de transporte público. Sugere-se
a expansão da linha ligando o Hospital Pediátrico a Coimbra – B, fazendo uma circular com
a linha do Metro e também a sua expansão à envolvente regional, numa primeira fase ligando
a Taveiro, Cernache e Pedrulha, e numa segunda fase ligando à Figueira da Foz, Condeixa e
Mealhada. Estas acções ficariam dependentes da criação de uma Autoridade Metropolitana de
Transportes, que seria responsável por articular diversas entidades de transportes públicos.
Numa tentativa de reduzir o fluxo do transporte individual no centro de Coimbra e
também reduzir o estacionamento abusivo no interior do tecido urbano, surgiam as propostas
de criar parques de estacionamento nas zonas periféricas da cidade, que permitissem o acesso
93

Coimbra, caminho para a contemporaneidade.

Novas estratégias do século XXI
ao centro através dos transportes colectivos. A proposta sugere a criação de Parques de 1ª Linha
criados nas zonas periféricas de acesso à cidade e Parques de 2ª Linha, dentro do tecido urbano
para servirem de apoio aos diversos equipamentos e serviços, em particular no pólo hospitalar
e no pólo do ensino superior. Para além destas iniciativas era definido um Programa Geral de
Condicionamento do Tráfego Rodoviário no tecido urbano. Para tal era condicionado o tráfego
na Rua da Sofia, Avenida Emídio Navarro, Avenida Cidade Aeminium, Avenida Conímbriga,
Rua Luís António Verney, Avenida João das Regras e Avenida Inês de Castro.
Para promover a prática desportiva, saudável e em harmonia com o meio ambiente, eram
propostas a criação de ciclovias na frente ribeirinha e no percurso que liga Coimbra à Figueira da
Foz. Através do condicionamento do tráfego rodoviário no centro e em áreas em torno do rio,
criavam-se circuitos pedonais com a adição de uma nova ponte pedonal entra a ponte de Santa
Clara e a ponte do Açude e ainda a revitalização do Choupal recuperando-o para as práticas
desportivas.
O segundo vector de intervenção II. Empreendedorismo e Inovação tem como macro
acções: 1ª Política de Promoção Empresarial; 2ª Pólo de Ensino Superior; 3ª Inovação e
Tecnologia. Estas consistiam em criar mecanismos para captar novas unidades empresariais,
de maneira a potenciar o conjunto de activos do Ensino Superior, promover uma imagem de
espaço de avanço tecnológico para a cidade e promover a fixação de pessoas. Algumas das acções
incluíam criar uma plataforma intermodal de Coimbra/Mealhada, que faria a ligação rodo e
ferroviária a outras plataformas logísticas da região, assim como o apoio a instituições como
o IPN (Instituto Pedro Nunes – Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e
Tecnologia) e Parques Tecnológicos (iParque, Tecnopólo e Biocant) disponibilizando terrenos
para que pudessem expandir as suas instalações.
O terceiro vector III. Saúde tem como única macro acção o cluster da saúde. Defendia
a potenciação dos activos já existentes na área da Saúde através da especialização e captação de
investidores de prestígio, para promover a cidade como cluster da Saúde líder do mercado Ibérico
e o Turismo da Saúde. Para além disso, propunha-se ainda a criação de uma infra-estrutura de
carácter lúdico e didáctico que ao mesmo tempo seria um ponto de referência arquitectónica da
cidade, promovendo Coimbra como pólo do desenvolvimento de excelência na área da Saúde.
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Fig. 37 - Programa Polis Coimbra; 2000; (sem escala).
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O quarto vector IV. Dinâmicas Urbanas, Sociais e Ambiente tem as seguintes macro
acções: 1ª Frente Ribeirinha; 2ª Centro Histórico; 3ª Política de Sustentabilidade; 4ª Políticas
de Planeamento.
Para intervenção na Frente Ribeirinha propunha-se a implementação das intervenções
não concluídas do Projecto POLIS. Como acção de consolidação do carácter integrador do rio
Mondego, propunha-se a realização das 4ª e 5ª fases do Parque Verde, prolongando este até à
ponte Rainha Santa Isabel, com equipamentos lúdico-culturais (fig. 37). De maneira a reforçar o
carácter central do rio, fomentava-se a conclusão das intervenções previstas para os conventos de
Santa Clara (concluídas em 2008) e São Francisco (concluído em Abril de 2016) e a promoção
da normatização rodoviária na zona de cruzamento da Avenida Inês de Castro com a Avenida
João das Regras no acesso à ponte Santa Clara (concluído em 2014). Promovia-se a deslocação
das actuais instalações dos SMTUC e a reconversão deste espaço para funções urbanas mistas.
Para a margem direita propunha-se a reconversão urbana da zona entre a ponte de Santa Clara
e a ponte do Açude, com a eliminação do ramal ferroviário, dando lugar à transformação da
Estação Nova (Coimbra – A) no equipamento Fórum Miguel Torga, complementando ainda
com a proposta, já referida, da instalação de uma ponte pedonal de maneira a facilitar o acesso à
nova zona urbana de Santa Clara.
As acções correspondentes ao Centro Histórico, implicavam intervenções na Alta e Baixa
da cidade. Com a mudança de algumas faculdades para o pólo II e III tornara-se necessário dotar a
Alta de equipamentos para a exploração turística e criação de novas zonas residenciais, de maneira
a impedir a sua desertificação. Para tal propunha-se a instalação de residências universitárias nos
edifícios devolutos, a recuperação de conjuntos de imóveis para criar condomínios, a criação de
espaços de estacionamento subterrâneos, o licenciamento de espaços para diversão nocturna e a
constituição de equipamentos turísticos que promovessem a ligação entre a Alta e a Baixa. Apesar
de haver alguns projectos para a Alta (Gonçalo Byrne) que incidem nestes pontos ainda nenhum
foi concretizado.
Para a Baixa a acção explora a implementação do Metro Ligeiro de Superfície e as
propostas promovidas pela Coimbra Viva – SRU, que incluíam: requalificar a oferta habitacional
para atrair e fixar novos residentes, dotar o comércio tradicional de novos padrões de exigência,
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promover a manutenção dos serviços e equipamentos da Baixa, valorizar as Praças 8 de Maio
e do Comércio e reforçar as actividades de animação urbana. Para além destas intervenções
o Plano Estratégico propunha ainda o fomento do Turismo Patrimonial, a pedonalização da
Rua da Sofia e recuperação dos seus colégios, a criação de um eixo pedonal que reintegrasse
Santa Clara Monumental no Centro Histórico e a redução dos impostos municipais no apoio à
habitação jovem.
No âmbito das políticas de sustentabilidade era proposta a requalificação dos espaços
verdes urbanos com o objectivo de atrair a população. No caso do Choupal promovia-se a
utilização para a prática de desporto como uma segunda função. No Parque de Santa Cruz
deveria ser feita uma Casa de Chá e um Parque infantil para diminuir o clima de insegurança.
Para o Vale de Canas e Jardim Botânico criavam-se percursos pedonais com uma vertente
didáctica. Pretendia-se também a requalificação do Conjunto Penitenciaria/Quartel de Santana,
de maneira a criar um parque urbano e a criação de Jardins de Proximidade inseridos na malha
urbana como espaços de lazer que cortassem o continuo urbano.
Nas políticas de planeamento refere-se a constituição de Marcas Territoriais. Esta acção
passava pela criação das Portas da Cidade, a serem localizadas em Bencanta, Cruz de Morouços,
Portela e Casa do Sal. A implementação do edifício judicial na Baixa da cidade e a criação do
Centro de Conhecimento da Saúde servia para reforçar a imagem da cidade como Cidade do
Conhecimento e Inovação ao nível da Saúde.
Constituindo uma acção importante, ainda neste tópico, o planeamento e reconfiguração
dos vazios urbanos. O aproveitamento destes vazios urbanos implica o seu usufruto por parte
da população, como novas zonas verdes e unidades lúdicas a começar pelos pontos de Acesso a
Coimbra que deveriam ser alvo de uma intervenção urbana. Na zona industrial da Pedrulha os
edifícios devolutos deveriam converter-se tornando o espaço numa zona habitacional, no Vale de
Coselhas a implementação de um Parque Linear, a integração do Vale da Arregaça com o Parque
Verde do Mondego e o Conjunto Penitenciária/Quartel de Santana, que após a deslocação da
prisão deveria transformar-se em Observatório Cultural, Biblioteca Universitária ou espaço
lúdico a ser explorado pela Associação Académica de Coimbra.
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O quinto e último vector de intervenção designado V. Marca, Turismo, Cultura,
Património e Desporto, tem como macro acções: 1ª Política de Marca; 2ª Equipamentos
Turísticos Estruturantes; 3ª Activos Patrimoniais; 4ª Desporto, Eventos e Produção Cultural.
A Política de Marca visava estabelecer uma definição clara da Marca Coimbra nas
vertentes turística e corporativa. A implementação desta estratégia passava pela criação de uma
Entidade Autónoma Promotora da Marca Coimbra, uma entidade central que coordenava o
processo de ligação entre entidades turísticas e empresas, promovendo uma maior comunicação
com os cidadãos.
Na área dos equipamentos turísticos estruturantes as acções passam pela constituição de
um espaço para a realização de Feiras Empresariais e a construção e promoção do Mondegário.
A constituição de um espaço para Feiras Empresariais em parceria com a ACIC (Associação
Comercial e Industrial de Coimbra) permitiria a conjugação do cluster da Saúde com o tecido
empresarial. A criação de um museu vivo do rio Mondego iria permitir ao visitante conhecer os
habitats aquáticos e terrestres, assim como os recursos geológicos e hídricos. Seria constituído
por um edifício central na margem esquerda estando alinhado com o programa POLIS.
Com o intuito de dar um papel predominante ao conjunto monumental da cidade,
propunha-se a planificação global do conjunto de activos sendo priorizadas as suas necessidades
de intervenção, actuando na recuperação de fachadas, iluminação e instalação de câmaras de
vídeo vigilância. Propunha-se ainda a definição de roteiros turísticos como “Coimbra Gótica”,
“Coimbra, cidade de Escritores”, “Coimbra. De Pedro e Inês” e a promoção do acervo museológico
tendo como referência o Museu Machado de Castro.
De maneira a promover o património histórico, aproximando a população, propunhase a adaptação de alguns imóveis históricos para funções de turismo ou restauração. Como a
adaptação do Palácio do Colégio Novo, o edifício da Faculdade de Farmácia ou o edifício Justiça
e Paz em hotéis de charme, utilizar as Igrejas de Santa Cruz, Carmo, Sé Velha, Sé Nova e Igreja
da Universidade para concertos de música erudita e a criação de ateliers, cafés ou restaurantes em
espaços como a Torre de Almedina, Igreja da São Salvador, Torre do Anto, Casa da Nau e Igreja
da São Tiago.
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Uma característica que define os planos estratégicos é a abordagem top-down que assegura
um entendimento geral do território antes de recomendar acções específicas a concretizar. Este
plano, tal como o anterior, pretende reforçar a ideia da centralização de Coimbra como pólo
de referência da região para várias áreas de desenvolvimento. Sendo Coimbra uma cidade com
forte know-how académico, consegue oferecer resultados e bens em várias valências da ciência
e tecnologia. Por vezes esse apelo ao desenvolvimento pode entrar em conflito com a vertente
histórica e patrimonial da cidade. Para garantir uma evolução coerente as propostas citadas
revelam querer alcançar um equilíbrio entre intervenções de reabilitação e revitalização, ao
mesmo tempo que sugerem a inserção de novas entidades, novos equipamentos e novas infraestruturas.
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Fig. 38 - Área de intervenção Coimbra Viva - SRU; Coimbra Baixa, Rio e Alta; (fotomontagem, sem escala).

Fig. 39 - Central Logística da Baixa Comercial; Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem, sem escala).
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3.3. Plano Estratégico de Reabilitação Urbana
A Coimbra Viva – SRU celebrou um contrato com a Parque Expo para a realização do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU). Este programa estabelecia “…as bases de
suporte à realização de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), de natureza sistemática
(…) centrada numa Área de Reabilitação Urbana (ARU)…” (Parque Expo, 2012a, p.5) da
qual a delimitação coincidia com as Unidades de Intervenção do Documento Estratégico atrás
mencionado (capítulo 3.1).
As ARU dividem-se em três zonas Coimbra Baixa, Coimbra Rio e Coimbra Alta que,
todas juntas definem o Centro Histórico. De modo a sintetizar esta análise, opta-se por fazer
um resumo da estratégia de intervenção do PERU fazendo em seguida uma crítica às propostas
definidas para cada zona, Coimbra Baixa, Rio e Alta (fig. 38).
A visão na qual assentou a proposta do PERU foi “Re: Centrar o Centro Histórico de
Coimbra”, para tal recorria-se a seis eixos estratégicos cuja operacionalidade assentava em trinta
projectos estruturantes.
O primeiro eixo estratégico: Densificar a multifuncionalidade aplica-se ao desenvolvimento
de novas funções para o Centro Histórico. Tem como projectos estruturantes a reabilitação
do comércio de rua, e do parque edificado da Baixa, criando espaços de atracção para novos
residentes assim como o incentivo à fixação de industrias criativas.
Em relação à Baixa Comercial as acções passavam por criar uma Central Logística da Baixa
Comercial, que ficaria localizada numa zona próxima da área comercial (fig. 39) e permitiria
gerir melhor as mercadorias e libertar os armazéns dos edifícios comerciais. Propunha-se
também a reabilitação dos estabelecimentos para que pudessem competir com outras superfícies
comerciais, complementado com uma melhor gestão desta área, promovendo a melhoria de
condições de estacionamento, modernização do mobiliário urbano e maior flexibilidade nos
horários de funcionamento.
Para conseguir competir com as grandes superfícies comerciais, a Baixa Comercial
precisa de novos incentivos para atrair mais população. Apesar de as sugestões de intervenção no
estacionamento e no alargamento dos horários de funcionamento sejam factores importantes,
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Fig. 40 - Novas âncoras funcionais; Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem, sem escala).
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também será necessário aumentar as tipologias de acessibilidade , a melhoria dos transportes
públicos e cultivar outros interesses na zona, de maneira a atrair vários tipos de pessoas. Interesses
que fossem além da função comercial como eventos culturais e lúdicos.
Em relação ao Parque Edificado é proposta uma acção de reabilitação para as três ARU.
A intervenção seria dividida em três categorias: 1. Intervenção ligeira, como pinturas de fachadas
e pequenos arranjos; 2. Intervenção média, envolvendo a substituição de redes e reformulações
de cozinhas; 3. Intervenção profunda, que implicaria alterações de estrutura ou organização de
interiores.
De maneira a acomodar novos usos ou o reforço dos usos existentes, eram seleccionados
alguns edifícios ou conjuntos de edificados para servirem de âncoras de apoio à cultura. Para a
Baixa foram escolhidos nove edifícios para concretizar esta acção, o antigo edifício dos Correios
(1), o edifício da Caixa Geral de Depósitos (2), e o edifício do Largo do Poço (3) seriam adaptados
para funções culturais e de lazer. O Tribunal (4) seria complementado com novas instalações, o
edifício da Rua Ferreira Borges (5) teria novas funções relacionadas com a saúde. O piso superior
do mercado (6) teria um espaço dedicado à restauração, a Escola Secundária Jaime Cortesão (7)
seria alvo de manutenção das actividades lectivas, a Manutenção Militar (8) iria acomodar as
instalações da Polícia de Segurança Pública e o edifício junto à Igreja de Santiago (9) teria um
equipamento de apoio aos peregrinos. (fig. 40)
No documento Coimbra Rio as âncoras funcionais eram três, o antigo edifício do Grémio
da Lavoura (10) e o antigo edifício da Junta de Freguesia (11) seriam adaptados com funções de
uso colectivo e carácter cultural. Propunha-se também a construção de um edifício no lote entre
a Rua da Azinhaga e a Avenida Emídio Navarro (12) para solucionar o atravessamento e acesso
à cota da Rua Couraça de Lisboa. (fig. 40)
Para a Alta de Coimbra, são quatro as intervenções propostas, a adaptação dos laboratórios
da Universidade (13) para equipamentos de apoio à 3ª idade e infância, o antigo museu da ciência
e tecnologia (14) seria disponibilizado para biblioteca pública, o antigo IGESPAR (15) seria
usado para instalação de serviços e o edifício do Governo Civil (16) adaptado para a instalação
de um Hotel de Charme. (fig. 40)
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Fig. 41 - Indústrias criativas e Unidade Hoteleira no Arnado; Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem, sem
escala).

Fig. 42 - Avenida Central; Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem, sem escala).

Fig. 43 - Ligação Rua da Alegria - Rua do Arco da Traição; Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem, sem escala).
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Outras das acções expostas estavam relacionadas com as residências temporárias. Pretendiase com estas acções utilizar edifícios devolutos com vista a criar residências de arrendamento por
período reduzido. Para a Alta incorporava-se também a valorização das residências públicas já
existentes, para acolhimento dos estudantes, a revitalização do antigo conservatório e do edifício
Sousa Bastos para unidades habitacionais para arrendamento de curta duração e ainda a criação
de um segmento de residências assistidas para séniors.
Por último, ainda no âmbito do primeiro eixo estratégico, incentivava-se a promoção da
zona do Arnado como ponto estratégico para as indústrias criativas, de maneira a revitalizar esta
área da cidade e a instalação de uma unidade hoteleira na antiga fábrica Ideal (fig. 41).
Reforçar conexões e facilitar a mobilidade é o segundo eixo estratégico, que se foca numa
mobilidade sustentável com incentivo a projectos como do Metro Mondego, assim como ao
reforço das ligações entre as duas margens, dando prioridade às redes pedonais.
No âmbito das obras para a instalação da linha do metro, surge a proposta da abertura
de uma nova via integrada no eixo central da cidade ligando à Rua Nicolau Rui Fernandes.
Pretendia-se melhorar o acesso à Rua da Sofia redesenhando o perfil transversal da Rua e uma
inserção do Jardim da Manga. Esta ligação era prolongada até à Avenida Cidade Aeminium e
culminaria numa ponte pedonal que atravessava o rio Mondego para a margem esquerda (fig.
42).
À semelhança dos Planos Urbanísticos contemplados no capítulo 2 recomenda-se a
criação de uma Avenida que atravessa toda a Baixa, reforçando a ligação da cidade com o rio e
também assim reforçando a centralidade do Centro Histórico em relação ao núcleo urbano.
A criação de uma ligação entre a Rua da Alegria e a Rua do Arco da Traição, através
do Jardim Botânico, permitiria facilitar as ligações entre as duas cotas, quer através de um
percurso pedonal ou uma solução mecânica. Seria apoiado através pela construção do edifício da
Alegria que para além de conter habitação e serviços, incluía um parque de estacionamento para
utilizadores da Alta. (fig. 43)
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Fig. 44 - Requalificação dos espaços verdes; Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem, sem escala).

Fig. 45 - Logradouros da Baixa; Coimbra Viva - SRU.

Fig. 46 - Intervenções na Beira Rio, Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem).
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O terceiro eixo estratégico: Valorizar a paisagem e consolidar a continuidade ecológica, dava
ênfase à estrutura verde já existente e à sua reabilitação, no sentido de criar novos espaços de lazer
e criando redes entre estes espaços de incentivo às práticas desportivas.
Uma das acções implicava a requalificação de alguns espaços verdes na cidade, adaptandoos para fruição pública e restaurando alguns dos seus elementos como os muros de suporte e
mobiliário urbano. Assim previa-se a requalificação da encosta da Sofia com a criação de uma
via de meia encosta para ligar a Rua de Aveiro à Ladeira do Carmo, a requalificação do parque
Manuel Braga e do Jardim da Cerca de Santo Agostinho (fig. 44).
Outra acção pretendia promover a utilização colectiva dos logradouros privados, para isso
seriam criadas áreas de estadia no interior dos quarteirões da Baixa. (fig. 45)
As intervenções para a Beira Rio implicavam a criação de uma sequência de áreas
pedonais entre o Arnado e a estação de Coimbra – A, permitindo um maior contacto com o rio
e a resolução dos conflitos entre circulação viária e pedonal no troço norte da Avenida Emídio
Navarro, com a configuração da Praça do Mondego. (fig. 46)
O quarto eixo estratégico: Valorizar o ambiente urbano incidia em aspectos como os
principais largos e praças do Centro Histórico a ser valorizados como espaços de excelência.
Uma das acções incidia sobre a Praça do Comércio (fig. 47). Era defendida a sua
reorganização definindo regras para a colocação de esplanadas, percursos pedonais e valorização
das escadarias. Também se propunha reconverter alguns edifícios para funcionarem como âncoras
de carácter colectivo.
Outro espaço público a ser requalificado era o Terreiro da Erva. À semelhança da
proposta da CIB (cap. 3.1) esta incidia somente na reformulação do acesso viário, intervenção
nos pavimentos e conversão da antiga fábrica de cerâmica em museu. Mantendo a configuração
original do espaço sem grandes alterações (fig. 48).
Para os largos e praças da Alta promovia-se a melhoria das condições, apostando nos
modos suaves de mobilidade e melhoramento do mobiliário urbano. No caso do Largo da Sé
Velha promoviam-se acções que o tornassem num espaço central da Alta, com melhor acesso e
introdução de elementos de iluminação e sinalética adequados. (fig. 49)
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Fig. 47 - Edifícios a reconverter em âncoras funcionais;
Coimbra Viva - SRU.

Fig. 48 - Requalificação do Terreiro da Erva; Coimbra Viva
- SRU; (fotomontagem, sem escala)

Fig. 49 - Largos e Praças da Alta; Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem)

Fig. 50 - Qualificação de vias; Coimbra Viva- SRU; (fotomontagem)
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Em seguida promovia-se a qualificação de uma sequência de vias e eixos importantes na
Baixa da cidade. O troço da Avenida Fernão de Magalhães, entre o Largo do Arnado e o Largo
das Ameias, com o redesenho do perfil de maneira a ampliar as áreas de circulação pedonal. A
Praça e Rua do Arnado, a serem valorizadas como espaço público urbano de ligação da Baixa
com o Rio, complementando as acções anteriores que visavam e requalificação desta área. A
Rua da Sota com a melhoria das suas acessibilidades de maneira a optimizá-la como um acesso
pedonal para a zona comercial da Baixa. (fig. 50)
Valorizar o património cultural, o quinto eixo estratégico, incentivava a utilização do
património com novas funções.
Para tal promovia-se a revitalização e reabilitação do património existente aplicando-lhes
usos que permitissem a sua fruição integrada. O Mosteiro e Igreja de Santa Cruz, as Igrejas de
São Bartolomeu, São Tiago e Santa Justa na Baixa. E na Alta alguns edifícios como o museu da
Santa Casa da Misericórdia e Torre do Anto; a Casa da Escrita; a Igreja de São Salvador e Igreja
do Colégio de Santo António da Pedreira; a Torre de Almedina e o Ateneu de Coimbra entre
outros.
Para a Rua da Sofia propunha-se a instalação do pólo 0 com a recuperação física e
funcional dos antigos colégios e a modernização do tecido comercial.
Por último o sexto eixo estratégico: Desenvolver o turismo, incidia as propostas sobre a
oferta hoteleira e a importância de valorizar espaços de apoio ao turista e de incentivo à atracção
de novas formas de turismo, como por exemplo de exposições e congressos.
No que diz respeito à oferta hoteleira promoviam-se uma série de acções. A instalação
de um estabelecimento turístico no Hospital Real (1) localizado na Praça do Comércio. A
recuperação do Hotel Astória (2), Ibis (3), Mondego (4), Oslo (5) e Bragança (6) na frente de
rio, através da valorização funcional e intervenções para melhoramentos. Na Alta a introdução
de hotéis no edifício ocupado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (7) e o
edifício do antigo Governo Civil (8). (fig. 51)
Por fim pretendia-se a implementação de um plano de marketing territorial de Coimbra,
através da criação de percursos e roteiros específicos, a criação de uma agenda cultural para o
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Fig. 51 - Oferta Hoteleira, Coimbra Viva - SRU; (fotomontagem, sem escala).
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Centro Histórico e a instalação de um centro de acolhimento ao visitante na actual estação de
Coimbra - A, redefinindo o seu uso como uma porta de entrada para a cidade.
Concentrando a sua intervenção no Centro Histórico, o PERU visa assegurar que as
intervenções neste espaço promovam a protecção da identidade histórica da cidade.
Incidindo principalmente em intervenções de reabilitação e revitalização do património
e elementos complementares. Das intervenções propostas destaca-se a requalificação do Terreiro
da Erva que se encontra em procedimento neste momento e a requalificação de alguns edifícios
devolutos para residências. No entanto, devido à conjuntura económica, poucos progressos são
feitos nas outras áreas de intervenção.
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3.4. Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra, 2014-2020
O Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra 2014-2020 foi promovido
pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra4 (CIM-RC). Em comparação com os
planos anteriores, este foi desenvolvido com a intenção de resolver as questões fundamentais da
região de Coimbra numa estratégia supra-municipal, ao mesmo tempo respeitando a autonomia
política de cada município.
O resultado é um documento, datado de Abril de 2014, organizado em cinco capítulos:
o primeiro “…explicita o processo de construção da estratégia de desenvolvimento da região de
Coimbra…” com referência aos prazos de implementação de cada fase; o segundo faz a conclusão
do diagnóstico prospectivo da região e organiza-se de acordo com a Estratégia Europa 2020, com
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; o terceiro capítulo anuncia a visão integrada
para a região, fixando metas até 2020; o quarto indica as acções a implementar através de dez
iniciativas estruturantes; e por fim o último capítulo informa sobre o modelo de governação.
(CIM-RC, 2014, p.1)
As acções expressas neste plano dizem respeito a todos os municípios envolvidos, tentando
obter uma linha de discussão com a Administração Central e Governo da República sobre os
problemas e expectativas da região.
A visão estratégica para a região de Coimbra consiste na gestão eficiente dos recursos
naturais, a valorização do potencial endógeno e a consolidação desta como pólo da inovação e
do conhecimento tornando-a numa referência a nível nacional.
Com isto foram identificadas as áreas de intervenção prioritária e as respectivas iniciativas
estruturantes que compilavam acções específicas a fomentar na região.
A primeira área de intervenção prioritária incide sobre a valorização e gestão dos recursos
endógenos. Coincide com quatro iniciativas estruturantes: 1. A promoção de energias renováveis
4 A CIM-RC é uma comunidade intermunicipal que integra os municípios de Arganil,
Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do
Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela,
Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, constituída ao abrigo da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro.
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e de eficiência energética; 2. A protecção, qualificação valorização e ordenamento dos recursos
ambientais, agrícolas e florestais; 3. A qualificação das actividades em meio rural e valorização dos
produtos endógenos; 4. A região de Coimbra como destino turístico.
Para a primeira iniciativa estruturante são definidas quatro acções. Estas incidem na
produção de energia a partir de fontes renováveis com enfoque na biomassa e energia solar,
na promoção de eficiência energética através da implementação de tecnologias de produção
de energia de base renovável, nas infra-estruturas públicas, para autoconsumo das empresas
e no sector da habitação particular. Os sistemas apoiados são a introdução de tecnologias de
iluminação mais eficientes, a substituição de dispositivos de climatização em equipamentos
escolares, desportivos e outros de maior consumo. No processo industrial, para além das mesmas
intervenções atrás mencionadas, promove-se o controlo de consumos através de tratamento
de efluentes, introdução de isolamentos térmicos e monitorização dos sistemas de transportes.
No sector da habitação particular, promove-se a aquisição ou substituição de dispositivos
de climatização e intervenções na envolvente dos edifícios, como colocação de isolamento,
dispositivos de sombreamento e substituição de janelas.
A segunda iniciativa estruturante aposta na protecção dos recursos ambientais da região,
para tal promove a instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios, a actualização
da informação sobre o acervo natura, permitindo a sua avaliação e o melhoramento dos
sistemas de gestão e riscos. A actualização da informação incluindo o cadastro, permitirá uma
base cartográfica melhorada para a revisão dos Planos de Ordenamento o que possibilitaria a
monitorização de ecossistemas, a requalificação das frentes ribeirinhas, a limpeza das linhas de
água e maior suporte à visitação do território natural.
A terceira iniciativa incide sobre actividades em meio rural. Para aumentar a valorização
económica dos recursos endógenos, promove-se a criação de unidades hoteleiras em espaço rural,
percursos turísticos, centros de interpretação ambiental, mercados de produtos locais e apostavase na formação para incentivar a criação do próprio emprego.
Com a intenção de promover a região de Coimbra como destino turístico, a quarta
iniciativa estruturante contém as seguintes acções: a criação de percursos para eventos culturais
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de pequena escala, complementando com eventos culturais de grande escala, a nível nacional,
a promoção de territórios de valor natural e cultural de excelência e a valorização desses bens.
A segunda área de intervenção prioritária é a inovação e o capital humano, as iniciativas são:
1. A região de Coimbra como pólo de inovação e ID&T (investigação, desenvolvimento e tecnologia);
2. A promoção de novos modelos competitivos, da internacionalização do tecido empresarial e da
criação de emprego.
As acções correspondentes à primeira iniciativa estruturante são a criação e qualificação
de infra-estruturas científicas e tecnológicas assim como incubadoras de empresas. Estas devem
constituir e incentivar projectos de natureza científica e tecnológica em torno de um recurso
ou cluster e envolvendo empresas do SCTN (sistema cientifico e tecnológico nacional). Os
resultados destas actividades (quando bem sucedidas) seriam divulgados e promovidos no
sector empresarial com acções de disseminação internacional para captação de investimentos
estrangeiros.
A segunda iniciativa coincide com a criação de espaços de acolhimento empresarial.
Investindo em edifícios e instalações, nas infra-estruturas viárias, nas telecomunicações,
na distribuição de água, energia, na recolha de resíduos e efluentes. Apoiando projectos de
investimento realizados por empresas na produção de bens e serviços incluindo apoios na área da
agricultura e agro-indústria oferecendo melhorias nas condições de trabalho e produção.
A coesão e inclusão social segue-se como terceira área de intervenção prioritária. A única
iniciativa estruturante incide sobre a inclusão social, equidade no acesso aos serviços públicos e
redução de pobreza.
Uma das acções é o apoio ao envelhecimento activo e saudável, com projectos de promoção
da qualidade de vida e autonomia da população idosa. Com vista à melhoria da qualidade de
vida apoia-se o reforço da rede de urgência, emergência e nas unidades de cuidados primários.
No campo social o desenvolvimento de uma rede de equipamentos pré-escolar e outras
infra-estruturas incluídas nas cartas educativas. A qualificação de equipamentos desportivos,
polivalentes e outros de cariz social como centros de dia, lares de idosos e residenciais. Projectos

121

Coimbra, caminho para a contemporaneidade.

Novas estratégias do século XXI
de integração social para as classes mais desfavorecidas, apoio ao empreendedorismo e criação do
próprio emprego.
A quarta área de intervenção prioritária, rede urbana e estruturação do território, incluía
as seguintes iniciativas: 1. Desenvolvimento urbano e sustentável; 2. Mobilidade e logística.
As acções incluem a conclusão de redes de abastecimento e saneamento de água,
implementação de infra-estruturas de redução de perdas nas redes de distribuição e um reforço nas
redes de recolha selectiva de resíduos. A valorização das estruturas ecológicas existentes em meio
urbano. Acções de promoção de eficiência energética no sector da habitação social, incluindo a
instalação de dispositivos mencionados nas acções de promoção de energias renováveis (1ª área
de intervenção). A elaboração de planos de mobilidade municipais ou intermunicipais para a
optimização do sistema. Apoio à reabilitação e requalificação da rede rodoviária e ferroviária, de
maneira a facilitar o acesso a plataformas logísticas e dinamizar o sector industrial e empresarial.
Incluir no sistema de mobilidade centros de coordenação dos transportes com os parques de
estacionamento e redes de ciclovias.
A última área de intervenção prioritária, rede de governação e eficiência da administração
tem como iniciativa a modernização e eficiência administrativa. Pretende melhorar a capacidade
institucional da Administração Pública com a criação de balcões de atendimento único e
readaptação dos processos e serviços com comunicação integrada entre os vários sistemas. O que
implicaria a aquisição de apoio técnico e formação na capacitação institucional.
Incidindo no território da Região de Coimbra, as propostas deste plano são mais
abrangentes do que as dos planos anteriores. Ao contrário das propostas anteriores, a capitação
dos elementos endógenos surge como intenção prioritária no que diz respeito à valorização do
património existente em acréscimo à protecção do património histórico. Tornando as intervenções
inclusivas aos vários municípios sem focar demasiado no município de Coimbra, fazendo com
que este seja promovido como pólo de desenvolvimento na inovação cientifica e tecnológica e
como captador de emprego para toda a Região.
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4. Considerações Finais

Nesta dissertação observámos como, ao longo do tempo, o planeamento em Portugal
foi evoluindo dos planos urbanísticos para os planos estratégicos. Tendo a cidade de Coimbra
como caso de estudo, analisámos os planos urbanísticos e planos estratégicos mais relevantes para
o entendimento do seu percurso nas políticas de planeamento. Neste capítulo final faço uma
pequena reflexão sobre as propostas apresentadas, as questões necessárias a fazer para as futuras
intervenções e faço recomendações baseadas na situação actual.
Um dos primeiros pontos desta reflexão recai sobre a passividade que ocorre na cidade
em comparação com a quantidade de planos e projectos que foram, para ela, desenvolvidos.
Numa contagem grosseira estimo que terão havido cerca de 50 propostas efectuadas, entre
planos urbanísticos, planos de pormenor, planos estratégicos, etc. Destas propostas poucas foram
inteiramente concluídas, outras apenas parcialmente e a maioria nunca saiu do papel.
Passaram cerca de 75 anos desde o Anteplano de Urbanização de Embelezamento e de
Extensão da Cidade de Coimbra e na principal zona de incidência do plano, o Centro Histórico,
pouco ou nada mudou. As iniciativas recentes de modernização da Baixa e inclusão do Metro
Ligeiro de Superfície estão estagnadas à cerca de 10 anos.
E se o Anteplano tivesse sido executado, será que o Centro Histórico da cidade seria
diferente? Será que a timidez de agir neste território teria sido substituída por intervenções mais
ousadas e controversas? Será que o medo de intervir numa zona tão significativa tenha originado
à tanto tempo atrás? Será que na época de Duarte Pacheco se colocou demasiada responsabilidade
aos municípios, pouco preparados para lidarem com este tipo de decisões? Poderá o facto de
Coimbra ser uma cidade de académicos ser um factor decisivo na dificuldade de chegar a um
consenso de opiniões?
Quando muitos mandam, não manda ninguém! Será este o principal obstáculo às
políticas de planeamento da cidade? Numa cidade onde duas entidades ‘reinam’, o Município e
a Universidade, a causa é apontada à sua falta de diálogo e consenso. Uma cidade que faz grandes
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investimentos e intervenções em áreas exteriores ao Centro Histórico como pode continuar a
ignorar e abandonar esta zona?
Os diferentes planos urbanísticos e planos estratégicos efectuados ao longo do tempo
denotam a capacidade e vontade de intervir. Como pode ser consentido afirmar que é a falta de
capital necessário quando obras maiores são realizadas na mesma cidade? Será falta de incentivos
económicos o que não atrai os investidores particulares? Mas então e as outras cidades europeias
cujos centros históricos são explorados e contribuem significativamente para o desenvolvimento
económico das respectivas cidades, sem pôr em risco o seu património?
Poderemos afirmar que é o medo e apatia que votam o Centro Histórico de Coimbra ao
quase total abandono, ou será mesmo um caso de demasiados ‘reis’?
Estas reflexões servem somente para compreender o estado actual da situação. Após
observar todo o percurso dos planos propostos para a cidade, temos de questionar o porquê do
seu abandono. Coimbra é uma cidade com quase 100 anos de história de planeamento e que
no entanto perverte o seu Centro Histórico à inoperação, cujas valências começam a perder o
fôlego e a atractividade e com o avançar da época moderna, com a demanda cada vez maior de
condições de melhor conforto e qualidade de vida, vai perdendo tracção.
Para concluir segue uma lista de um conjunto de objectivos derivados e sintetizados dos
diversos planos analisados anteriormente propondo assim a criação de linhas de orientação para
o futuro da cidade, sabendo que prioritariamente tem de ser resolvida a questão da apatia por
parte das entidades responsáveis pela tomada de decisões.
Uma das características mais vantajosas da Cidade de Coimbra é a sua localização no
espaço territorial português. Tanto a nível da Região como no seu enquadramento Nacional.
O seu potencial como pólo territorial alternativo a Lisboa e ao Porto, deve ser reforçado, quer
através da promoção das suas valências a nível de cidade média com qualidade urbana, quer
como dinamizadora do conhecimento, da cultura e capacitada para desenvolver empresas e
promover a fixação de emprego.
Ao nível do crescimento urbano, é de acautelar a falta de soluções de conjunto. É preciso
ter em conta a necessidade de aumentar e valorizar o espaço público, diminuir os problemas de
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circulação e aumentar o conceito defendido por Costa Lobo, sobre as unidades de vizinhança,
incentivando os hábitos de convívio.
Apostar num nova centralização para a cidade, focada no Centro Histórico e no Rio, de
maneira a encorajar novos habitantes e novas estratégias de fruição destes espaços.
Promover o diálogo entre agentes e actores. Permitir que a cidade comunique
mais directamente com os municípios vizinhos, de maneira a integrar as suas necessidades
conjuntamente com as da cidade, promovendo acessibilidades mais rápidas e programas de
apoio sócio económico, para que estes não sofram tanto com o fenómeno de desertificação rural.
As futuras intervenções no território devem ter capacidade para concretizar os seus
objectivos prioritários, sem necessidade exaustiva de atingir todas as recomendações, pois para
além de fazer cumprir esses objectivos tem de ser capaz de se adaptar à passagem do tempo. Isto
pode ser alcançado através da projecção de vários cenários adaptados a possíveis realidades.
O principal factor que diferencia Coimbra das restantes cidades, prende-se com a
influência da Universidade e de outras escolas superiores. Aproveitando esta influência, a cidade
pode apostar no seu capital humano e cultural como elementos atractivos. Deve tornar-se num
pólo científico e tecnológico, ligado à área da saúde e com grandes capacidades de relacionamento
internacional. Para isso é necessário identificar acções e projectos globais e sectoriais, de natureza
estratégica, para viabilizar o desenvolvimento económico e permitir o acesso a financiamentos.
Coimbra necessita de reforçar a sua coesão urbana, esse esforço passa por reabilitar o
Centro Histórico e garantir que este passe a gerar níveis de urbanização mais intensos que a
coloquem em lugares de competitividade superior. Quer o faça através do incentivo à natalidade
ou através da criação de programas de incentivo à fixação, no centro, de população jovem
qualificada.
Caso se torne necessário que a cidade cresça, que sejam expansões urbanas de qualidade,
com toda a infra-estruturação necessária, e a criação de novos espaços verdes de lazer e desportivos,
equipamentos e espaços culturais. Sobretudo criar espaços verdes de qualidade, criando um
equilíbrio social e ambiental num território com recursos (solos) limitados.
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As recomendações para o domínio da mobilidade passam pelo aumento de opções de
transporte público mais eficientes e ambientalmente sustentáveis. As questões de sustentabilidade
ambiental devem fazer parte integrante das preocupações urbanísticas, e devem ser tomadas
medidas para tal acontecer. Medidas que promovam uma nova forma de locomoção citadina,
que não seja exclusivo ao automóvel privado, o incentivo ao usufruto da cidade através da
escala do peão, fechando ruas ao tráfego automóvel ou possibilitando uma nova hierarquia de
atravessamento, promovendo as ciclovias não apenas como percursos cenográficos, mas também
como meios de circulação pela cidade.
Para além disso, torna-se necessário repensar a forma como efectuamos o estacionamento
dentro da cidade, especialmente dentro do Centro Histórico, de maneira a conseguir equilibrar
todos estes pressupostos.
Para a população flutuante, que trabalha em Coimbra mas reside nos municípios vizinhos,
deve ser proposto uma maneira eficiente de permitir a deslocação sem recorrer ao veículo privado
e individual. Uma das propostas que se encontra em vias de ser efectuada, o projecto do Metro
Mondego, necessita de uma intervenção de urgência, com propostas de alteração de percurso que
precisam ser feitas para se ajustar à nova realidade, não só física como económica. É necessário
um plano de acção, a ser efectuado em fases, que permita a conclusão desta obra, uma vez que
se tornou um entrave devido às alterações que provocou numa área do tecido da Baixa, e que se
encontra abandonado, assim como para toda a população dos concelhos vizinhos, que usavam
a Linha da Lousã como meio de transporte rápido e vêem-se agora comprometidas nas suas
deslocações para a cidade.
Outro dos aspectos importantes a considerar está relacionado com a maneira como se
chega à cidade. Todos os visitantes que cheguem de comboio à estação de Coimbra - B deparamse com um cenário pouco convidativo. A aposta na recuperação da estação ou até mesmo a
sua reimplantação, deve ser ponderada assim como a associação a outros meios de transporte,
permitindo criar um ponto de interface essencial às deslocações para o interior da cidade. Um
interface com central de camionagem, para garantir transporte para a cidade a quem entra por
esta via, a proposta de utilização do ramal de ligação a Coimbra - A em eléctrico rápido, ciclovias
ou outras formas de transporte alternativos, de preferência de baixo custo ambiental.
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Pensando em maneiras alternativas de se chegar ao município de Coimbra, uma alternativa
seria o aeródromo de Cernache, com a aposta num aeroporto para aviões de pequena escala que
poderia aumentar favoravelmente a cidade como destino turístico, especialmente para visitantes
internacionais.
Para além dos aspectos relacionados com a circulação externa e de acesso à cidade, no
seu interior restam algumas questões a ser apreciadas. As ligações entre a Alta e a Baixa precisam
de ser reforçadas, tratando-se de um desnível acentuado, as opções de mobilidade através de
equipamentos é indispensável, podendo estes ser elevadores, eléctricos ou escadas rolantes, é
preciso apostar nesta medida como alternativa ao uso do automóvel que acaba por transformar a
zona da Alta num lugar pernicioso para o peão e para os visitantes que pretendem usufruir deste
espaço.
Também as ligações entre as duas margens são aspectos a ponderar, a facilidade de
comunicação entre as duas margens pode ser assegurada com novos atravessamentos que não
incluam veículos automóveis, e que permitam um maior usufruto da margem esquerda e dos
vários equipamentos que esta contém.
As questões urbanísticas referentes ao crescimento urbano, precisam de ser reforçadas com
mecanismos de controlo da especulação imobiliária. Devido à conjuntura actual a construção
de imóveis abrandou e podemos aproveitar esta pausa no mercado imobiliário para reflectir
sobre a construção sustentável. Isto passa por definir medidas que, mais activamente, impeçam
a transformação clandestina do território. Com o PDM em revisão seria essencial repensar os
limites do aglomerado urbano de maneira a controlar a construção dispersa que sobrecarrega as
infra estruturas da cidade.
É uma boa altura para criar incentivos à ocupação de prédios devolutos, principalmente
na zona do centro histórico. Mas para que tal tenha sucesso, é necessário uma reformulação do
edificado, para que este possa responder às exigências da vida moderna, sem, no entanto, perder
o seu carácter histórico. Isto pode passar por uma aposta em equipamentos de climatização
eficientes até uma profunda alteração no programa dos edifícios.
Promove-se a construção de loteamentos de qualidade ao invés de quantidade. Uma
aposta na construção sustentável e na articulação com o espaço urbano que se quer de qualidade.
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Privilegiando a instalação de infra-estruturas, integrando as áreas residenciais periféricas,
promovendo assim uma coesão socio-urbanística.
Permitir que, ao pensar o espaço público em áreas residenciais, a prioridade seja a escala
humana e não a do automóvel. E que estes espaços sejam estimados de acordo com índices
médios de ocupação.
Assim como sugerido no Plano de Almeida Garrett, promover o incentivo à mistura de
classes sociais, neste caso mais especificamente a diferentes tipos de usuários. No caso da Baixa,
criar incentivos para a população jovem uma vez que se trata de uma área com uma população
residente envelhecida. Promover uma maior articulação com este espaço, quase exclusivamente
comercial, e outro tipo de serviços, fornecendo uma opção mais atractiva à população estudantil
que aí se poderia fixar, proporcionando que teriam transportes assegurados para os seus locais
de ensino.
Propostas para o projecto do Metro Mondego, devem incluir especificidades sobre a sua
envolvente. Nas zonas de paragem devem existir equipamentos comerciais ou de serviços que
estimulem o seu usufruto como zonas de estar e promovam a manutenção destes espaços.
Devem estabelecer-se zonas de intervenção urbanística prioritárias. A recomendação é
que essas zonas sejam a frente ribeirinha na margem direita por detrás do ramal ferroviário, a área
do Bota-Abaixo, que se encontra abandonada e poderia ser usufruída de maneiras alternativas
(estacionamento, espaço de feira,…) enquanto não se conclui o projecto do metro, e a reabilitação
de edifícios da Baixa.
A promoção de actividades culturais em Coimbra, passa pela revitalização do seu
património histórico. Estes são aspectos que fazem parte da identidade da cidade e são um factor
da sua atractividade, devem ser valorizados os recursos históricos, arqueológicos, os museus e os
centros de interpretação.
Devem ser potenciados os activos específicos da região, usando a cidade como porta
de entrada e pólo central destas iniciativas. A exploração destes activos vai permitir uma maior
diversificação, na qual os costumes e tradições se intercalam com propostas culturais mais
modernas.
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Valorizar áreas especificas da cidade como pólos do conhecimento, como a proposta
para a Rua da Sofia (Polo 0). Aumentar a experiência vivida nestas áreas oferecendo eventos
diversificados e que se articulem com o dia-a-dia destes locais.
Incentivar eventos temáticos a ocorrer na Baixa, mais uma vez criando incentivos para se
tornar numa área dinamizadora e atractiva na cidade, com actividades orientadas para o turista
e o visitante. Fazê-lo através da melhoria da qualidade do espaço público, contribuindo para
dinâmicas de animação urbana, através da construção de espaços cobertos para grandes eventos,
como o exemplo do Centro de Congressos do Convento de S. Francisco, ao mesmo tempo
permitindo que espaços já existentes possam ser adaptados a este tipo de eventos culturais.
Apostar na imagem de marca da cidade, promover uma imagem relacionada com
o conhecimento e ter a cidade como palco das mais recentes inovações. Para tal é necessário
recorrer a financiamentos e agentes dispostos a promover estas actividades.
As intervenções no centro histórico, para além de respeitar os regulamentos, devem
promover a recuperação do património como um valor de identidade da cidade. Este deve
recuperar a memória do passado mas sempre contribuindo para o futuro, transformando-se num
local público a ser usufruído por todos os que o visitam. Como tal, ao intervir no Património,
estas acções devem ser estendidas ao espaço público e à sua qualificação.
Apostar em intervenções de valorização da Alta, ou seja, a área afecta à classificação de
Património da Humanidade e zona de protecção; na valorização da Baixa como área histórica de
excelência e na zona monumental de Santa Clara como extensão da cidade histórica. Promover
um corredor cultural que ligue estas áreas, sendo talvez necessário reafirmar a centralidade da
zona histórica.
Dar prioridade ao uso residencial de maneira a inverter a concepção de monumento
isolado. Conjugar os aspectos físicos com os sociais através da mistura de funções, usos e serviços,
requalificando as funções vitais da área e a sua ocupação equilibrada. Desta maneira evitando que
o centro histórico se torne num parque temático onde o acesso é restrito a uma única função,
fomentando a fixação de população residente.
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Misturar funções como residencial, comercial, cultural, lazer e equipamentos,
implementando sistemas que dinamizem a oferta, potenciando o comércio de proximidade com
os residentes locais e comércio de atracção para os visitantes.
Promover o investimento a longo prazo no património, para que este tenha objectivos
de âmbito cultural ou de lazer, criando um mercado alternativo de financiamento para as obras
de manutenção.
Assegurar que o centro histórico se integra na malha da cidade, através de um melhoramento
e tratamento da periferia, estudando pontos de referência visuais e perfis. Promovendo a
protecção da paisagem patrimonial característica da imagem de marca de Coimbra, à qual se
poderia associar a marca Coimbra Histórica.
Valorizar a estrutura verde urbana. Apostar na recuperação ambiental de alguns vales da
cidade, que ligam ao rio, e que permitem a construção de corredores ecológicos.
Concluir a intervenção do Parque Verde que percorre as duas margens do rio, promovendo
uma integração urbana equilibrada, e a salvaguarda das panorâmicas visuais entre a cidade e o
rio.
Promover actividades lúdicas que envolvam os espaços naturais da região, criando novos
corredores ecológicos ao nível do município. Incentivando à protecção do espaço florestal e da
importância da protecção deste na produção de biomassa, como fonte de energia alternativa.
Minimizar o impacto ambiental da estrutura urbana consciencializando para a construção
sustentável e eficiente. Com recurso a fontes de energia renováveis, elementos de apoio a um
maior controle climático e promovendo uma maior integração da zona urbana com a envolvente
para evitar construção dispersa e impactos ambientais.
Canalizar esforços para promover produtos regionais e criar roteiros em harmonia com
os municípios vizinhos, promovendo um maior nível de comunicação entre estes, incluindo
as entidades privadas responsáveis pela promoção de eventos, criando assim mais um roteiro
alternativo. Por exemplo, ao propor um roteiro turístico pela região, que começasse na Figueira da
Foz com a prática de desportos náuticos, seguindo-se de um percurso em bicicleta pelos Campos
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do Mondego até Coimbra para ver o Património da Humanidade, e que continuava percurso
pela Linha da Lousã até Miranda do Corvo onde se visitava a aldeia do xisto em Gondramaz, etc.
Incentivar a competitividade através do desenvolvimento económico, aproveitando a
localização geográfica da cidade, tanto na região como no seu enquadramento nacional. Através
da criação de parques de ciência e tecnologia e incubadoras de empresas que promovam os activos
científicos, e especificamente ao nível da saúde, que acabem por dinamizar sectores produtivos
da região.
No centro requer-se uma requalificação do comércio tradicional ajustado a novos padrões
de consumo. Aumento e diversificação das funções e um reforço da componente residencial,
comercial, serviços e até de industrias criativas.
Aumentar a cooperação inter-municipal através de iniciativas público privadas, e do
desenvolvimento de estruturas territoriais de promoção da coesão municipal.
Incentivar a fixação de emprego de base tecnológica e apostar também na fileira da saúde,
criando ligações mais directas entre o sistema científico e os tecidos produtivos e sociais. Com a
criação de espaços para acolher o tecido empresarial, e investir nas instalações, nas infra estruturas
viária e de telecomunicações, para facilitar a fixação de novos serviços.
Para reforçar a coesão social, promovem-se balcões de atendimento único, ou seja, um
reforço das âncoras de aproximação dos sistemas administrativo com a população. Aproveitando
todos os activos da saúde e de base tecnológica existentes, promove-se um contacto mais
directo entre estes e a população. Através da criação de equipamentos de saúde, de apoio ao
desenvolvimento social e de incentivo à fixação de capital humano qualificado na cidade.
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