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«O urbanismo estará ao serviço dos interesses de Todos os 

cidadãos. O desenho do concelho, o seu crescimento e 

planificação serão baseados num projeto sério, coerente e 

perfeitamente definido.» 

Programa de ação 2013-2017, pág.30 

 



 

 

O Município de Paços de Ferreira tem vindo a executar um conjunto de obras que visam 

mudar a face do concelho. É nuclear na estratégia de desenvolvimento municipal ter um 

território organizado e agradável.  

 

A proposta do Orçamento de Estado para 2017 abriu a possibilidade de a Autarquia aceder 

aos fundos comunitários do Portugal 2020. Com muito esforço deste executivo municipal, 

depois de estar três anos sem acesso aos fundos estruturais, perante esta possibilidade, abre-

se a porta à maior revolução urbana de todos os tempos neste território. 

 

Apesar das dificuldades encontradas, durante este período, o atual executivo municipal 

nunca baixou os braços e está agora em condições de apresentar à proposta de orçamento 

para 2017, o trabalho entretanto desenvolvido no sentido de vir a ter acesso à sua parte na 

dotação prevista para os Planos de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) de 

4.712.800,00€ e no Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) de 

1.139031,00.  

 

Os fundos comunitários não sendo por nós considerados um desafio em si mesmo, 

constituem, no entanto, um instrumento imprescindível para permitir a implementação de 

um conjunto de medidas alinhadas com a estratégia municipal que se vão traduzir em 

benefícios para as populações. 

 

Neste sentido, face aos constrangimentos do município, o acesso aos fundos comunitários 

torna-se um instrumento vital para permitir a execução de projetos que visam aproveitar as 

oportunidades políticas, económicas e territoriais para o desenvolvimento sustentável e 

integrado do território do concelho. Entre elas estão a regeneração urbana das cidades de 

Paços de Ferreira e Freamunde que, com um conjunto integrado de intervenções, visam a 

valorização do património, a melhoria das condições socioeconómicas, urbanísticas e 

ambientais, produzir a revitalização e afirmação do território, pois só um território agradável, 



 

arrumado, onde as pessoas se sentem bem, poderá atrair visitantes e fazer com que os cá 

vivem e trabalham gostem desta terra - prevê intervenções no espaço público, a fazer pela 

autarquia e, com benefícios vários, captar privados a fazerem as suas próprias intervenções 

(PARU); a melhoria das condições de mobilidade entre as principais cidades do concelho. 

Com o objetivo de aumentar a eficiência da rede de transportes públicos e baixar as emissões 

de CO2, serão criadas condições para percurso pedonal e de bicicleta ao longo da nacional 

207 entre as cidades de Paços de Ferreira e Freamunde e criado um interface multimodal, – 

beneficiando o ambiente, organiza-se o território aproximando as duas maiores cidades do 

concelho e dá-se melhores condições à população.  

 

PARUS 

 

O Plano de Ação para Regeneração Urbana de Paços de Ferreira está a ser elaborado por 

um grupo de trabalho especializado, tendo já aprovado a delimitação da ARU pela Câmara e 

Assembleia Municipal, bem como apresentado uma candidatura com 14 intervenções, no 

montante global de 10.913.235,00€. A 1.ª fase desta candidatura apresentada no âmbito do 

Aviso NORTE 16-2016-10 - Planos de Ação de Reabilitação Urbana, já foi aprovada pela 

Comissão Diretiva do Norte 2020. O Município de Paços de ferreira tem uma dotação de 

4.712.800,00€. 

 

Ação Tipologia de Operações 

CASA DE ACOLHIMENTO DESPORTIVO 
E EMPRESARIAL 

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a 
equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou 
privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que 
demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, determinado nos 
termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

EDIFÍCIO LABORATORIAL E 
ADMINISTRATIVO / CASA DAS ARTES 

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a 
equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou 
privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que 
demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, determinado nos 
termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 



 

EDIFÍCIO DA QUEIJARIA / 
INSTALAÇÕES DA POLÍCIA MUNICIPAL 

E POSTO DE TURISMO  

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a 
equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou 
privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que 
demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, determinado nos 
termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL 
a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a 
equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou 
privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que 
demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, determinado nos 
termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

 EIXO URBANO DA RUA DA RIBEIRINHA 
E DA RUA DO ESTÁDIO 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do 
conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 PARQUE URBANO DA QUINTA DOS 
BRANDÕES E ARTICULAÇÃO COM O 

ESPAÇO ENVOLVENTE 

 b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação 
do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 ARTICULAÇÃO DO EIXO URBANO DE 
MEIXOMIL COM O RIO EIRIZ 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do 
conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 PARQUE URBANO DE FREAMUNDE (2ª 
FASE) 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do 
conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 RUA D. JOSÉ DE LENCASTRE ± PAÇOS 
DE FERREIRA 

 b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação 
do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 EIXO URBANO DA RUA DR. LEÃO DE 
MEIRELES E AV. JOÃO XXIII ± PAÇOS 

DE FERREIRA 

 b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação 
do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 CENTRO URBANO DE FREAMUNDE 
 b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação 
do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 RUA DO OUTEIRO - FREAMUNDE 
b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do 
conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  



 

ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DO 
OUTEIRO - FREAMUNDE 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do 
conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

 ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DO 
OUTEIRO ±  PAÇOS DE FERREIRA 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do 
conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, 
podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes.  

APOIO À REABILITAÇÃO DO EDIFICADO 
-  INSTRUMENTO FINANCEIRO 

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a 
equipamentos de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou 
privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que 
demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, determinado nos 
termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

 

 

PAMUS 

 

O Município de Paços de Ferreira em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa (CIM TS) e os onze municípios que a integram – apresentaram um Plano de 

Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) do Tâmega e Sousa ao Programa 

Operacional Regional do Norte 2014-2020 e desencadeou o seu processo de aprovação 

formal, como estabelece o Aviso NORTE-06-2015-09, publicado no dia 20/07/2015 pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

Nesse documento, este Município inclui um conjunto de 4 ações no montante de 

9.304.636,00€. Entre essas ações está o melhoramento da mobilidade entre as cidades de 

Paços de Ferreira e Freamunde, com a construção de via pedonal, via para bicicletas e com 

interface multimodal, que absorve o montante do investimento prioritário no valor de 

1.340.036,00 €.  

 

Ação Tipologia de Operações 

Rede para bicicletas, pedonal e com 
interface de Paços de 
ferreira/Freamunde 

(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da construção de 
ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo 
principal), podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que 
envolvem peões e ciclistas. 



 

Rede de percursos para bicicletas  
(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da construção de 
ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo 
principal), podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que 
envolvem peões e ciclistas. 

Rede de percursos pedonais 
(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da construção de 
ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo 
principal), podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que 
envolvem peões e ciclistas. 

Rede de Interfaces 
(iii) a melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos coletivos, em 
matérias como a qualidade do serviço prestado, a acessibilidade de peões e 
bicicletas, a organização funcional e a inserção urbana no território, tendo em vista 
o reforço da utilização do transporte público e dos referidos modos suaves não 
motorizados. 
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