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Apresentação e Estrutura do Documento
O presente documento visa responder à solicitação para formalizar o Programa Territorial
de Desenvolvimento da Comurbeiras, tendo em vista a contratualização de um
subvenção global entre a autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do
Centro e a esta comunidade urbana.
A elaboração deste Programa assenta no Plano Estratégico de Desenvolvimento da
Comurbeiras, o qual traduz um exercício de reflexão estratégica tendo em vista dotar os
responsáveis da Administração Local e demais actores regionais com uma Estratégia
consistente para enfrentar os desafios do desenvolvimento que se colocam ao país e a
esta região em particular.
O documento encontra-se estruturado da seguinte forma:
Parte I – Síntese do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Comurbeiras
Apresenta de forma resumida o diagnóstico, a estratégia definida, os eixos e apostas
estratégicas do território e os principais projectos a desenvolver no período 2007-2013.
Parte II - Enquadramento do Plano na Estratégia de Desenvolvimento Regional
Enquadra o Plano Estratégico da Comurbeiras e o Programa Territorial de
Desenvolvimento nas políticas Europeias de Coesão e no Plano de Referência
Estratégica Nacional e analise a coerência e seu o grau de articulação com a estratégia
de desenvolvimento da Região Centro.
Parte III – Plano de Investimentos
Identifica os projectos estruturantes definidos para a Comunidade Urbana das Beiras, a
tipologia de operações a contratualizar e outras previstas operações previstas no âmbito
dos mecanismos de financiamento do Quadro de Referência Estratégico Nacional.
Os investimentos relativos ao “ciclo urbano da água”, apesar de listados neste plano, não
se encontram inseridos nas medidas contratualizáveis já que existem negociações para a
externalização por concessão destes mesmos investimentos.
Parte IV – Modelo de Gestão, Monitorização e Avaliação
Descreve o modelo de gestão e o dispositivo de monitorização estratégica e avaliação do
Programa Territorial de Desenvolvimento da Comurbeiras.
Anexo – Plano Estratégico de Desenvolvimento da COMURBEIRAS – Comunidade
Urbana das Beiras
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Parte I – Síntese do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Comurbeiras
O território da Comurbeiras deve posicionar-se de forma diferenciada, atendendo a
necessidades diagnosticadas ao nível da competitividade territorial, do potencial humano,
da valorização do território e da histórica falta de cooperação territorial.
O Plano de Desenvolvimento, não obstante a necessidade de superar carências infraestruturais dos municípios das Comunidade Urbana, valoriza as iniciativas de carácter
supra-municipal que se revestem de uma natureza estruturante e que confinam o
desenho e implementação de uma estratégia comum de desenvolvimento sustentável
para o território das Beiras. Assenta na necessidade de preparação de um conjunto de
projectos estratégicos que colocarão o território da Comunidade Urbana numa nova
trajectória tecnológica, sem romper com o passado, que se pauta pela promoção da
mobilidade como factor de reforço da capacidade competitiva territorial.
1. Competitividade do Território: Visão de Síntese
A competitividade das unidades territoriais constituintes da Comurbeiras assenta nas
Forças decorrentes da sua localização geográfica face à envolvente contextual ibérica e,
sobretudo nos seus recursos naturais e paisagísticos. Adicionalmente, devem ser
realçados os seus patrimónios cultural e histórico, os quais podem contribuir,
decisivamente, para uma oferta diversificada de produtos turísticos. Esta comunidade
apresenta uma dinâmica territorial tradicional baseada na tradição e no Know-how, em
termos da produção industrial, comercial e agrícola. A existência de estabelecimentos de
ensino superior público e privado e de ensino profissional, com ligação aos centros de
inovação e tecnologia, reforçam a dinâmica de oferta formativa e especializada, bem
como a capacidade de produção e realização com elevados padrões de qualidade,
apresentados por esta comunidade nos diferentes sectores e subsectores de actividade
económica.
Deve ainda realçar-se a criação de Centros, Gabinetes e Unidades de Investigação, em
ligação com as necessidades de desenvolvimento de investigação aplicada ao meio
empresarial, agrícola e social da comunidade urbana. Nesta aposta de desenvolvimento
territorial, deve ser realçado o papel preponderante das Associações de Desenvolvimento
Local, bem como das estruturas associativas empresariais regionais e sectoriais
representativas.
No plano empresarial, cabe destacar a existência de delegações que prestam serviços
especializados de apoio às empresas, em particular, e à comunidade, em geral,
designadamente, o IAPMEI, o ICEP, Centros de Formalidades de Empresas, o Gabinete
do Investidor e o CITEVE, a OTIC e a SPIN-UBI. Além disso, a tradição produtiva desta
comunidade é bem expressa pela existência de um Parque de Ciência e Tecnologia
(PARKURBIS) e de diversos Parques Industriais com localizações próximas, em termos
geográficos, designadamente, na Guarda, no Canhoso, no Tortosendo, no Fundão e em
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Penamacor. Essa proximidade confere a possibilidade de, num futuro próximo, se
estreitarem as relações de interacção entre os agentes económicos envolvidos,
resultando possivelmente na criação cooperativa de conglomerados industriais com
especializações sectoriais diferenciadas, mas ligadas em rede, em termos nacionais e
internacionais, tendo por base o conceito operacional de m-clusters1.Neste contexto,
deve ser dinamizada a criação de empresas detentoras de uma conduta pró-inovação
aberta, que lhes proporcione um reconhecido protagonismo nos mercados nacionais e
internacionais.
A Comurbeiras apresenta uma oferta diferenciada de serviços tecnológicos e de
inovação, assim como de equipamentos nas fileiras da educação e da saúde, que
contribuem grandemente para o reforço das competências locais nos clusters tradicionais
(Têxtil, Agro-Alimentar e Administração Pública), designadamente através da fixação
progressiva de recursos humanos qualificados.
Com a expansão do ensino superior e com a crescente promoção turística das unidades
territoriais constituintes da Comurbeiras, tem vindo a assistir-se a uma terciarização
progressiva das economias locais, que deverão ser orientadas, estrategicamente, pelos
agentes institucionais, para a criação e o aproveitamento de especificidades resultantes
das condições naturais e das produções regionais e tradicionais. Por conseguinte, o
sector dos serviços poderá explorar a identidade regional e contribuir de forma moderna
para a diversificação das actividades sectoriais existentes no território da comunidade. A
análise da especialização produtiva e dos investimentos empresariais em curso no
território permitem-nos identificar novos clusters emergentes, de que são exemplo o
turismo, as energias renováveis e ambiente, a saúde e termalismo, e o software e
multimédia.
Nesta análise do território não são descuradas as suas principais fraquezas, assentes na
localização periférica relativamente aos grandes centros urbanos nacionais, condicionada
pelo mapa de acessibilidades associado à zona circunscrita à Serra da Estrela, e por uma
rede de transportes (rodoviários, ferroviários e aéreos) incapaz de dar resposta às
necessidades básicas dos agentes económicos e da população em geral. Um certo
isolamento, as desvantagens comparativas inerentes às deslocações para os grandes
centros urbanos de decisão e, mais recentemente, o crescimento do desemprego, têm
determinado dificuldades observáveis na atracção e na fixação de jovens quadros
qualificados na região, o que agrava o progressivo envelhecimento da população local.
Acresce a este facto, a observância de um baixo nível de escolaridade e de fracos
índices de habilitações médias e superiores, facto que acaba por se repercutir na
existência de baixas qualificações da mão-de-obra disponível.
Em termos de base industrial, observam-se situações de mono-indústria, as quais
surgem ligadas, habitualmente, aos sectores tradicionais, sendo aliadas a uma reduzida
capacidade de incubação de empresas de cariz inovador, até ao presente. Neste sentido,
1

Ver exemplo do funcionamento em rede da iniciativa Livinglabs: http://www.livinglabs-europe.com/
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urge inverter estas situações, dado que estas colocam também sérias dificuldades à
reconversão das actividades das indústrias de apoio.
No presente ambiente, altamente, concorrencial que é caracterizado pela intensificação
do uso de novas tecnologias, a Comurbeiras deve incorporar com sucesso as
Oportunidades proporcionadas pelo recurso às novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). Devem ser privilegiadas iniciativas que contemplem a cooperação
transfronteiriça e o desenvolvimento de iniciativas estruturadas entre os dois países
Ibéricos, bem como a construção de redes de comunicação e de transporte que garantam
um acesso ainda mais célere ao mercado Espanhol, e por consequência ao restante
Continente Europeu.
A Comunidade Urbana em estreita cooperação com os responsáveis governamentais
deverá desenhar esquemas de incentivos conducentes à aquisição de equipamento
informático, placas de rede, acesso mobile à Internet, no sentido de garantir a mobilidade
e as condições gerais de trabalho e de lazer para jovens quadros qualificados que se
formam nas diversas áreas profissionais, nas instituições de ensino superior com sede
nesta comunidade.
Deverão ser exploradas as potencialidades oferecidas pela elaboração de hipotéticos
acordos de cooperação entre produtores dos diferentes Parques Industriais e parques de
ciência e tecnologia, que permitam estruturar uma rede de clusters dotada de uma
dimensão crítica que lhe permita posteriormente articular a sua integração em redes
internacionais de clusters, que envolvam parceiros europeus e países de língua oficial
portuguesa (em especial, Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique). Esta rede de
clusters deve ser, fortemente, impulsionada pela acção conjugada da Plataforma
Logística da Guarda, do PARKURBIS e da Faculdade de Medicina da UBI, assumindo
uma importância primordial na fixação subsequente de indústrias de apoio ou de Suporte,
e na dinamização de um Megacluster de IDI, o qual poderá vir a gerar um desejável
cacho de inovações na região, com o florescimento de novas áreas de negócio, com
efeito determinante na fixação de jovens quadros altamente qualificados.
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Matriz TOWS - Síntese
Forças (S)
Um dos berços da Revolução Industrial em Portugal
Uma das regiões turísticas por excelência do país (património
natural e histórico)
Localização logística estratégica na região transfronteiriça
Fixação das bases de um polo de conhecimento no quadro da
actual lógica Europeia de "pólos de competitividade"
(Universidade, Politécnicos, Parque Tecnológico, pró-actividade
dos agentes públicos, Algumas empresas com estratégias
internacionais e tecnológicas; cosmopolitanismo de vários
actores locais)

Fraquezas (W)
Sintomas típicos da «doença» territorial das regiões do interior
português (envelhecimento populacional; baixa versatilidade
e limitações de reconversão da mão-de-obra ligada às
especializações históricas; dificuldade de fixação de quadros e de
jovens; localização periférica em relação às dinâmicas nacionais; não
exploração adequada das sinergias transfronteiriças com Espanha)
Práticas institucionais não coordenadas e Inexistência de uma
cultura de cooperação inter-empresarial
Ausência de estratégia comum da região (como têm os destinos
Madeira, Algarve, Lisboa, por exemplo); existência de estratégias de
marca locais sem sinergia global
Baixo espírito empreendedor actual nas camadas jovens face a um
tecido industrial histórico com empresários já com faixa etária elevada
e em rarefação

Oportunidades (O)
Destino turístico nacional de primeiro plano (definição de uma
estratégia de marketing internacional)
Produtos do Território com capacidade de marca internacional
(definição de uma estratégia global que coloque em sinergia as
marcas locais emergentes ou históricas)
Vitrina de energias renováveis
Proficiência trilingue (incluindo inglês e castelhano como
segundas línguas)
Alianças transfronteiriças
Áreas de prestigio internacional da investigação da Universidade
da Beira Interior
Aposta Europeia nos territórios do conhecimento

Ameaças (T)
Tendência de contínua litoralização da população, dos quadros e dos
negócios no país, com particular destaque para os centros urbanos e
áreas metropolitanas em ascensão contínua na faixa litoral
Estratégias internacionais por parte das comunidades limítrofes de
Espanha (Castela e Leão e Extremadura) e do crescente peso ibérico
de centros urbanos do país vizinho na fronteira nordestina, como
Salamanca (cultura e língua) e Valladolid (industrial e logística), e da
emergência de cidades mais pequenas como Cáceres e Ciudad
Rodrigo
Falta de massa crítica de um eixo contínuo urbano na região que
permita rivalizar com os pólos urbanos vizinhos do outro lado da
fronteira e com a atracção litoral do país
Morosidade na concretização do plano de acessibilidades nas várias
dimensões críticas do território (nomeadamente eixos logísticos
e banda larga)
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2. Posicionamento para o Território: Inovação Aberta e Mobilidade

As vantagens competitivas das nações estão cada vez mais alicerçadas em vantagens
regionais, as quais são obtidas a partir das infra-estruturas comuns de inovação, das
condições específicas dos clusters (ou cachos de empresas relacionadas e
concentradas, que apresentam uma especialização sectorial) e, sobretudo, por via da
qualidade da mobilidade dos agentes institucionais que se assumem como motores de
crescimento da competitividade das regiões.
No âmbito da preparação dos planos estratégicos de desenvolvimento regional
articulados com os eixos estratégicos e programas operacionais do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), para o período 2007 – 2013, há a necessidade
latente de definir um posicionamento estratégico que rompa com as opções estruturais do
passado.
A falta de cooperação é apontada como necessidade especial para toda a Região Centro
nos relatórios e diagnósticos de preparação do QREN. Neste sentido, o presente plano
estratégico, não obstante ter de superar carências infra-estruturais dos municípios das
Beiras, valoriza as iniciativas de carácter supra-municipal que se revistam de uma
natureza estruturante e que confinam o desenho e a implementação de uma estratégia
comum de desenvolvimento sustentável para o território.
O território das Beiras pode ser considerado como um exemplo bem sucedido de
articulação entre os agentes institucionais, com especial destaque para a influência
positiva que tem vindo a ser exercida pelas instituições de ensino superior nas suas
áreas de influência directa, nomeadamente: o Instituto Politécnico da Guarda (IPG), o
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e a Universidade da Beira Interior (UBI).
Estas instituições de ensino superior têm vindo a criar mecanismos de cooperação
vocacionados para a transmissão de competências nas diferentes valências científicas,
no sentido de reforçar a capacidade regional para a inovação aberta.
Essa capacidade é uma variável estratégica para a consecução de fluxos contínuos de
crescimento, os quais devem estar assentes no prolongamento da capacidade
competitiva apresentada pelo território das Beiras para áreas que abranjam não só as
especializações dos clusters tradicionais (Têxtil e Vestuário e Agro-Alimentar), mas
também novas especializações, as quais surgem agrupadas sob a forma de clusters
emergentes (Turismo, Saúde, Frio, Distribuição, Software e Audiovisual).
Em termos operacionais, a análise e a monitorização subsequente da capacidade
competitiva territorial deve obedecer à definição de indicadores rigorosos face a quatro
dimensões de análise da referida competitividade, nomeadamente, a Empreendedora, a
Logística, a Demográfica e a Territorial.
A dimensão Empreendedora deve contemplar indicadores ao nível da eficiência
produtiva, da massa crítica empresarial, da imprescindível instabilidade promovida pela
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Inovação & Desenvolvimento, e das novas formas de combinação de factores produtivos,
as quais devem ser transferidas e comercializadas sob a forma de tecnologia.
A dimensão Logística encerra uma importância estratégica crescente, em especial, no
que concerne à modificação esperada do mapa de acessibilidades, em termos de fluxos
intra e inter territoriais, bem como ao nível da determinação de novos caminhos óptimos e
da minimização dos tempos de execução de viagens. A promoção dos índices de
mobilidade a cabeça de cartaz é uma realidade incontornável, mesmo que para isso se
tenha de recuperar toda a abordagem Ricardiana referente às vantagens comparativas
do território, em função dos custos de transporte.
A dimensão Demográfica deve ser, claramente, objecto de políticas orientadas para o
rejuvenescimento e para a qualificação do potencial humano, sem descurar a
transmissão de saberes e o acompanhamento das gerações seniores, verdadeiro capital
humano e veículo transmissor dos traços ancestrais e diferenciadores dos territórios.
A dimensão Territorial deve fazer singrar a cooperação e a valorização intrínseca,
através da aposta em projectos de cariz internacional e transfronteiriço que contribuam
para o reforço da conectividade e, sobretudo, da mobilidade territorial.
A criação de mecanismos conducentes à promoção da mobilidade territorial visa suprir,
em definitivo, a falta de cooperação territorial que é apontada como necessidade especial
para toda a Região Centro, bem como para a realidade concelhia do território das Beiras.
Ao nível territorial, a adopção do Modelo da Tripla Hélice assim o exige, dentro de um
funcionamento articulado e estratégico, pois trata-se de catalisar o triângulo da
competitividade territorial, cujos vértices contemplam a Ciência, a Indústria e o Governo.
O referido movimento de catálise deve assentar na preparação de um conjunto de
projectos estratégicos que coloquem o território das Beiras numa nova trajectória
tecnológica, sem romper com o passado, que se paute pela promoção da mobilidade
como factor de reforço da capacidade competitiva territorial. Deste modo, estarão
reunidas as condições básicas para promover novos esquemas de inovação aberta,
através dos quais as empresas e as instituições poderão, perfeitamente, interligar-se em
matéria de I&D com a infra-estrutura de conhecimento existente no território. Daqui
resulta a proposição de um posicionamento estratégico comum, que irá contribuir para a
diferenciação e a valorização de um território que se quer moderno mas também dotado
de vantagens baseadas nos usos e saberes ancestrais.
O presente plano estratégico propõe um posicionamento diferenciador para o território
das Beiras, o qual doravante deve ser reconhecido como um território de inovação aberta
assente na promoção da mobilidade. O referido posicionamento preconiza a definição
das seguintes áreas prioritárias de diferenciação:
(i) Especializações sectoriais (reabilitação das vantagens comparativas de
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actividades produtivas que confiram vantagens competitivas (ou benefícios
superiores), por comparação com as ofertas concorrentes);
(ii) Cooperação (reunião de interesses individuais nos níveis supra-municipal e
transfronteiriço e internacional);
(iii) Competitividade (reforço da capacidade concorrencial das unidades
institucionais e empresariais);
(iv) E-mobilidade (criação de infra-estruturas para a disponibilização de grande
largura de banda e de centro de computação);
(v) Rotas Físicas (expansão das vias físicas: rodoviárias, ferroviárias e
aeroportuárias; que contribuam para a modificação vantajosa do mapa de
acessibilidades).
A estrutura operacional do plano estratégico para o território da Comunidade Urbana das
Beiras (Comurbeiras) preconiza que o posicionamento comum para o território contemple
5 áreas prioritárias de diferenciação, cujo desenvolvimento deve ser operado por
intermédio de 5 eixos estratégicos (ver síntese na tabela).
Síntese da Estrutura Operacional do Plano Estratégico da Comurbeiras
Posicionamento do
Território

Áreas prioritárias de diferenciação

Especializações sectoriais

EI: Património Histórico, Turismo e
Ambiente
EII: Produtos do Território

Inovação Aberta
e

Eixos estratégicos de
desenvolvimento

Cooperação

EIII: Posicionamento
Transfronteiriço

Competitividade | E-mobilidade

EIV: Inovação e Competitividade

Rotas Físicas

EV: Coesão Social e Territorial

Mobilidade

O passo seguinte é, portanto, planear a realização de projectos supra-municipais e
transfronteiriços que abranjam institutos politécnicos, universidades e outras agentes
institucionais, de modo a potenciar as características diferenciadoras dos clusters dos
territórios de origem e, deste modo, aproveitar as externalidades positivas decorrentes do
aproveitamento de fundos estruturais e de coesão vocacionados para o desenvolvimento
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da capacidade regional de inovação aberta, numa lógica supra-municipal e com
dimensão transfronteiriça e internacional.
3. As Estratégias Definidas

A melhoria substancial da performance do território, passa em parte pela alteração das
condutas dos seus produtores industriais e agrícolas, e dos operadores turísticos (de
pequena, média e grande dimensão), no sentido de construir e de solidificar as suas
Forças, bem como de superar as suas Fraquezas. Todavia, é imprescindível efectuar
uma aposta deliberada na ligação em rede dos centros urbanos e dos centros rurais, de
modo a promover redes inter-regionais de comunicação que permitam fortalecer, por via
tecnológica, as características únicas referentes ao património, usos e costumes desta
região que, desta forma, seriam preservados e enriquecidos pela sua divulgação online, e
contribuíram para o fortalecimento das vantagens competitivas inatas e intrínsecas que
esta região apresenta dentro de uma lógica de actuação estratégica conjunta e
coordenada.
A análise na elaboração deste plano originou o desenho de 5 eixos de desenvolvimento
para a Comunidade Urbana das Beiras:

Eixo I - Património Histórico, Turismo e Ambiente
Eixo II - Produtos do Território
Eixo III - Posicionamento Transfronteiriço
Eixo IV - Inovação e Competitividade
Eixo V - Coesão Social e Territorial

enquadrando 24 apostas estratégicas que permitirão tirar partido dos pontos fortes do
território e das oportunidades que se afiguram, contribuir para a inversão das fragilidades
e para a minimização dos impactos das ameaças com que o mesmo se confronta.
Para materialização das apostas estratégicas foram identificados mais de 500 projectos
nacionais (públicos e privados) e transnacionais a implementar nos próximos anos, de
acordo com o impacto esperado no desenvolvimento do território e que são apresentados
neste documento.
Foram considerados como projectos Estruturantes e de prioridade elevada todos os
projectos dos quais é esperado um elevado impacto para o desenvolvimento do território;
projectos de Suporte e prioridade moderada todos os projectos de suporte ao
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desenvolvimento do território, mas cujo impacto por si só não é elevado; e projectos de
Suporte de Interesse Concelhio todos os projectos que não sendo estruturantes para o
território da Comurbeiras são importantes para o desenvolvimento dos concelhos
envolvidos e para o reforço da coesão social e territorial da Comunidade Urbana.

Eixo I - Património Histórico, Turismo e Ambiente

O primeiro eixo conduz uma estratégia global de afirmação do território dentro do
conceito de “Região Fronteira da História” conjugando iniciativas públicas e privadas
de desenvolvimento tendo em vista a materialização das seguintes apostas estratégicas:

a) Aposta na requalificação da Serra da Estrela (marca âncora para o
Turismo da Região).

b) Aposta nos activos históricos medievais do Côa (arco de aldeias
históricas e centros históricos); das Descobertas (Pedro Álvares Cabral,
Pêro da Covilhã, Rui Faleiro, por exemplo) e dos activos patrimoniais por
segmento (por exemplo construções militares, judiarias, arqueologia
industrial e minas).

c) Aposta na promoção do ambiente e recursos naturais.

d) Aposta na interligação dos activos turísticos (Serra da Estrela, gravuras
de Foz Côa, Douro, rede de aldeias históricas, castelos e fortificações,
aldeias de xisto e Região Raiana de Salamanca, etc.).

Eixo II - Produtos do Território

O segundo eixo aponta para a necessidade da promoção das especificidades do território
através da valorização dos seus produtos culturais e dos produtos de especialização
tradicional, mas também num necessário reforço dos clusters tradicionais (exemplos do
têxtil, agro-alimentar, silvicultura e fileira florestal, pedras e granitos, etc.) e na
requalificação do comércio tradicional (revitalização do tecido urbano dos centros
históricos). Esta estratégia poderá conduzir a uma proposta pró-activa de criação de um
Pólo de competitividade agro-industrial, no âmbito do programa de Pólos de
Competitividade português. Definiram-se, assim, neste Eixo 4 apostas estratégicas:
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•

Valorização dos produtos culturais.

•

Valorização dos produtos de especialização tradicional.

•

Reforço dos clusters tradicionais (por exemplo: têxtil, agro-alimentar, silvicultura e
fileira florestal, pedras e granitos).

•

Requalificação do comércio tradicional.

Eixo III - Posicionamento Transfronteiriço

Este eixo enquadra as estratégias que visam tirar partido da posição geográfica do
território, sendo as apostas identificadas as seguintes:
•

Desenvolvimento do Eixo logístico Ibérico (plataformas logísticas, aeroporto da
Beira Interior, acessibilidades).

•

Colaboração raiana e desenvolvimento transfronteiriço.

•

Promoção dos activos turísticos, históricos e culturais nas cidades de fronteira de
Espanha.

Para além da sua importância para a competitividade do território este poderá conduzir a
uma abordagem integrada e unificada do eixo Comurbeiras com regiões limítrofes de
Espanha, no sentido de desenvolvimento de projectos comuns no âmbito
cultural/educacional, turístico, ambiental e medieval. A “Rota Portuguesa” poderá ser
fortemente implementada em articulação com as estratégias das regiões do país vizinho.
Eixo IV - Inovação e Competitividade

A capacidade regional de inovação é uma variável estratégica para a consecução de
fluxos contínuos de crescimento, os quais devem estar assentes no prolongamento da
capacidade competitiva para áreas que cubram não só as especializações sectoriais
tradicionais reveladas pelos clusters tradicionais, mas também novas especializações, as
quais surgem agrupadas sob a forma de clusters emergentes.
Ao nível regional, é imprescindível fomentar mecanismos institucionais pró-crescimento
da competitividade territorial, através da identificação e subsequente desenvolvimento de
Pólos de Inovação, os quais devem abranger, preferencialmente, as universidades, as
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pequenas e médias empresas de base tecnológica, ou não e as entidades vocacionadas
para o capital de risco.
Neste sentido, os projectos identificados neste eixo materializam as seguintes apostas
estratégicas para o território:
•

•
•
•
•
•
•

Reforço de clusters emergentes (exemplos do turismo, energias renováveis e
ambiente, saúde e termalismo, software e multimédia, serviços à comunidade e às
empresas).
Criação de um ecossistema virado para o empreendedorismo;
Potenciação da especialização histórica (empreendedorismo e atracção de
investimento directo).
Formação da população jovem e desempregados, ligada aos serviços e com
competências trilingues.
Marketing territorial integrado em função dos grandes activos e grandes marcas
regionais e locais.
Redução de custos de contexto e em estratégias digitais nos serviços públicos;
Estratégia acelerada de infra-estruturas e suportes digitais para a renovação da
especialização da região.

Caberá assim às comunidades regionais, às antenas de desenvolvimento rural e às teias
de agentes institucionais, a tarefa de virem a explorar as oportunidades que serão
proporcionadas pelos fundos sociais e regionais Europeus destinados ao desenho e à
implementação de estratégias regionais de inovação, as quais devem abranger redes de
Pólos de Inovação, plenamente integradas nos clusters tradicionais ou emergentes que
contribuem para o reforço da capacidade regional da inovação.
Eixo V - Coesão Social e Territorial

Os sistemas urbanos constituem o motor do desenvolvimento regional. O conceito de
coesão territorial vai além da noção de coesão económica e social, alargando-o e
consolidando-o. O objectivo é promover um desenvolvimento mais equilibrado reduzindo
as disparidades existentes, evitando os desequilíbrios territoriais e conferindo viabilidade
quer às políticas regionais, quer às políticas sectoriais que têm impacto no território. Uma
outra preocupação tem também a ver com o melhoramento da integração territorial e a
melhoria da cooperação entre os municípios.
Com o aumento observado das actividades económicas e da população nos maiores
aglomerados urbanos do território, estes tendem a expandir-se cada vez mais, acabando
por englobar as áreas rurais adjacentes. Ao mesmo tempo, as zonas rurais e concelhos
de menor dimensão passam por uma fase de desertificação e um declínio na
disponibilidade de serviços de base. Estas disparidades territoriais não podem ser
ignoradas já que, para além do impacto directo que têm nas populações, elas afectam a
competitividade global do território nacional. Este conjunto de problemas pode dar origem
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a um processo cumulativo no qual, por exemplo, as dificuldades de acesso aos centros
de investigação e inovação ou às redes de TIC levarão a uma ulterior diminuição do
potencial de desenvolvimento económico das unidades territoriais que já são menos
favorecidas.
No território da Comurbeiras é possível identificar concelhos com uma boa rede de
transportes e um desenvolvimento razoável das infra-estruturas, com uma população
estável e em processo de diversificação económica; mas também concelhos com
extensas áreas de baixa densidade populacional, longe do centro urbano e das principais
redes de transportes, caracterizados por terem uma população envelhecida, fracas
dotações de infra-estruturas e níveis baixos em termos de serviços de base e de
rendimento per capita e em que a sua população, que se encontra em declínio, depende
na maioria dos casos da agricultura.
O futuro destes concelhos está cada vez mais ligado ao desenvolvimento da economia
rural no seu todo e, em alguns casos, exige uma mudança radical da base económica e
social, das infra-estruturas físicas, do acesso às TIC e outras novas tecnologias, do
aumento de novas fontes de emprego (como por exemplo nas PME ou no turismo rural) e
da manutenção dos serviços públicos.
Assim, e a par das medidas de reforço da coesão que garantirão a competitividade do
território já identificadas nos eixos I, II, III e IV, foram consideradas as seguintes apostas
estratégicas (sobretudo ao nível da melhoria da qualidade de vida das populações) que
permitirão a redução das disparidades no território reforçando a sua atractividade:
•
•
•
•
•

Construção e/ou requalificação das infra-estruturas básicas de saúde, educação,
água, saneamento e gás.
Requalificação das acessibilidades municipais.
Requalificação de equipamentos desportivos e culturais.
Desenvolvimento de infra-estruturas e programas de apoio a populações em
desvantagem social (jovens, idosos e pessoas com necessidades especiais).
Desenvolvimento de aldeias, vilas e cidades atractivas e com qualidade de vida.

O desafio consiste assim na criação das condições básicas que garantam a qualidade de
vida das populações, bem como na revitalização, na manutenção da actividade
económica e de serviços públicos adequados, e na necessidade de desenvolver ligações
que assegurem uma maior mobilidade entre os municípios que constituem o território da
comunidade urbana.
4. O Investimento Global

O investimento global já contabilizado para a implementação das estratégias referidas
ascende a mais de 1.000 milhões de euros compostos por investimento público e
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privado e que são apresentados de forma detalhada por eixo, aposta estratégica no
Plano Estratégico de Desenvolvimento da Comurbeiras.
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Parte II – Enquadramento do Plano na Estratégia de Desenvolvimento
Regional
1. As Políticas Europeias de Coesão 2007-20132

O recente alargamento da UE para 27 Estados-Membros, aumentou drasticamente as
assimetrias observáveis no espaço geográfico confinado à UE.
O terceiro relatório intercalar sobre a coesão recentemente publicado confirmou que o
alargamento da União para 27 Estados-Membros, constitui um desafio sem precedentes
para a competitividade e a coesão interna da União. Simultaneamente, o relatório veio
realçar que algumas das regiões mais pobres dos novos Estados-Membros apresentam
taxas de crescimento que se situam entre as mais elevadas da UE.
Para atingir os objectivos definidos pela UE, em especial o objectivo de promover uma
convergência real, as acções apoiadas pelos limitados recursos disponíveis a título da
política de coesão devem concentrar-se na promoção do crescimento sustentável, a
competitividade e o emprego tal como previsto na Estratégia de Lisboa renovada. A
estabilidade macro-económica e as reformas estruturais são uma condição prévia para o
êxito da política de coesão, a par de muitas outras condições que favorecem o
investimento (incluindo a realização efectiva do mercado único, as reformas
administrativas, a boa governação, um clima favorável às empresas e a existência de
uma mão-de-obra altamente qualificada).
Foram estes os princípios subjacentes às propostas de reforma da política de coesão
para o período compreendido entre 2007 e 2013 apresentadas pela Comissão no terceiro
relatório sobre a coesão, de Fevereiro de 2004, bem como nas propostas orçamental e
legislativas de Julho de 2004.
As orientações estratégicas comunitárias delineadas constituíram a base para a
elaboração de quadros estratégicos nacionais de referência e para os programas
operacionais correspondentes.
2. O Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013

No quadro da política de coesão da União Europeia, para assegurar a continuidade do
financiamento estrutural às políticas de desenvolvimento económico, social e territorial
em Portugal, o Conselho de Ministros aprovou o Quadro de Referência Estratégico
Nacional e Programas Operacionais, para o período 2007-2013.

Comissão das Comunidades Europeias (2005): Uma política de coesão para apoiar o crescimento e o
emprego: orientações estratégicas comunitárias 2007-2013. Comunicação da Comissão disponível em
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

2
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Esta Resolução estabelece a definição dos PO temáticos e regionais; os instrumentos
operacionais que asseguram a selectividade das acções a financiar; das modalidades de
organização e modos de funcionamento das interacções que o Grupo de Trabalho QREN
deverá coordenar e dinamizar com as instituições públicas centrais, regionais e locais
relevantes; das linhas de orientação do modelo de governação do QREN e dos PO e da
sua articulação com os instrumentos de financiamento comunitário nos domínios do
desenvolvimento rural e das pescas; e das formas de participação dos parceiros
económicos e sociais (nacionais e regionais). Na definição das orientações políticas visase a prossecução das seguintes prioridades estratégicas nacionais por parte do QREN e
de todos os PO:
a) Promover a qualificação dos portugueses, desenvolvendo e estimulando o
conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação como principal garantia do
desenvolvimento do País e do aumento da sua competitividade;
b) Promover o crescimento sustentado através dos objectivos do aumento da
competitividade dos territórios e das empresas, da redução dos custos públicos de
contexto, incluindo os da administração da justiça, da qualificação do emprego e da
melhoria da produtividade e da atracção e estímulo ao investimento empresarial
qualificante;
c) Garantir a coesão social actuando nos objectivos do aumento do emprego e do
reforço da empregabilidade e do empreendedorismo, da melhoria da qualificação escolar
e profissional e assegurando a inclusão social, nomeadamente desenvolvendo o carácter
inclusivo do mercado de trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades para todos
e a igualdade de género, bem como a reabilitação e reinserção social, a conciliação entre
a vida social e profissional, e a valorização da saúde como factor de produtividade e
medida de inclusão social;
d) Assegurar a qualificação do território e das cidades traduzida nos objectivos de
assegurar ganhos ambientais, promover um melhor ordenamento do território, prevenir
riscos e, ainda, melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do sistema
urbano, tendo presente a vontade de reduzir assimetrias regionais de desenvolvimento;
e) Aumentar a eficiência da governação privilegiando, através de intervenções
transversais nos diversos PO relevantes, os objectivos de modernizar as instituições
públicas, melhorar a eficiência e qualidade dos grandes sistemas sociais e colectivos,
com reforço da sociedade civil e melhoria da regulação.
2.1. A Estruturação Operacional do QREN

O QREN substitui, em simultâneo, o Plano de Desenvolvimento Regional e o Quadro
Comunitário de Apoio, instrumentos de programação típicos dos períodos anteriores. A
estruturação operacional nacional do QREN é sistematizada através da criação de três
PO temáticos, dirigidos à concretização das seguintes prioridades:
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a) Factores de competitividade, que visam a eficiência e a qualidade das instituições
públicas permitindo a redução de custos públicos de contexto, bem como a provisão de
estímulos à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, incentivos à modernização e
internacionalização empresariais, incentivos ao investimento directo estrangeiro
qualificante, apoio à investigação e desenvolvimento e promoção da sociedade da
informação e do conhecimento;
b) Capital humano com prioridade para intervenções no âmbito do emprego privado e
público, da educação e formação e da formação avançada, promovendo a mobilidade, a
coesão social e a igualdade de género, num quadro de valorização e aprofundamento de
uma envolvente estrutural propícia ao desenvolvimento tecnológico e à inovação;
c) Valorização territorial, que inclua a realização de infra-estruturas, redes,
equipamentos e outras intervenções em domínios essenciais como logística, transportes,
energia, ambiente, património, prevenção e gestão de riscos e equipamentos sociais,
nomeadamente nas áreas da saúde, da educação e da cultura.
2.2. As Prioridades da Região Centro

A Região Centro é elegível aos recursos financeiros do QREN a título de região do
objectivo «Convergência» dos Fundos Estruturais sendo beneficiária destes recursos de
dois modos distintos e complementares, nomeadamente, através de:
•
•

Programa Operacional Regional.
Programas temáticos.

Ambos os tipos de programas são de carácter nacional ou pluri-regional (PO Factores de
Competitividade, PO Potencial Humano e PO Valorização Territorial).
O PO da Região Centro está estruturado, tematicamente, no sentido de dar corpo na
região a duas grandes prioridades, tendo em conta as especificidades e as
potencialidades regionais: o reforço da competitividade e a valorização do território.
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PO
QREN

Eixo

Problemática
- Escassez de quadros intermédios e de
operários qualificados para responder às
necessidades das empresas em geral e
da indústria em particular.

Potencial
Humano

Formação de
recursos
humanos

- Falta de absorção pelo mercado de uma
grande parte dos jovens diplomados das
escolas de ensino superior existentes na
região, os quais são obrigados a
«emigrar» para encontrarem emprego
correspondente às suas qualificações.
- Desajustamento entre qualificações
fornecidas através de cursos de
formação profissional e as necessidades
efectivas do mercado do trabalho.
O reforço da competitividade territorial
reside na introdução de esquemas de
inovação aberta nas diferentes redes
institucionais de carácter local e
internacional.

Factores
de
Competitividade

Reforço da
inovação e da
competitivida
de

Esta renovação implica, no território,
uma aposta no desenvolvimento das
empresas existentes, mas também a
promoção da criação de novas
empresas com projectos inovadores e
dotadas
de
recursos
humanos
adequadamente qualificados. Implica
também a concentração de esforços no
desenvolvimento
de
redes
institucionais
que
viabilizem
o
desenvolvimento de programas de
inovação entre diferentes instituições,
os quais devem contribuir para o
reforço da capacidade concorrencial,
isto é, da competitividade das
especializações produtivas, tradicionais
ou emergentes, de maior potencial no
território.

Prioridades
- Apostar no ensino técnico, para
responder a uma parte essencial das
necessidades das empresas;
- Melhorar a qualidade da formação
profissional e a sua adequação às
necessidades do mercado de trabalho;
- Promover a integração de recursos
humanos altamente qualificados nas
empresas;
- Promover a formação avançada de
quadros superiores para colocar a
região na fronteira da inovação e da
implementação
de
métodos
profissionais de gestão.
Promoção do empreendedorismo
Promoção da inovação nas
empresas existentes.
Desenvolvimento de clusters com
elevado potencial na região
Mobilização das empresas, das
suas estruturas associativas e das
entidades do sistema científico e
tecnológico
Internacionalização das empresas
e da economia:
Captação de IDE
Promoção das exportações
Promoção do ordenamento e a
qualificação
de
áreas
de
localização empresarial
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PO
QREN

Valorizaçã
o
Territorial

Eixo

Valorização
do território

Problemática
A Região Centro possui uma
grande
variedade
de
recursos naturais, culturais,
gastronómicos,
arquitectónicos
e
paisagísticos, que merecem
ser preservados, mas que,
podem e devem ser também
valorizados
no
campo
3
económico e na perspectiva
das amenidades e do lazer.
A identidade da região, é
fortemente prejudicada pelo
modo de distribuição espacial
da
população
e
pelas
assimetrias existentes na
qualificação das diferentes
partes do território. Para
além de sofrer da fractura
4
entre o litoral e o interior ,
caracteriza-se
por
uma
estrutura urbana policêntrica
com
um
fraco
desenvolvimento
dos
sistemas urbanos. Esta fraca
integração
do
território
fragiliza a região, tornando-a
vulnerável à pressão que
sobre ela exercem as zonas
metropolitanas de Lisboa e
do Porto, e constitui um
obstáculo muito sério ao seu
desenvolvimento.

Prioridades
Regeneração urbana
Qualificação dos centros urbanos
Promoção
cidades

da

competitividade

das

Promoção da constituição de redes
Promoção da cooperação intermunicipal
Qualificação dos espaços sub-regionais
5
nas zonas de baixa densidade
Acessibilidades
à
escala
local,
Saneamento
básico
e
Pequenos
equipamentos de uso colectivo.
Protecção de zonas ambientalmente
sensíveis e valorização de recursos
6
específicos da região
Mobilidade intra e interregional
Desenvolver o sistema de mobilidade de
pessoas e de mercadorias na região
A
construção/qualificação
de
plataformas logísticas para dar escala,
fluidez e eficiência à mobilidade de
mercadorias;
A melhoria das acessibilidades por via
rodoviária, ferroviária, marítima e aérea,
assim como das condições de articulação
entre diferentes modos de transporte.
Um quinto domínio prioritário de intervenção
do QREN na região na perspectiva territorial
deverá ser o da conclusão das redes (em
alta e em baixa) de saneamento básico,
de modo a assegurar uma cobertura
completa. As prioridades deverão ser
aqui:

ligações “alta”/”baixa”;
No domínio dos resíduos sólidos, a
construção de centrais de valorização
orgânica e a recolha e reciclagem de
resíduos.

3

como fontes de criação de rendimento, em especial através das actividades de turismo.
com um sistema de vias de comunicação que atravessam verticalmente a região, “utilizando-a” como
espaço de ligação do Norte ao Sul e do país ao estrangeiro, mas sem a ligarem transversalmente consigo
própria.
5
A realização de investimentos neste domínio, para justificar o apoio no âmbito da aplicação do QREN na
região, deve obedecer a uma lógica de intervenção integrada e planeada, e não de investimentos pontuais e
isolados.
6
Onde existe um elevado potencial de desenvolvimento de actividades de turismo
4
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PO
QREN

Cooperação
territorial

Eixo

Problemática

Cooperação
territorial

A cooperação territorial vai constituir,
no período de 2007-2013, um dos
objectivos dos Fundos Estruturais (o
terceiro objectivo), a par da
«Convergência»
e
da
«Competitividade
regional
e
emprego». A este título, vai ser
objecto de uma programação
própria, distinta e independente dos
programas temáticos e dos PO
regionais referidos no ponto 1 deste
documento. A dotação orçamental
que
está
destinada
a
esta
cooperação
é,
porém,
muito
reduzida, não permitindo, por
conseguinte, acções de grande
alcance. Por outro lado, o tipo de
cooperação territorial previsto neste
novo
objectivo
dos
Fundos
Estruturais não abarca certas formas
de cooperação que interessam à
Região Centro, nomeadamente, a
cooperação
entre
regiões
portuguesas, a cooperação entre
regiões NUTE II de países vizinhos
no que concerne às zonas que não
são de fronteira e a cooperação com
espaços
exteriores
à
União
Europeia.

Prioridades
Promover
a
internacionalização da região,
divulgando uma imagem de
modernidade e dinamismo dos
seus territórios, dos seus agentes
e das suas instituições, e
organizando a participação dos
seus
actores
em
redes
internacionais;
Acrescentar valor a outras
acções de política pública
realizadas na região, mediante
o estabelecimento de parcerias
interregionais que assegurem o
acesso a informação relacionada
com casos exemplares e boas
práticas.

2.3. Matrizes de Articulação

A estratégia definida para a Comurbeiras pretende responder às principais necessidades
do território, comuns a toda a Região Centro. As potencialidades do território, ao nível
dos recursos naturais, paisagísticos e dos produtos do território, merecem ser
preservadas, mas também valorizadas do ponto de vista económico. A integração do
território e o trabalho conjunto, permitem tornar a região mais competitiva, com
capacidade de reter capital humano e de atrair novos investimentos.
No quadro dos factores que contribuem para o crescimento económico e para o
desenvolvimento económico-social, a qualificação dos recursos humanos encontra-se,
sem dúvida em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, existe um problema de escassez de
recursos humanos qualificados e um problema de falta de absorção pelo mercado de
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recursos existentes. Como resposta a esta debilidade, o Plano Estratégico apresenta
projectos de formação da população jovem e desempregada, principalmente em
competências trilingues, essenciais para a dinamização dos activos turísticos da Região,
mas importantes também, para o prolongamento da capacidade competitiva para áreas
que cubram não só as especializações sectoriais tradicionais reveladas pelos clusters
tradicionais, mas também novas especializações, as quais surgem agrupadas sob a
forma de clusters emergentes.
O reforço da competitividade da economia da Região Centro, indispensável à aceleração
do crescimento económico e à elevação do nível de vida, passa hoje, essencialmente,
pela introdução de inovação nos diferentes domínios da vida das empresas e das outras
organizações.
A articulação desta Prioridade do PO Centro e os Eixos Estratégicos da Comurbeiras é
bastante consistente. A valorização do Património, Turismo e Ambiente e dos Produtos
do Território, articulada com a aposta nos mecanismos institucionais pró-crescimento da
competitividade territorial, através da identificação e subsequente desenvolvimento de
Pólos de Inovação, os quais devem abranger, preferencialmente, as universidades, as
pequenas e médias empresas de base tecnológica, ou não e as entidades vocacionadas
para o capital de risco, conduzem a um aumento da competitividade Regional.
No entanto, o motor do desenvolvimento regional são os sistemas urbanos, que
promovem um desenvolvimento mais equilibrado reduzindo as disparidades existentes,
evitando os desequilíbrios territoriais e conferindo viabilidade quer às políticas regionais,
quer às políticas sectoriais que têm impacto no território. Uma outra preocupação tem
também a ver com o melhoramento da integração territorial e a melhoria da cooperação
entre os municípios, pois para que a Região se torne atractiva para turistas e novos
investidores, é importante que esta apresente uma forte coesão social e territorial.
Assim, a Comurbeiras pretende desenvolver projectos para uma maior valorização do
território (ao nível do saneamento básico, requalificação do parque escolar, melhoria das
acessibilidades; aposta nas infra-estruturas culturais e desportivas, etc.) e uma
Cooperação territorial, não apenas entre os municípios da Comunidade Urbana, mas
também com outros intervenientes, nomeadamente da Região Raiana de Salamanca.
É a articulação entre todos os Eixos Estratégicos da Comurbeiras e as Prioridades do PO
Centro, que irão permitir um crescimento e desenvolvimento económico e sustentável de
toda a Região Centro.
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Articulação entre os Eixos Estratégicos do Plano Estratégico de Desenvolvimento
da Comurbeiras e as Prioridades Estratégicas PO Centro
Prioridades Estratégicas PO Centro
Eixos Estratégicos
Comurbeiras
Eixo I - Património Histórico,
Turismo e Ambiente

Formação de recursos
humanos

Reforço da inovação
e da competitividade

Valorização do
território

Cooperação
territorial

Eixo II - Produtos do Território
Eixo III - Posicionamento
Transfronteiriço
Eixo IV - Inovação e
Competitividade
Eixo V - Coesão Social e
Territorial
Forte Articulação

Média Articulação

Fraca Articulação

Tal como com as Prioridades, também os Eixos Estratégicos definidos pelo PO Centro se
encontram fortemente articulados com a estratégia definida pela Comurbeiras.
O Eixo “Competitividade, Inovação e Conhecimento” toca todos os Eixos Estratégicos
Comurbeiras, na medida em que intervém em diversas áreas, principalmente ao nível
empreendedorismo (quer como reforço dos clusters tradicionais, como no reforço
clusters emergentes); da promoção da competitividade de pequenas empresas e
coesão social e territorial.

da
do
de
da

O Desenvolvimento das cidades e dos sistemas urbanos, é um Eixo do PO Centro, que
se articula de forma consistente com os Eixos do Plano de Desenvolvimento Estratégico
da Comurbeiras, pois o aumento da competitividade da Região, quer através dos
recursos naturais e turísticos, quer através da aposta na inovação e reforço dos clusters
emergentes, apenas é possível se as cidades e sistemas urbanos possuírem condições e
estruturas de suporte ao desenvolvimento económico.
A Consolidação e Qualificação dos espaços Sub-regionais, é um dos Eixos do PO Centro
que mais articulação apresenta com os Eixos Estratégicos do Plano de Desenvolvimento
da Comurbeiras, na medida em que pretende apoiar acções para fechar as redes de
infra-estruturas, equipamentos e serviços colectivos, a fim de garantir as condições
mínimas de bem-estar social actualmente requeridas, e por outro lado, pretendem apoiar
acções de valorização económica dos recursos endógenos, destinadas a promover o
investimento privado, e assim, assegurar condições para a criação local de emprego e de
rendimento.
A Protecção e Valorização Ambiental é uma prioridade não apenas para a Região Centro
como um todo, mas também em especial para o território da Comurbeiras, território rico
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em activos turísticos e recursos naturais. Desta forma, a Comurbeiras apresenta um
conjunto de projectos estruturante com vista à preservação ambiental, que permitem não
apenas a dinamização turística do território, mas também uma maior coesão territorial e
social, e um aumento da competitividade regional.
O Eixo de Governação e Capacitação Institucional é o Eixo que apresenta uma menor
articulação directa com os Eixos Estratégicos Comurbeiras. No entanto, a redução dos
custos de contexto, a simplificação da relação das empresas e dos cidadãos com a
administração pública, a promoção da Região no plano institucional e a monitorização da
evolução da sua situação sócio-económica, são factores importantes para o
desenvolvimento económico da Região e a atracção de novos investimentos.
Articulação entre os Eixos Estratégicos do Plano Estratégico de Desenvolvimento
da Comurbeiras e as Prioridades Estratégicas PO Centro
Eixos Prioritários PO Centro
Eixos
Estratégicos
Comurbeiras
Eixo I Património
Histórico,
Turismo e
Ambiente
Eixo II Produtos do
Território

Eixo 1Competitividade,
Inovação e
Conhecimento

Eixo 2Desenvolvimento das
cidades e dos
sistemas urbanos

Eixo 3-Consolidação e
qualificação dos
espaços sub-regionais

Eixo 4 Protecção e
Valorização
Ambiental

Eixo III Posicionamento
Transfronteiriço
Eixo IV Inovação e
Competitividade
Eixo V - Coesão
Social e
Territorial
Forte Articulação

Média Articulação

Fraca Articulação

Eixo 5 –
Governação e
Capacitação
Institucional
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Parte III – Plano de Investimentos
O Plano de Investimentos apresentado neste ponto reflecte os vários projectos e
investimentos identificados e inventariados de forma detalhada por eixo, aposta
estratégica e tema de intervenção no Plano de Desenvolvimento da Comurbeiras. (cf.
Anexo)
Por forma a responder às “orientações para a contratualização da subvenção global”, à
“tipologia de operações objecto de contratualização”, e ao montante disponível para
contratualização procedeu-se a uma reorganização preliminar dos vários projectos,
identificando os projectos estruturantes por tipologias de intervenção contratualizáveis e
por outras.
Salienta-se, ainda que os montantes de investimento referidos são meramente
indicativos, e referem-se ao investimento global previsto , existindo um conjunto
significativo de projectos para os quais ainda não existe estimativas de custo.
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1. Projectos não Contratualizáveis (mas a candidatar a outros programas no âmbito do QREN)

A. Qualificação Urbana

Co-financiamento

Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Parcerias para a Regeneração Urbana

Investimento total previsto

Eixo Estratégico

Municipio

111.172.356,31 €

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

Almeida

Reordenamento Urbanístico e
comercial do centro urbano de Vilar
Formoso

7.500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Celorico da
Beira

Recuperação de igrejas e património
cultural do concelho de Celorico da
Beira

700.000,00

175.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Celorico da
Beira

Requalificação de Fonte Arcada e
Soutinho

300.000,00

75.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Celorico da
Beira

Reabilitação da forca - Fornotelheiro

200.000,00

50.000,00

V. Coesão social e
territorial

Celorico da
Beira

Requalificação urbanística nos pontos
de intersecção das vias municipais

1.250.000,00

312.500,00

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Elaboração de projecto integrado de
arquitectura e urbanismo das aldeias,
vilas e cidades da Comurbeiras

n.d.

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Covilhã

Construção de Pontes Pedonais
sobre as Ribeiras da Goldra e
Carpinteira/Rota da Lã

6.200.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Prolongamento da Avenida Infante D.
Henrique

1.997.919,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Avenida da Europa

313.651,80

n.d.

II. Produtos do
território
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V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Jardim Alexandre Aibéu

537.075,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação da Zona da Estação

684.233,55

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação de arruamentos nas
freguesias

214.830

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação da Rua da Barbacan,
Rua do Forno, Rua Capitão Alves
Roçadas e Rua António Augusto
Aguiar

193.347,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Rua Ferreira de Castro e Calçada de
Santo André

107.415,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação urbana da Rua
Marquês D´Avila e Bolama e a Rua
da Fábrica Velha

1.900.119,44

n.d

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação urbana das Ruas da
Zona da Judiaria incluindo a Rua dos
Combatentes da Grande Guerra

786.806,22

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Praça da Modernidade

2.148.300,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Construção do Jardim da Carpinteira

1.400.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação urbanística do Parque
de Artes e Lazer

1.074.150,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Miradouro Público do Colégio das
Freiras (aquisição do edifício e
alargamento da rua)

1.074.150,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação de arruamentos no
Teixoso

445.772,25

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Jardim Botânico

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação do acesso ao Casal da
Serra desde a Avenida Viriato

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Acompanhamento das Escadas
Mecânicas da Goldra e da Avenida 25
de Abril

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Ocupação prioritária das áreas livres
intersticiais das áreas ocupadas em
mau estado de abandono ou sem uso
específico

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Requalificação da Rua Alçada Padez
- Canhoso

294.492,19

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Rua Gregório Geraldes/Cemitério

238.237,32

n.d.
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V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Escadaria Bairro das Nogueiras Teixoso

25.349,94

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Impermeabilização do Centro
Comercial da Estação

128.898,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Recuperação, Renovação ou
reconversão de áreas urbanas
degradadas

9.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Via da Ligação da Rua da Saudade e
Rotunda do Rato

n.d.

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Requalificação Urbana - Plano de
Aldeia - Alpedrinha

4.000.000,00

n.d.

II. Produtos do
território

Fundão

Requalificação Urbana e revitalização
do Comércio Tradicional do Fundão

12.362.559,60

10.200.000,00

V. Coesão social e
territorial

Fundão

Variante das Tílias

1.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Fundão

Requalificação da zona da estação

2.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Reabilitação da Muralha e Jardim
Teles de Vasconcelos

200.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação urbana do Bairro de São
Domingos

972.300,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação Urbana do Bairro da Sra.
dos Remédios

1.702.480,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação Urbana do Bairro do
Barrocal

608920

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação Urbana do Bairro da
Tapada do Coelho

555880

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação urbana do Bairro
daGraça (Malmedra)

687.440

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Rua Cid. Wattrelos e área envolvente

567.015,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação Urbana do Bairro do
Pinheiro

1.092.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação urbana do Bairro da
Tapada da Porta e rua das Barreiras

636.480,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação do Bairro da Nossa Sra.
de Fátima

1.198.080,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação urbana do Bairro do
Torrão

1.380.080,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Reabilitação Urbana daAv. De acesso
a Gonçalo

1.494.375,00

n.d.
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Castro do Tintinolho

100.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Calçada Romana do Tintinolho e
Miradouro

250.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Requalificação urbana do Centro
Cívico da Guarda

2.500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Requalificação do Jarmelo

250.000,00

n.d.

II. Produtos do
território

Guarda

Recuperação do Chafariz da Dorna e
envolvente

250.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Requalificação dos novos bairros:
Torrão, Ferrinho, Sª Remédios,
Sequeira, Bº da Luz, Lameirinhas, S.
Domingos

5.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Requalificação Urbana das zonas do
Jardim José de Lemos e do Convento
de S. Francisco

1.500.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Mêda

Recuperação de Áreas Urbanas na
Mêda

1.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Mêda

Requalificação da zona envolvente ao
novo Mercado Municipal

500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Recuperação de duas praças
municipais (Praça Sacadura Cabral e
Praça 5 de Outubro)

3.500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Requalificação das fachadas da zona
histórica, bem como dos jardins e
pavimentos da cidade de Pinhel

1.600.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Requalificação e modernização das
duas torres do Castelo de Pinhel

300.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Requalificação da zona urbana
adjacente às muralhas, incluíndo
recuperação do "caminho da ronda"

300.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Reabilitação e renovação urbana da
cidade de Pinhel

850.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Recuperação de áreas urbanas
degradadas em várias freguesias

2.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Requalificação do mercado municipal
e zona envolvente

1.500.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Requalificação da antiga estação da
CP de Pinhel

400.000,00

n.d.
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Sabugal

Implementação do plano de
Intervenção em áreas degradadas
nas áreas históricas do concelho do
Sabugal

7.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Sabugal

Restruturação urbana de Sabugal e
Soito

6.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Sabugal

Recuperação do Património Edificado
- zonas urbanas

1.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Trancoso

Requalificação de fachadas no centro
histórico de Trancoso

2.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Requalificação da Praça Municipal de
Trancoso e zona envolvente

2.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Renovação da iluminação Pública no
Centro Histórico e iluminação cénica
do Castelo e Muralhas

700.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Largo Luís Albuquerque

125.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Rua da Barbacan

125.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Requalificação do edifício da Câmara
Municipal

1.250.000,00

n.d.

34

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras

B. Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação

Co-financiamento

Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação

Investimento total previsto
Financiamento Privado

57.181.350,65 €
4.607.345,00 €

Rede de Aldeias Históricas
Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Criação de uma rede de Aldeias
Históricas da Comurbeiras

n.d.

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Figueira de
Castelo
Rodrigo

Plano de dinamização da Aldeia
Histórica de Castelo Rodrigo

500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Requalificação Urbana - Centro
Histórico do Fundão

1.810.478,15

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Requalificação urbana - Aldeias
Históricas - Castelo Novo

750.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Centro Interpretativo das Aldeias
Históricas

1.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Criação de Rede de Aldeias

70.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Plano de Animação e Promoção da
Rede das Aldeias Históricas

1.000.000,00

n.d.
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Estratégia e Meios de Organização e
Promoção do Destino "Fundão Terras do Mistério"

914.845,00

914.845,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Recuperação urbanística da zona
histórica da Manteigas (Aldeias
Tradicionais, Aldeias Históricas e de
montanha)

8.000.000,00

2.000.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Mêda

Implementação do Programa da
Aldeia Histórica de Marialva

2.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Recuperação da casa da pólvora no
centro histórico

750.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Requalificação do "Povo de Baixo" da
aldeia de Cidadelhe para turismo de
habitação (acesso às gravuras
rupestres do Côa)

850.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Sabugal

Sinalética nas aldeias históricas do
Sabugal

50.000,00

n.d.

17.695.323,15

2.914.845

Total

Rede de Aldeias Medievais e Aldeias Tradicionais
Eixo Estratégico

Municipio

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Mêda

Denominação do Projecto

Requalificação urbana das Aldeias
Medievais
Recuperação das Aldeias Medievais
(Casteição, Longroia, Poço do Canto,
Ranhados, Aveloso, etc.)

Total

Investimento Total

Investimento
Privado

1.250.000,00

n.d.

n.d.

n.d.

1.250.000

Rede de Aldeias de Xisto
Eixo Estratégico
I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Municipio

Fundão

Denominação do Projecto

Requalificação Urbana - Aldeias do
Xisto

Investimento Total

Investimento
Privado

500.000,00

n.d.
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Requalificação Urbana - Aldeias
Tradicionais (Aldeia de Joanes,
Capinha, Alcongosta, Donas, Souto
da Casa, Fatela)

2.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Plano de Animação e Promoção da
Rede das Aldeias de Xisto

1.000.000,00

n.d.

Total

3.500.000

Rede de Museus
Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

II.Produtos do
território

Almeida

Criação do Museu da Fonteira

2.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Belmonte

Construção do museu "À Descoberta
do Novo Mundo"

2.200.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Celorico da
Beira

Construção do Museu do Vento em
Celorico da Beira

170.000,00

42.500,00

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Criação de uma Rede Regional de
Museus

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Covilhã

3.500.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Manteigas

300.000,00

75.000,00

3.000.000,00

n.d.

Construção do Museu da Cidade

Recuperação do Edifício da Casa do
Povo para espaço museológico

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Requalificação da antiga Câmara
Municipal de Pinhel para Casa da
Cultura

II.Produtos do
território

Pinhel

Museu de arte contemporânea

650.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Pinhel

Museu José Dias Coelho 7 réplicas

750.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Recuperação de um edifício no centro
histórico para Galeria de Arte
Municipal de Pinhel

1.500.000,00

n.d.
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II.Produtos do
território

Trancoso

Criação do Museu Bandarra

3.000.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Trancoso

Construção do Museu "Design do
Tempo"

1.500.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Criação do Centro Cultural de Vila
Franca das Naves

1.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Trancoso

Instalação da Casa Museu Eduarda
Lapa

400.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Construção Centro Cultural de
Freches

500.000,00

n.d.

20.470.000

117.500

Investimento Total

Investimento
Privado

Total

Rede de Centros de Interpretação
Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Belmonte

Centro de Interpretação de Centum
Cellas

250.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Belmonte

Centro de Interpretação do
Assentamento Romano da Quinta da
Fórnea

200.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Covilhã

Criação do Centro de Interpretação
do Templo Romano de Orjais

120.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Covilhã

Criação do Centro de Interpretação
das Minas da Panasqueira

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Covilhã

Construção do Centro de
Interpretação do Milho - Cortes do
Meio

375.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Centro interpretativo de arte préhistórica do poço do Caldeirão

21.027,50

n.d.

II.Produtos do
território

Fundão

Enoturismo c/animação e Centro
Interpretativo do Vinho c/ Restaurante
e bar

1.500.000,00

1.500.000,00
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Trancoso

V. Coesão social e
territorial

V. Coesão social e
territorial

Construção do Centro de
Interpretação Arqueológico do
concelho de Pinhel

300.000,00

n.d.

Construção do Centro de
Interpretação da Batalha de Trancoso

1.000.000,00

n.d.

Trancoso

Criação do Centro Cultural de Vila
Franca das Naves

1.000.000,00

n.d.

Trancoso

Construção Centro Cultural de
Freches

500.000,00

n.d.

5.266.027,50

1.500.000

Investimento Total

Investimento
Privado

Total

Rede de Estações Arqueológicas
Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Belmonte

Recuperação de um edifício
classificado em Caria para o Centro
de Estudos Arqueológicos

1.250.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Celorico da
Beira

Requalificação do espaço
arqueológico da estação de S.Gens

300.000,00

75.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Estações Arqueológicas de: a) Mileu;
b) Cabeço das Fráguas

n.d.

n.d.

1.550.000

75.000

Investimento Total

Investimento
Privado

Recuperação da Antiga Judiaria em
Belmonte

600.000,00

n.d.

Total

Rede de Judiarias
Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Belmonte

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Recuperação da Judiaria da Guarda e
envolvente

800.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Centro de Estudos e Investigação
Judaica - Renovação da Judiaria

250.000,00

n.d.
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Covilhã

Requalificação urbana da zona da
Judiaria na Covilhã

1.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Trancoso

Centro de Interpretação da Cultura
Judaica "Isaac Cardoso"

1.000.000,00

n.d.

Total

3.650.000

Rede de Centros Termais
Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

Almeida

Arranjo urbanistico da envolvente ao
balneário termal de Almeida Fonte
Santa

500.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de projecto integrado
de termalismo nos municípios da
Comurbeiras a fim de garantir a
complementaridade dos
equipamentos e a existência das
valências necessárias à sua máxima
utilização/Promoção integrada dos
complexos termais do território

800.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Sabugal

Revitalização das Termas do Cró no
concelho de Sabugal

2.500.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Total

3.800.000

C. Energia

Co-financiamento

Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Sistema de Apoio às Acções Colectivas
Reg. Esp. Promoção da Capacitação Institucional
Sistema de Incentivos às Empresas
Programa Operacional Factores de Competitividade
Estratégias de Eficiência Colectiva

Investimento total previsto

500.000,00 €
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Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de Agência Intermunicipal de
Ambiente (com competências ao nível
da requalificação ambiental e
implementação dos planos de acção
da Agenda 21 dos diversos
municípios)/Criação da Matriz
Energética do Território da
Comurbeiras/Criação da Sociedade
intermunicipal para a exploração da
biomassa sólida (lenhas e resíduos),
biomassa líquida (biodiesel de óleo
alimentar usado); biomassa gasosa
(biogás de ETAR e RSU)/Criação e
dinamização de uma associação
promotora do cluster das energias
renováveis

500.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de um plano de
eficiência energética dos edifícios
públicos e novas construções dos
municípios da Comurbeiras

n.d.

n.d.

Eixo Estratégico

D. Novas Tecnologias
Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Sistema de Apoio às Acções Colectivas
Reg. Esp. Promoção da Capacitação Institucional
Sistema de Incentivos às Empresas
Co-financiamento

Programa Operacional Factores de Competitividade
Estratégias de Eficiência Colectiva
Programa de Intervenção do Turismo
PRODER – Programa de Desenvolvimento Regional

Investimento total previsto

Eixo Estratégico

Municipio

3.250.000,00€

Denominação do Projecto

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Lançamento da iniciativa Hubs
Digitais da Comurbeiras

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programa regional
de Transferência de Tecnologia

Investimento Total

Investimento
Privado

0

n.d.

300.000,00

n.d.
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IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programa de
desenvolvimento de novos produtos
em consórcio

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Inclusão do território na rede Europeia
de Living Labs e na IRE Network
(Rede Europeia de Regiões
Inovadoras)

250.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um programa regional de
Inovação Aberta

200.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um Observatório de
Clusters

350.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Lançamento da Bolsa Open
Innovation

100.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

0

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

600.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um rede de formação em
regime de E-Learning para a
Administração Local

70.000,00

n.d.

Comurbeiras

Instalação de rede de quiosques
multimédia nas freguesias rurais (com
ligação a bibliotecas, a serviços das
autarquias locais e a outros
organismos

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de rede de banda larga que
interligue todas as cidades e
organismos públicos com
disponibilidade para serem agregadas
as empresas de cada um dos
municípios da Comurbeiras

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação da iniciativa "Networked MCities" (Rede de Banda Larga)

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de sistema
intermunicipal de localização
geográfica, navegação e análise
espacial (SIG)

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de projecto de
optimização e desenvolvimento da
Beira Baixa Digital e Guarda Digital

780.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de redes de comunicação
entre freguesias rurais e urbanas

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação do Projecto multimunicipal "Municipe Mais"

600.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Iniciativa Free Mobile Access (Internet
gratuita em ambientes urbanos e
rurais)
Criação de uma rede de serviços de
e-Governance, de caráter supramunicipal

n.d.
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E. Empreendedorismo e Empresas

Co-financiamento

Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Sistema de Apoio às Acções Colectivas
Reg. Esp. Promoção da Capacitação Institucional
Sistema de Incentivos às Empresas
Programa Operacional Factores de Competitividade
Estratégias de Eficiência Colectiva
PRODER – Programa de Desenvolvimento Regional

Investimento total previsto

Eixo Estratégico

Municipio

4.630.000,00€

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

Comurbeiras

Implementação de um programa
formal de empreendedorismo e
inovação nas instituições de ensino
superior da região

300.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de um programa
regional de incentivo ao
Empreendedorismo (Bolsas de
Mérito, Isenção de Propinas,
facilitação de instalações e apoio à
constituição de empresas, isenção de
taxas)

250.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um programa de incentivo
à criação de spin-offs de base
tecnológica

300.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Iniciativa Comurbeiras "Empreende"

150.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de uma sociedade de capital
de risco e de micro-crédito

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programa de
promoção do empreendedorismo nas
escolas

300.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação da Iniciativa "Empresas
Socialmente Responsáveis"

120.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Lançamento da iniciativa
"Empreendeder no Feminino"

1.300.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um Prémio Anual ao
melhor Plano de Negócios

120.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

n.d.
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Comurbeiras

Criação de uma bolsa regional de
emprego que incentive a contratação
de recursos humanos qualificados
pelas empresas da região

150.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um Prémio Anual atribuído
à empresa mais inovadora da
Comurbeiras

150.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementaçao do Projecto multimunicipal "Investidor Mais"

600.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Lançamento da iniciativa "Linkage
Clusters" (desenvolvimento de
actividades de compra e venda, em
consórcio)

70.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de Sociedade intermunicipal
para gestão das áreas industriais

400.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um sistema de informação
para a gestão centralizada de
parques industriais

220.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de uma rede regional de
centros de incubação de empresas

200.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

F. Coesão Social
Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Sistema de Apoio às Acções Colectivas
Reg. Esp. Promoção da Capacitação Institucional
Programa Operacional do Potencial Humano
Co-financiamento

Programa Operacional Valorização do Território
Programa Operacional Factores de Competitividade
Estratégias de Eficiência Colectiva
PRODER – Programa de Desenvolvimento Regional

Investimento total previsto
Investimento Privado

12.107.694,85 €
450.000,00 €
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Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

V. Coesão social e
territorial

Celorico da
Beira

Construção do Parque de Actividades
Desportivas de Celorico da Beira

1.800.000,00

450.000,00

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Implementação de plano de
acessibilidades e mobilidade para
pessoas com necessidades especiais

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Criação e promoção do "Cartão
Intermunicipal do Idoso", "Cartão
Social", "Cartão Social - Sénior" e
"Cartão Jovem" (fomentando a
mobilidade intermunicipal)

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Desenvolvimento de uma Rede Social
com carácter supra-municipal

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Criação e adequação de sites e
bolsas de emprego para pessoas com
necessidades especiais

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Recuperação do Teatro-Cine da
Covilhã

7.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Piscinas Municipais

3.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

307.694,85

n.d.

Beneficiação do Campo de Futebol
(relvado sintético)
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G. Valorização Ambiental

Co-financiamento

Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Sistema de Apoio às Acções Colectivas
Reg. Esp. Promoção da Capacitação Institucional
Programa Operacional Factores de Competitividade
Estratégias de Eficiência Colectiva

Investimento total previsto

Eixo Estratégico

Municipio

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

II.Produtos do
território

Fundão

1.900.000,00 €

Denominação do Projecto
Implementação de programa de
recolha de resíduos sólidos urbanos
depositados nas áreas naturais e/ou
rurais
Estruturação de uma rede de
Protecção Civil, ao nível supramunicipal
Criação do Centro Sensorial da
Cereja

Investimento Total

Investimento
Privado

n.d.

n.d.

1.500.000,00

n.d.

400.000,00

n.d.

H. Turismo
Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Sistema de Apoio às Acções Colectivas
Reg. Esp. Promoção da Capacitação Institucional
Sistema de Incentivos às Empresas
Co-financiamento

Programa Operacional Factores de Competitividade
Estratégias de Eficiência Colectiva
Programa de Intervenção do Turismo
PRODER – Programa de Desenvolvimento Regional

Investimento total previsto

100.485.239,55 €
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Financiamento Privado

63.739.905,27 €

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

Almeida

Criação da Imagem de Porta de Vilar
Formoso

500.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Almeida

Construção de complexo Hoteleiro de
apoio às Termas (com Lar de terceira
idade e residenciais seniores com
cuidados de saúde)

n.d.

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Belmonte

Construção do Conjunto Turístico da
Quinta da Bica

10.000.000,00

10.000.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Celorico da
Beira

Equipamento viário de apoio ao
turismo

300.000,00

75.000,00

600.000,00

n.d.

Eixo Estratégico
II.Produtos do
território

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Projecto Integrado de Intervenção
Turística (ex: Portal Integrado de
informação turística; Qualificação da
restauração no território da
Comurbeiras; Implementação de
Plano de Sinalética Urbana, Rural e
Turística)

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Elaboração de Programas de
dinamização e ocupação em época
baixa nas Estâncias de montanha das
Penhas de Saúde e Douradas

100.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Recuperação de caminhos e estradas
na Serra da Estrela

n.d.

n.d.

Comurbeiras

Recuperação do património de uma
aldeia típica de montanha (aldeiamuseu) a seleccionar de entre as
várias da cordilheira da Serra (ex:
Fernão Joanes, onde existe o maior
aglomerado de cortes de rebanhos)

n.d.

n.d.

Comurbeiras

Criação de programa de incentivo
regional para negócios individuais de
proprietários de casas tradicionais
nas aldeias de montanha (restauro e
exploração)

n.d.

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Implementação de programa de
formação de desportos de montanha
(associado às visitas de escolas da
região, do país e de Espanha)

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

300.000,00

n.d.

Criação de pacotes turísticos
associados à natureza (passeios a
pé, bicicleta, cavalo)

n.d.

n.d.

Comurbeiras

Integrar os percursos pedestres
(desenhados com base nos caminhos
e estradas florestais já existentes) a
fim de funcionarem como oferta
turística

n.d.

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Implementação programa de campos
de férias na natureza

n.d.

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Elaboração da Carta de Qualidade de
Recursos Turísticos da Região

150.000,00

n.d.

Comurbeiras

Criação de roteiros culturais
combinados para 1 dias, 2-3 dias e 1
semana (natureza; aldeias históricas;
aldeias do xisto; arqueologia
industrial; judiarias; etc.)

30.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Implementar plano de promoção
turística combinada com as infraestruturas de alojamento e
restauração regionais, bem como com
Central de reservas e de oferta de
serviços via Internet

300.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Criação de circuitos de actividades
rurais típicas com meios tradicionais
(cavalo, burro, carroça)

30.000,00

n.d.

Comurbeiras

Organização de programas de
promoção do Golfe através do convite
a jogadores de prestígio para
dinamizar workshops temáticos

150.000,00

n.d.

Comurbeiras

Desenvolver programas
calendarizados integradores dos
vários eventos, festividades, nos
vários municípios, vocacionados para
estadas de fim-de-semana

150.000,00

n.d.

Comurbeiras

Implementação de programa de
parcerias com operadores e agências
de desenvolvimento e promoção
turística

200.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente
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IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Desenho e execução de um Plano de
Marketing Territorial com carácter
supra-municipal

150.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Criação do arquivo fotográfico do
concelho da Covilhã

1.100.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Sinalização Turística do Concelho

96.365,00

96.365,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Fundão

Hotel Resort Aldeia das Flores

14.945.605,00

14.945.605,00

IV. Inovação e
Competitividade

Fundão

Plano de marketing e Comunicação

500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Requalificação do Hotel Turismo da
Guarda (4 estrelas)

9.632.792,00

9.632.792,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Construção do Complexo Desportivo
de Montanha nas Penhas Douradas

10.000.000,00

2.500.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Ampliação da Pista de ski da Relva
da Reboleira

2.000.000,00

500.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Construção do Hotel Rural de
Manteigas

3.300.000,00

3.300.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Construção do Hotel Stellaris (4
estrelas)

5.300.000,00

5.300.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Sinalética

500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Ligação Mecânica das Penhas
Douradas - Manteigas

4.000.000,00

1.000.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Pousada de Juventude de Manteigas

1.500.000,00

375.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Construção do Hotel Rural de Vale de
Amoreira

1.000.000,00

1.000.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Construção de Campo de Golfe no
Concelho de Manteigas (em
complementaridade com os restantes
projectos a desenvolver na região)

12.500.000,00

12.500.000,00
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Requalificação Covão da Ponte

719.556,03

215.866,81

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Requalificação Covão d'Ametade

830.921,52

249.276,46

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Colmagem de cortes nos Vales do
Zêzere, Castanheira e Sameiro

250.000,00

62.500,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Implementação de projecto de apoio à
requalificação da restauração no
concelho

250.000,00

62.500,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Criação de estruturas de apoio ao ski
e desportos radicais

2.000.000,00

500.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Manteigas

Criação de infra-estruturas na Fonte
Santa (canil da Serra da Estrela)

500.000,00

125.000,00

IV. Inovação e
Competitividade

Mêda

Criação do Hotel Termal

2.500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Recuperação de Solares para turismo
de habitação

5.000.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Recuperação da Quinta das Sete
Capelas para Quinta Biológica
(parceria pública ou privada)

800.000,00

400.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Construção de hotel 3 estrelas (60
quartos) (parceria pública ou privada)

3.000.000,00

900.000,00

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Revitalização do Convento dos
Frades em Pinhel

3.500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Organização da sinalização dos
pontos turísticos mais relevantes

300.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Recuperação da Senhora das Fontes
para turismo rural

1.500.000,00

n.d.

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Sabugal

n.d.

n.d.

Construção de um núcleo turístico e
parque temático na Albufeira do
Sabugal
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I. Saúde
Co-financiamento

Programa Operacional Região Centro
Reg. Esp. Saúde

Investimento total já previsto

6.500.000€

Financiamento Privado

1.000.000€

Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Guarda

Clínica Bioclimática / Guarda'Ar

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Manteigas

Unidade de cuidados de saúde
continuados de Manteigas

2.500.000,00

500.000,00

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Construção de um Serviço de
Urgências Básico (SUB)

1.500.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Sabugal

Unidade de Apoio Integrado do
Sabugal - serviços continuados

2.500.000,00

500.000,00

J. Acessibilidades

Co-financiamento

Programa Operacional Valorização do Território

Investimento total previsto
Financiamento Privado

Eixo Estratégico

Municipio

65.604.490,00 €
2.500.000,00€

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado
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V. Coesão social e
territorial

Belmonte

Construção do Complexo Desportivo
relvado de Belmonte

1.790.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Celorico da
Beira

Requalificação da E.N. 16 - Troço
Celorico - Limite do concelho

1.350.000,00

n.d.

III. Posicionamento
transfronteiriço

Comurbeiras

Reactivação e electrificação da linha
da Beira Baixa

n.d.

n.d.

III. Posicionamento
transfronteiriço

Comurbeiras

Construção do IC6

n.d.

n.d.

III. Posicionamento
transfronteiriço

Comurbeiras

Construção dos túneis da Serra da
Estrela

n.d.

n.d.

III. Posicionamento
transfronteiriço

Comurbeiras

Construção do Aeroporto Regional da
Covilhã

25.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Criação de Rede de Autocarros
Eléctricos para circulação inter e intramunicipal, com recurso a fontes
energéticas alternativas

n.d.

n.d.

III. Posicionamento
transfronteiriço

Covilhã

Construção do Aeroporto Regional da
Beira Interior

25.000.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Passagem Superior Boidobra REFER

644.490,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Covilhã

Finalização do IP2 (sentido Bragança)

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Guarda

Beneficiação da EN 16 (Guarda limite do concelho de Celorico da
Beira)

1.500.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Manteigas

Requalificação da EN 232 Manteigas
- Gouveia

10.000.000,00

2.500.000,00

V. Coesão social e
territorial

Mêda

Beneficiação e recuperação da
estrada da Gateira/Coriscada/EN 102

n.d.

n.d.

III. Posicionamento
transfronteiriço

Trancoso

IP2 (A25 - Trancoso)

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Trancoso

Requalificação da EN 600

320.000,00

n.d.

L. Comércio

Co-financiamento

MODCOM - Incentivos à Modernização do Comércio
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Investimento total já previsto

1.500.000,00 €

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Comurbeiras

Retirada das tendas de todo o
comércio desqualificado da Torre
para as alternativas nas vertentes
norte (Sabugueiro) ou sul (Penhas da
Saúde)

n.d.

n.d.

II. Produtos do
território

Comurbeiras

Implementação de programa
integrado de requalificação dos
centros de comércio nos centros
urbanos

n.d.

n.d.

II. Produtos do
território

Comurbeiras

Criação de programa de incentivos de
apoio à requalificação interior e
exterior dos estabelecimentos
comerciais existentes, assegurandolhes características de montanha

n.d.

n.d.

II. Produtos do
território

Pinhel

Requalificação do comércio local na
zona histórica de Pinhel

1.500.000,00

n.d.

II. Produtos do
território

Trancoso

Reorientação da oferta comercial de
Trancoso

n.d.

n.d.

Eixo Estratégico

M. Água

Co-financiamento

Programa Operacional Valorização do Território

Investimento total já previsto
Financiamento Privado

Eixo Estratégico

Municipio

500.000,00 €
n.d.

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado
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I. Património
Histórico, Turismo
e Ambiente

Pinhel

Ord. e requalificação da barragem de
Vascoveiro, incluindo observatório
centro de recuperação de aves

500.000,00

n.d.

N. Educação, Formação e Emprego

Co-financiamento

Programa Operacional do Potencial Humano

Investimento total já previsto
Financiamento Privado

Eixo Estratégico

II.Produtos do
território

Municipio

4.515.000€
n.d.

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

Celorico da
Beira

Activação de Centro de Formação e
Investigação gastronómico

300.000,00

n.d.

III. Posicionamento
transfronteiriço

Comurbeiras

Implementar programa de
intercâmbios de cariz pedagógico
com escolas nacionais e espanholas
para exploração de temas ligados à
história comum e às ciências da
natureza

350.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de plano de formação
na área do turismo de saúde,
desporto e natureza

n.d.

n.d.

Comurbeiras

Implementação de programa
intermunicipal de formação de
técnicos das autarquias nos domínios
da eficiência energética

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programa
intermunicipal de qualificação técnica
para jovens em situação de abandono
escolar precoce (antes dos 12 anos
de escolaridade)

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programas de
formação em Hotelaria, Gastronomia
e Atendimento ao Público

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade
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IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programas de
formação em Marketing de produtos
Regionais

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programas de
formação em Logística, Transferência
e Comercialização de Tecnologia

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programas de
formação em TIC, E-Business,
Automação, Robótica e Domótica,
Software, Multimédia e Redes

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programas de
formação para elaboração de Planos
de Negócio

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Implementação de programas de
formação em línguas (espanhol,
inglês e francês)

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Programa de Educação e
sensibilização dos cidadãos para as
questões ambientais

n.d.

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Comurbeiras

Implementação de programas de
formação e actualização de
conhecimentos ao longo da vida,
destinados a públicos seniores

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Fundão

Criação do Centro de Competências
Integrado "Tradições Digitais"

665.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Fundão

Plano Plurianual de Formalização e
Valorização de competências

500.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Pinhel

Criação do Centro Tecnológico de
Granitos e Atelier de Arte de Granitos
(CEVALOR)

1.200.000,00

n.d.

V. Coesão social e
territorial

Pinhel

Ampliação do Centro de Formação de
Emprego e Formação Profissional de
Pinhel

1.500.000,00

n.d.

O. Cooperação Territorial

Co-financiamento

Programas Operacionais de Cooperação Territorial
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Investimento total previsto

550.000,00 €

Municipio

Denominação do Projecto

Investimento Total

Investimento
Privado

III. Posicionamento
transfronteiriço

Comurbeiras

Prestação de serviços de assistência
médica, e sistema de pagamento e e
consulta a Serviços do Estado, por via
telemática, enquadrados em
iniciativas transfronteiriças

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Dinamização de uma rede
internacional de m-Clusters

50.000,00

n.d.

Mostra Agro-Alimentar - Internacional
(Ibérica)

500.000,00

n.d.

Investimento Total

Investimento
Privado

2.000.000,00

500.000,00

Eixo Estratégico

III. Posicionamento
transfronteiriço

Sabugal

P. Valorização de Produtos do Território

Co-financiamento

PRODER

Investimento total já previsto

9.870.000,00 €

Financiamento Privado

1.400.000,00 €

Eixo Estratégico

Municipio

Denominação do Projecto

II. Produtos do
território

Celorico da
Beira

Reactivação da marca "Solar do
Queijo"

II. Produtos do
território

Celorico da
Beira

Produção e Organização de produtos
regionais para o comércio,
principalmente da castanha, das
compotas e frutas e do azeite

300.000,00

75.000,00

II. Produtos do
território

Celorico da
Beira

Construção da unidade cooperativa
para fabrico artesanal de Queijo Serra
da Estrela

2.500.000,00

625.000,00
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II.Produtos do
território

Celorico da
Beira

Criação DOP e certificação de
qualidade do produto-azeite da
Região Celorico da Beira

200.000,00

50.000,00

II.Produtos do
território

Celorico da
Beira

Construção do Centro Pedagógico do
Azeite de Celorico da Beira

600.000,00

150.000,00

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Criação de sistema de apoio à
produção de artigos artesanais

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Implementação de um programa
intermunicipal de certificação,
promoção e profissionalização dos
produtos e actividades regionais

500.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Implementação de programa
intermunicipal de valorização de
produtos regionais através da sua
transformação

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Criação de selo e certificação da
qualidade de produtos da
Comunidade Urbana

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Criação da Rota dos Queijos e Vinhos
da Comurbeiras em articulação com
promoção das Aldeias Históricas

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Criação de um sistema integrado de
certificação do azeite

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Criação de rota dos vinhos

n.d.

n.d.

Comurbeiras

Organização de circuitos com visitas
a quintas com a possibilidade de
realizar tarefas típicas agrícolas e
artesanais com eventuais workshops
de aprendizagem (fabrico e provas de
queijo, prova de vinhos, azeite, leite)

n.d.

n.d.

Comurbeiras

Implementação de uma estratégia
para a distribuição e a
comercialização de produtos
artesanais, agrícolas e de origem
animal

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

II.Produtos do
território
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Comurbeiras

Projecto para a gastronomia (Criação
de Roteiro Gastronómico; Realização
de Eventos gastronómico (ex: feiras e
concursos gastronómicos, jornadas
gastronómicas, etc.); Organização de
concursos de valorização dos menus
regionais; Desenvolvimento de menus
regionais que integrem uma
variedade de recursos alimentares e
gastronómicos da região

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Implementação de um projecto de
formação de guias e quadros nas
áreas de história local, museologia,
natureza e ambiente

n.d.

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Implementação de Plano
Intermunicipal de Reflorestação e de
Ordenamento da Floresta

n.d.

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Comurbeiras

Criação de um E-marketplace de
produtos regionais

220.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Comurbeiras

Criação de um Centro Integrado
(intermunicipal) de Prevenção e
Gestão de Emergências no Sector
Florestal

500.000,00

n.d.

II. Produtos do
território

Fundão

Criação do centro de Valorização e
Certificação de Produtos Regionais

500.000,00

n.d.

II. Produtos do
território

Pinhel

Criação de centro de valorização,
certificação e comercialização de
produtos regionais

500.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Pinhel

Requalificação de lagares de azeite e
vinho degradados

500.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Pinhel

Requalificação de uma casa no centro
histórico para amostras
gastronómicas

750.000,00

n.d.

II.Produtos do
território

Pinhel

Recuperação de fornos de telha
antiga no concelho de Pinhel

200.000,00

n.d.

IV. Inovação e
Competitividade

Pinhel

Criação de empresa "micro" municipal
para promoção e comercialização de
produtos tradicionais/artesanais

600.000,00

n.d.

II.Produtos do
território
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2. Operações Contratualizáveis

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras
2.1. POC 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento

A. Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística

Investimento total previsto

14.558.037,04 €

Taxa Máxima de Financiamento: O financiamento das despesas elegíveis assume a
forma de subsídio não reembolsável, não podendo a taxa máxima de co-financiamento
comunitário de cada operação exceder os 70%.
Tipologias de operações
Áreas de Acolhimento Empresarial

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Ampliação da Zona Industrial de
Celorico - Gare

600.000,00

319.920,00

Parque industrial A25

900.000,00

479.880,00

Ampliação da zona industrial do
Tortosendo - 3ª fase

2.000.000,00

1.066.400,00

Fundão

Construção do Parque AgroAlimentar da Gardunha

3.000.000,00

1.599.600,00

Fundão

Requalificação e ampliação do
parque industrial existente no
concelho do Fundão

1.200.000,00

639.840,00

Medida

Município

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Celorico da
Beira

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Celorico da
Beira

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Covilhã

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Denominação do Projecto
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Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Guarda

Requalificação do actual Parque
Industrial da Guarda

1.600.000,00

853.120,00

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Guarda

Centro Tecnológico e Logístico da
Guarda/Centro de Serviços

3.600.000,00

1.919.520,00

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Manteigas

Criação da área de localização
para empresas locais

400.000,00

213.280,00

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Mêda

Área de Acolhimento empresarial
de Mêda – Edifício Multiusos
p/feiras e congressos e infra
estruturas

800.000,00

426.560,00

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Sabugal

Ampliação do parque industrial do
Sabugal

458.037,04

244.225,35

B. Economia Digital e Sociedade do Conhecimento

Investimento total previsto

1.825.921,78 €

Taxa Máxima de Financiamento: as taxas máximas de co-financiamento FEDER para
as operações aprovadas incidem sobre a despesa elegível, não podendo exceder 60%.
O co-financiamento FEDER a conceder assume a natureza de financiamento não
reembolsável
Os custos efectivamente financiados por este programa não podem ser objecto de outros
financiamentos no âmbito de programas nacionais ou comunitários.
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Medida

Economia Digital e
Sociedade do
Conhecimento

Economia Digital e
Sociedade do
Conhecimento

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Belmonte

Concepção, Fornecimento e
Montagem de Aplicações de
Multimédia e respectivo
equipamento e fornecimento e
montagem de cenários
Museológicos para o Centro
Interpreatativo de Belmonte "À
Descoberta do Novo Mundo" Museu dos Descobrimentos

1.325.921,78

706.981,49

Sabugal

Equipamento para o Pólo de
Especialização Tecnológico Níveis III e IV e Centro de
Estudos de Jesué Pinharanda
Gomes

500.000,00

266.600,00

C. Energia

Investimento total previsto

400.000,00 €

Taxa Máxima de Financiamento: o financiamento das despesas elegíveis assume a
forma de subsídio não reembolsável, não podendo a taxa máxima de co-financiamento
comunitário de cada operação exceder os 70%.

Para as tipologias de projectos de investimentos em Unidades Autónomas de Gás
(UGA´s) inseridas no âmbito do sistema de abastecimento de gás natural, bem como
investimentos em ramais de ligação à rede eléctrica de locais de produção de
electricidade, com base em fontes, a taxa de co-financiamento não deverá ser superior a
40%.

Medida

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Energia

Manteigas

Projecto de aproveitamento
energético

400.000,00

213.280,00
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2.2. POC 2. Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos

D. Mobilidade Territorial: Acessibilidades e Logística

Investimento total previsto

-€

Taxa Máxima de Financiamento: A taxa máxima de co-financiamento FEDER para as
operações aprovadas é de 70% e incide sobre a despesa elegível. O tipo de cofinanciamento FEDER reveste a forma de ajuda não reembolsável.
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2.3.

POC 3. Consolidação e Qualificação dos espaços sub-regionais
E. Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e
Pré-Escolar

Investimento total já previsto

5.353.072,85 €

Taxa Máxima de Financiamento: A taxa máxima de co-financiamento FEDER para as
operações apoiadas é de 70%. O tipo de financiamento reveste a forma de ajuda não
reembolsável.

Para efeitos de financiamento das despesas consideradas elegíveis são identificados
valores máximos de referência, constantes dos Anexos I e II do Regulamento Específico.

Medida

Município

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e PréEscolar

Guarda

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e PréEscolar

Guarda

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e PréEscolar

Mêda

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e PréEscolar

Trancoso

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Centro Escolar de Sequeira

2.058.507,14

1.440.955,00

Centro Escolar de Gonçalo

893.450,00

625.415,00

Construção da Escola EB 1,2 da
Mêda

1.239.920,00

867.944,00

Construção do novo bloco de
salas de aulas (11 salas) para o
1º Ciclo na Escola Básica
Integrada de Trancoso

1.161.195,71

812.837,00

Denominação do Projecto
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F. Património Cultural

Investimento total previsto

4.155.542,86 €

Taxa Máxima de Financiamento: O financiamento das operações assume a forma de
ajuda não reembolsável. O financiamento a conceder é calculado através da aplicação de
uma taxa base máxima de 55%.

A taxa base referida no número anterior poderá ser acrescida de uma majoração de 10
pontos percentuais a atribuir aos projectos integrados, consagrados na alínea k), que
obtenham a pontuação máxima na avaliação de mérito, nos termos do artigo 15º, obtida
em cada aviso de abertura de concurso.

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Património Cultural

Belmonte

Recuperação e valorização da
casa da Torre em Caria, edifícios
contíguos e arranjos exteriores
para a instalação de um centro de
estudos e tratamento de espólio
arqueológico

620.000,00

434.000,00

Património Cultural

Guarda

Requalificação do conjunto
arquitectónico e arqueológica da
Póvoa do Mileu

1.000.000,00

700.000,00

Património Cultural

Guarda

Casa da Memória da Identidade e
do Património

850.000,00

595.000,00

Património Cultural

Trancoso

1.685.542,86

1.179.880,00

Medida

Museu da cidade
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G. Rede de Equipamentos Culturais

Investimento total já previsto

6.000.000 €

Taxa Máxima de Financiamento: O financiamento das operações assume a forma de
ajuda não reembolsável. O financiamento a conceder é calculado através da aplicação de
uma taxa base máxima, por tipologia de operação, conforme anexos A a F do presente
regulamento.

A taxa máxima de comparticipação para teatros e cineteatros é de 40% do investimento
elegível da operação, num montante máximo de investimento elegível de 1.050.000 €.
Medida

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Rede de Equipamentos
Culturais

Fundão

Recuperação do Cine Teatro
Gardunha

6.000.000,00

1.050.000,00

H. Equipamentos para a Coesão Local

Investimento total previsto

7.836.925,48 €

Taxa Máxima de Financiamento: A taxa máxima de co-financiamento FEDER para as
operações aprovadas é de 70% e incide sobre a despesa elegível. O tipo de cofinanciamento FEDER reveste a forma de ajuda não reembolsável.
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Medida

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

1.050.000,00

735.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Belmonte

Construção do gimnodesportivo
de Caria

Equipamentos para a
Coesão Local

Belmonte

Varandas do Zêzere (arranjos
exteriores da Zona Oeste de
Paços do Concelho

530.000,00

371.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Centro Multifunções Canhoso

787.500,00

551.250,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Centro Multifunções
(equipamento público específico)
Vila do Carvalho

600.000,00

420.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Centro Multifunções (lar de apoio
e centro de dia) Cantar Galo

500.000,00

350.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Mercado Municipal

1569859,77

1.098.901,84

Equipamentos para a
Coesão Local

Figueira de
Castelo
Rodrigo

Construção do Centro Cuidados
Continuados de Figueira de
Castelo Rodrigo

304.685,71

213.280,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Figueira de
Castelo
Rodrigo

Construção do mercado
municipal coberto de Figueira de
Castelo Rodrigo

800.000,00

560.000,00
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Equipamentos para a
Coesão Local

Fundão

Equipamentos para a
Coesão Local

Manteigas

Equipamentos para a
Coesão Local

Mêda

I.

Criação de Programa
Equipamento Sénior Construção de 2 lares de idosos

800.000,00

560.000,00

Construção do Centro LúdicoTermal-Fase 1

300.000,00

210.000,00

Construção do Centro Lúdico de
Mêda

594.880,00

416.416,00

Mobilidade Territorial

Investimento total previsto

12.670.151,58 €

Taxa Máxima de Financiamento: A taxa máxima de co-financiamento FEDER para as
operações aprovadas é de 70% e incide sobre a despesa elegível. O tipo de cofinanciamento FEDER reveste a forma de ajuda não reembolsável.

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Mobilidade Territorial

Almeida

Requalificação urbanística EN
332 (intervenção limitada pela
Escola EB 2+3 e pela Passagem
Superior da Via Férrea)

636.000,00

445.200,00

Mobilidade Territorial

Almeida

Beneficiação da estrada de
acesso à Fonte Santa

600.000,00

420.000,00

Mobilidade Territorial

Almeida

Beneficiação e rectificação da
estrada municipal Miuzela/Porto
de Ovelha

1.250.000,00

875.000,00

Medida
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Mobilidade Territorial

Beneficiação e rectificação de
estradas: E.N. 16 – Celorico da
Beira a limite do concelho com
Celorico da Guarda
Beira
E.M. Velosa a limite do concelho

1.300.000,00

910.000,00

Arruamentos em Vale de Azares
Mobilidade Territorial

Covilhã

Elevador Jardim Público

1.000.000,00

700.000,00

Mobilidade Territorial

Covilhã

Elevador Parque Goldra

600000

420.000,00

Mobilidade Territorial

Fundão

Melhoria da ligação Fundão Penamacor (via Três Povos)

1.000.000,00

700.000,00

Mobilidade Territorial

Mêda

Requalificação do Bairro do Vale
do Pombo

358.000,00

250.600,00

Mobilidade Territorial

Pinhel

Rectificação e Beneficiação do
C.M. 1062 – Alto de Valbom –
Azêvo (para ligação à EN 221)

613.929,50

429.750,65

Mobilidade Territorial

Pinhel

Rectificação e Beneficiação da
EM 575 – Troço EN 221 –
Lamegal (ligação à A25)

990.150,00

693.105,00

Mobilidade Territorial

Sabugal

Ligação da A23 à fronteira
(passando por Sabugal e Soito)

3.842.072,08

2.689.450,46

Mobilidade Territorial

Trancoso

Requalificação da EM 586 (Troço
Aldeia Velha/EN 226)

480.000,00

336.000,00
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2.4.

POC 4. Protecção e Valorização Ambiental
J. Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções
Materiais

Investimento total já previsto

-€

Taxa Máxima de Financiamento: A taxa máxima de co-financiamento FEDER para as
operações apoiadas é de 70 %. O tipo de co-financiamento reveste a forma de ajuda não
reembolsável.

L. Gestão Activa de Espaços Protegidos

Investimento total previsto

6.364.097,35 €

As operações candidatas a financiamento têm que apresentar um limiar mínimo de
investimento, a definir em aviso de abertura de concurso.
Taxa Máxima de Financiamento: A taxa máxima de co-financiamento FEDER para as
operações apoiadas é de 75%. O tipo de financiamento reveste a forma de ajuda não
reembolsável.
Medida

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Covilhã

Jardim Botânico

650.000,00

398.450,00

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Covilhã

Parque Florestal

580.000,00

355.540,00

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Covilhã

Parque de Feiras e Festas Tortosendo

384.141,00

235.478,43
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Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Covilhã

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Figueira de
Castelo
Rodrigo

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Guarda

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Manteigas

Qualificação das Infra-estruturas
de Unhais da Serra

1.984.956,35

1.216.778,24

Criação da Escola de Vela &
Desportos Náuticos de Barca
d'Alva

250.000,00

153.250,00

Centro de interpretação da
natureza - Quinta da Maunça

250.000

153.250,00

1.115.000,00

683.495,00

550.000,00

337.150,00

600.000,00

367.800,00

Infra-estruturas de suporte para a
estância de montanha das
Penhas Douradas – 1.ª FASE

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Pinhel

Requalificação da Barragem de
Vascoveiro:
- Percurso de Pesca
- Observatório de Aves
- Centro de Interpretação de
Aves
- Requalificação das Margens
- Parque de merendas

Gestão Activa de
Espaços Protegidos

Pinhel

Requalificação da freguesia de
Cidadelhe nos seus aspectos
paisagísticos e naturais

M. Acções de Valorização e Qualificação Ambiental

Investimento total previsto

3.647.194,00 €

Taxa máxima de Financiamento: A taxa máxima de co-financiamento FEDER para as
operações apoiadas é de 75%. O tipo de financiamento reveste a forma de ajuda não
reembolsável.

Medida
Acções de Valorização
e Qualificação
Ambiental

Município

Almeida

Denominação do Projecto

Praia fluvial do Rio Côa em
Almeida

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

397.194,00

243.479,92

70

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras

Acções de Valorização
e Qualificação
Ambiental

Celorico da
Beira

Parque da Vila (requalificação
das margens do Rio Mondego,
bem como valorização da Fauna
e Flora Autóctone)

700.000,00

429.100,00

Acções de Valorização
e Qualificação
Ambiental

Figueira de
Castelo
Rodrigo

Requalificação das margens do
Rio Douro e Praias fluviais de
cinco vilas e Barca de Alva

350.000,00

214.550,00

Acções de Valorização
e Qualificação
Ambiental

Guarda

Praia Fluvial de Valhelhas

850.000,00

521.050,00

Acções de Valorização
e Qualificação
Ambiental

Manteigas

Construção de açudes e levadas
no alto Zêzere

500.000,00

306.500,00

Acções de Valorização
e Qualificação
Ambiental

Pinhel

Requalificação da Ribeira do
Porquinho em Valbom

250.000,00

153.250,00

Requalificação de espaços
ambientais públicos no concelho
do Sabugal: Recuperação das
margens do Côa entre pontes;
Requalificação ambiental e
paisagística do lugar do Calvário
e do Largo de S. Sabastião e
Recuperação Ambiental da
Quinta da Colónia Agrícola
Martim Rei (quinta pedagógica e
campo de férias)

600.000,00

367.800,00

Acções de Valorização
e Qualificação
Ambiental

Sabugal
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2.5.

POC 5. Governação e Capacitação Institucional

N. SAMA – Sistema de Apoio à Modernização Administrativa

Investimento total previsto

2.887.559 €

Taxa Máxima de Financiamento: O financiamento a conceder assume a natureza de
financiamento não reembolsável. A taxa máxima de financiamento de cada operação é
de 70% sobre o valor das despesas elegíveis. O financiamento a conceder é calculado
através da aplicação de uma taxa base máxima de 60%, a qual poderá ser acrescida das
seguintes majorações:

a) Majoração “Operações Transversais”: até 10 pontos percentuais (p.p.)
b) Majoração “Operações Prioritárias”: até 10 pontos percentuais (p.p.) a atribuir
aos projectos inseridos nas prioridades estratégicas da política de Modernização da
Administração identificadas nos avisos de abertura de concursos.

Medida

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento FEDER (Média
por eixo)

SAMA – Sistema de
Apoio à Modernização
Administrativa

Almeida

SAMA - Guarda II

73.568,00

44.015,73

SAMA – Sistema de
Apoio à Modernização
Administrativa

Guarda

SAMA

2.390.000,00

1.429.937,00

SAMA – Sistema de
Apoio à Modernização
Administrativa

Manteigas

SAMA

50.000,00

29.915,00

SAMA – Sistema de
Apoio à Modernização
Administrativa

Mêda

Guarda Digital II

70.785,00

42.350,67

SAMA – Sistema de
Apoio à Modernização
Administrativa

Pinhel

SAMA – Sistema de Apoio à
Modernização Administrativa

303.206,00

181.408,15
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Medida

Áreas de
Acolhimento
Empresarial e
Logística
Economia
Digital e
Sociedade do
Conhecimento

POC 4. Protecção e
Valorização Ambiental

POC 3. Consolidação e Qualificação
dos espaços sub-regionais

Eixo

POC 2. Desenvolvimento POC 1. Competitividade,
das Cidades e dos
Inovação e
Sistemas Urbanos
Conhecimento

Quadro síntese de investimento global a contratualizar

Energia

Mobilidade
Territorial:
Acessibilidades
e Logística

Requalificação
da Rede
Escolar do 1º
Ciclo do
Ensino Básico
e Pré-Escolar
Património
Cultural
Rede de
Equipamentos
Culturais
Equipamentos
para a Coesão
Local
Mobilidade
Territorial
Prevenção e
Gestão de
Riscos
Naturais e
Tecnológicos Acções
Materiais
Optimização
da Gestão de
Resíduos

Investimento
total por medida

Investimento total
por eixo

Média por Eixo

Investimento total FEDER
por eixo (Média)

14.558.037,04 €
16.783.958,82 €

53,32%

8.949.206,84 €

1.825.921,78 €
400.000,00 €

- €

- €

51,37%

- €

5.353.072,85 €

4.155.542,86 €

36.015.692,77 €

70%

10.011.291,35 €

61,30%

22.060.984,94 €

6.000.000,00 €
7.836.925,48 €
12.670.151,58 €

- €

6.136.921,60 €

- €
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POC 5. Governação e
Capacitação
Institucional

Ciclo Urbano
da Água
Gestão Activa
de Espaços
Protegidos
Acções de
Valorização e
Qualificação
Ambiental

Total

SAMA –
Sistema de
Apoio à
Modernização
Administrativa

384.141,00 €
6.364.097,35 €

3.647.194,00 €

2 .887.559,00 €

2.887.559,00 €

59,83%

65.698.501,94 € 65.698.501,94 €

1.727.626,55 €

38.874.739,93 €

* A taxa máxima de comparticipação para teatros e cineteatros é de 40% do investimento elegível da
operação, num montante máximo de investimento elegível de 1.050.000 €.
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3. Outros Projectos susceptíveis de candidatura ao PO Centro em sede de
extensão da contratualização
3.1. POC 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento
A. Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de Base
Tecnológica

Investimento total já previsto

13.350.000 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Parques de Ciência e
Tecnologia e Incubadoras
de Base Tecnológica

Covilhã

Criação do Parkurbis Medical para
apoio à criação de empresas nas
áreas da saúde e biociências

3.350.000,00

n.d.

Parques de Ciência e
Tecnologia e Incubadoras
de Base Tecnológica

Fundão

Constituição de Fundo Regional de
Capital de Risco

10.000.000,00

n.d.

B. Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística

Investimento total já previsto

18.434.548,55 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Almeida

Criação de uma zona de serviços
de apoio ao transporte rodoviário
em Vilar Formoso

0

n.d.
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Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Almeida

Construção do centro empresarial
de Vilar Formoso - 1ª fase

1.750.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Almeida

Requalificação do Parque TIR de
Vilar Formoso

1.500.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Belmonte

Criação do Parque Empresarial e
Industrial de Caria

850.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Belmonte

Construção de Centro de
Congressos

1.000.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Belmonte

Construção do Centro
Coordenador de Transportes
Terrestres, em Belmonte

910.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Celorico da
Beira

Construção do parque empresarial
de Celorico da Beira – Pólo II

1.500.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Celorico da
Beira

Criação de Parque Empresarial IP2

1.800.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Figueira de
Castelo Rodrigo

Centro de Cooperação
Transfronteiriça - (negócios &
projectos)

500.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Fundão

Requalificação do Mercado
Abastecedor da Cova da Beira

100.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Fundão

Criação de centro de apoio ao
empresário (zona industrial do
Fundão)

75.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Manteigas

Recuperação da aldeia industrial
de S. Gabriel

1.000.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Mêda

Expansão da Zona Industrial de
Mêda

1.200.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Pinhel

Expansão da zona industrial de
Pinhel (Quinta da Pêga)

900.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Pinhel

Construção do Pólo Industrial de
Pínzio

1.200.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Sabugal

Criação do centro de negócios do
Soito com armazéns de pequena
dimensão (pequenas empresas)

1.300.000,00

n.d.
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Sabugal

Criação de zona de instalação de
empresas na estrada Sabugal Guarda (com 7 lotes de grande
dimensão)

600.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Sabugal

Transformação de 27 habitações
sociais em "Campus Tecnológico"
em regime residencial para
formação de nível IV (AFTEBI) com ligação ao centro de
Incubação do Soito e Parque
Industrial do Sabugal

1.000.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Trancoso

Criação de um centro de incubação
de empresas de Trancoso

650.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Trancoso

Criação da área de localização
empresarial (deverá localizar-se
junto do nó de Vila Franca das
Naves do futuro IP2, em territórios
dos concelhos de Trancoso e
Celorico da Beira)

0

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Trancoso

Ampliação da zona industrial de
Vila Franca das Naves

600.000,00

n.d.

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

C. Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas

Investimento total previsto

Tema

Infra-estruturas Científicas e
Tecnológicas

1.800.000,00 €

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Guarda

Pólo de Investigação da Faculdade
Medicina-UBI /Requalificação dos
pavilhões do parque hospitalar, não
previstos para a Saúde

1.800.000,00

n.d.
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D. Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do
Conhecimento

Investimento total já previsto

3.500.000,00 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Promoção da Cultura
Científica e Tecnológica e
Difusão do Conhecimento

Fundão

Construção da Escola Superior de
Turismo do Fundão

2.000.000,00

n.d.

Promoção da Cultura
Científica e Tecnológica e
Difusão do Conhecimento

Guarda

Escola Profissional da Guarda

1.500.000,00

n.d.

E. Economia Digital e Sociedade do Conhecimento

Investimento total previsto

4.264.345,70 €

públicos que reúnam as condições para o efeito

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Belmonte

Instalação do Discurso
Museológico Interactivo no
Ecomuseu do Zêzere

250.000,00

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Belmonte

Implementação do sistema de guia
electrónico, para acompanhamento
de visitas - Museu Judaico

200.000,00

n.d.
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Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Celorico da
Beira

Instalação e conteúdos interactivos
“Museu Pessoa”

400.000,00

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Celorico da
Beira

Reformulação do portal de Celorico
da Beira (promoção turística)

250.000,00

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Celorico da
Beira

Instalação de estruturas,
equipamento informatico,Software
de Gestão das piscinas municipais,
gimnodesportivos e centro cultural

125.000,00

n.d

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Fundão

Criação de Portal Turístico

404.345,70

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Fundão

Implementação do SIG Património

35.000,00

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Fundão

E-Fundão (Programa Fundão
Digital)

400.000,00

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Manteigas

Racionalização dos modelos de
organização e gestão do município

400.000,00

100.000,00

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Pinhel

Parque multimédia em Pinhel

1.500.000,00

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Pinhel

Município de Pinhel on-line

250.000,00

n.d.

Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento

Pinhel

Implementação do sistema de
informação geográfica nas suas
mais diversas vertentes

300.000,00

n.d.

F. Energia

Investimento total previsto

15.300.000,00 €
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Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Energia

Belmonte

Construção de Central de
Biomassa

5.000.000,00

n.d.

Energia

Celorico da
Beira

Construção do Parque fotovoltaico

0

n.d.

Energia

Guarda

Rede de Transportes Limpos

1.000.000,00

n.d.

Energia

Guarda

Optimização energética dos
equipamentos municipais

3.000.000,00

n.d.

Energia

Manteigas

Instalação de aerogeradores no
concelho de Manteigas

5.000.000,00

1.250.000,00

Energia

Pinhel

Construção de mini-hídricas no
concelho de Pinhel

0

n.d.

Energia

Pinhel

Criação de parque de reciclagem

900.000,00

n.d.

Energia

Pinhel

Construção de parque eólico no
concelho de Pinhel

0

n.d.

Energia

Pinhel

Construção de um Parque
Fotovoltáico

0

n.d.

Pinhel

Implementação de um plano de
eficiência energética dos edifícios
públicos e novas construções do
município de Pinhel

400.000,00

n.d.

Energia

3.2. POC 2. Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos
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G. Mobilidade Territorial - Acessibilidades e Logística

Investimento total previsto

35.333.783,22 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Almeida

Construção da Central de
Camionagem de Vilar Formoso

1.200.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Almeida

Requalificação dos Serviços de
Fronteira - Alfândega, Brigada
Fiscal

1.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Covilhã

Acesso à Boidobra

1.611.225,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Covilhã

Variante à Boidobra

591.319,58

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Covilhã

Variante Dominguiso

1.758.276,14

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Covilhã

Variante a Vales do Rio

2.416.837,50

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Covilhã

Alargamento da Variante à Covilhã

8.056.125,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Figueira de
Castelo Rodrigo

Construção da variante a Figueira
de Castelo Rodrigo

1.050.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Guarda

Variante da Sequeira

10.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Guarda

Estacionamentos na zona da Torre
de Menagem

0

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Mêda

Variante do Castelo de Marialva

170.000,00

n.d.
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Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Mêda

Beneficiação da Variante do Poço
do Canto

135.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Mêda

Estrada Municipal do Carvalhal Ádo-Cavalo

95.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Mêda

Construção da Variante à Mêda

2.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Pinhel

Construção da variante nascente à
cidade de Pinhel (EN
221/Convento dos Frades)

1.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Pinhel

Construção de Central de
Camionagem em Pinhel

750.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Trancoso

Construção da variante norte a
Trancoso

1.200.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial Acessibilidades e Logística

Trancoso

Construção da variante nascente a
Trancoso

2.300.000,00

n.d.

3.3. POC 3. Consolidação e Qualificação dos espaços sub-regionais
H. Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico
e Pré-Escolar

Investimento total já previsto

18.003.899,36 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Almeida

Jardim de infância de Almeida

96.215,10

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Belmonte

Centro Escolar de Caria

629.656,94

n.d.
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Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Celorico da
Beira

Construção de 2 Pólos 1º Ciclo/
Jardim de Infância (Lajeosa e
Celorico da Beira )

2.250.000,00

n.d

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Covilhã

Centros Educativos do Concelho
da Covilhã

1.668.600

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Figueira de
Castelo Rodrigo

Requalificação da Rede Escolar do
Concelho do Figueira de Castelo
Rodrigo

1.700.000

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Fundão

Construção da Escola Básica
Integrada do Fundão

1.500.000,00

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Fundão

Requalificação da Rede Escolar do
Concelho do Fundão

2.898.958,32

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Guarda

Ampliação e Reabilitação da EB1
com J.I. da Guarda-Gare

810.469,00

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Guarda

E.B.1 com J.I. das Lameirinhas

60.000,00

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Pinhel

Requalificação do parque escolar
de Pinhel

3.200.000,00

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Sabugal

Implantação de novos Centros
Escolares

1.750.000,00

n.d.

Requalificação da Rede
Escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar

Trancoso

Construção Pólo Escolar da
Ribeirinha

1.400.000,00

n.d.
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I.

Património Cultural

Investimento total já previsto

38.750.000,00 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Património Cultural

Belmonte

Construção do Arquivo Municipal

1.800.000,00

n.d.

Património Cultural

Celorico da
Beira

Recuperação de moinhos no
concelho de Celorico da Beira

500.000,00

125.000,00

Património Cultural

Celorico da
Beira

Recuperação de circuito de fontes
de Celorico da Beira

100.000,00

25.000,00

Património Cultural

Celorico da
Beira

Criação de " Oficina de Turismo no
Centro Histórico de Celorico da
Beira

400.000,00

100.000,00

Património Cultural

Celorico da
Beira

Construção da casa da música de
Vale de Azares

1.800.000,00

50.000,00

Património Cultural

Covilhã

Criação da Fábrica de Cultura e
Galeria Municipal

0

n.d.

Património Cultural

Covilhã

Criação do arquivo fotográfico do
concelho da Covilhã

1.100.000,00

n.d.

Património Cultural

Figueira de
Castelo Rodrigo

Reabilitação da linha férrea na
ligação Pocinho-Barca de Alva
permitindo o transporte de turistas
(Douro e Espanha)

13.500.000,00

n.d.

Património Cultural

Figueira de
Castelo Rodrigo

Construção da Estalagem de Barca
de Alva na antiga estação de
caminho de ferro

5.000.000,00

n.d.

84

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras

Património Cultural

Fundão

Centro de Atracções Mineiras da
Lavaria

1.000.000,00

n.d.

Património Cultural

Fundão

Construção do Arquivo Municipal

2.000.000,00

n.d.

Património Cultural

Fundão

Implementação do Projecto Rio Parque Temático Lavaria

2.500.000,00

n.d.

Património Cultural

Fundão

Campanha Cereja do Fundão - 7
anos

800.000,00

n.d.

Património Cultural

Fundão

Restaurante Temático "Cantina do
Mineiro"

500.000,00

n.d.

Património Cultural

Fundão

Construção do Arquivo Municipal

2.000.000,00

n.d.

Património Cultural

Guarda

Arquivo Municipal

750.000,00

n.d.

Património Cultural

Guarda

Parque temático do Caldeirão

0

n.d.

Património Cultural

Manteigas

Escola de Musica e Espaço
Museológico

1.000.000,00

250.000,00

Património Cultural

Pinhel

Requalificação das antigas casas
dos magistrados de Pinhel

2.000.000,00

n.d.

Património Cultural

Pinhel

Recuperação do centro episcopal
para centro de férias

750.000,00

n.d.

Património Cultural

Pinhel

Centro de artes "casa do
artista/Pinhel"

750.000,00

n.d.
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Património Cultural

Pinhel

Dinamização da porta sul do
Parque Arqueológico do Vale do
Côa

500.000,00

n.d.

J. Rede de Equipamentos Culturais

Investimento total previsto

2.047.311,22 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Rede de Equipamentos
Culturais

Celorico da
Beira

Construção do arquivo municipal

750.000,00

187.500,00

Rede de Equipamentos
Culturais

Covilhã

Recuperação do Cine-Centro –
Criação do Auditório Municipal

332.481,22

n.d.

Rede de Equipamentos
Culturais

Covilhã

Biblioteca do Teixoso

214.830,00

n.d.

Rede de Equipamentos
Culturais

Manteigas

Biblioteca Municipal de Manteigas

750.000,00

187.500,00

L. Equipamentos para a Coesão Local

Investimento total previsto

101.512.600,16 €
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Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Equipamentos para a
Coesão Local

Almeida

Criação do Centro de Apoio e
Assistência em viagem de Vilar
Formoso

1.000.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Almeida

Requalificação da Área de Serviços
(combustíveis) / Hotel de estrada
(30 quartos)

0

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Almeida

Pavilhão Multiusos de Almeida

2.000.000,00

500.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Belmonte

Construção do Complexo
Desportivo relvado de Belmonte

1.790.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Belmonte

Construção de um parque regional
de feiras/exposições

5.000.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Desenvolvimento de programa e
instalação de equipamento de
geriatria

300.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Requalificação do mercado
municipal / feiras / exposições

1.250.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Construção do Balneário Termal de
Celorico da Beira

6.000.000,00

1.500.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Desenvolvimento de programa e
construção de habitação social
jovem

1.000.000,00

250.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Requalificação de equipamentos
escolares para o apoio de fixação
do turismo

300.000,00

75.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Construção de um canil municipal

250.000,00

62.500,00
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Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Requalificação do Centro Social do
Cadafaz

250.000,00

62.500,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Recuperação do mercado / leilão
de gado - Carrapichana

250.000,00

62.500,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Celorico da
Beira

Construção do mercado da
Lageosa do Mondego

850.000,00

212.500,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Construção do novo Mercado
Municipal da Covilhã e
requalificação da zona envolvente

3.615.642,61

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Pavilhão Multiusos no Complexo
Desportivo

0

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Desenvolvimento do Complexo
Desportivo da Covilhã

10.000.000

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Construção de Parques de
Desporto Radicais

250.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Polidesportivo da Coutada

590.782,50

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Piscna da Aldeia de São Francisco
de Assis

171.864,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Pala do Complexo Desportivo

243.832,05

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Sede da Junta de Freguesia do
Canhoso, Posto Médico e Centro
de dia

859.320,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Resolução de pontos de conflito de
tráfego e estacionamento

0

n.d.
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Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Criação de bolsas de
estacionamento e silos auto

0

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Incineradora do Cemitério da
Covilhã

75.190,50

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Ampliação do Cemitério do Teixoso

590.782,50

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Casa Mortuária do Teixoso

161.122,50

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Ampliação do Cemitério do
Dominguiso

429.660

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Edifício C em Vila do Carvalho

461.884,50

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Pavilhão Multiusos no Complexo
Desportivo

0

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Infra-estruturas Públicas nas
Penhas da Saúde – Zona F

6.341.294,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Criação de um recinto de
Mercados, Feiras e Exposições na
Covilhã

0

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Resolução de pontos de conflito de
tráfego e estacionamento

0

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Criação de bolsas de
estacionamento e silos auto

0

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Sede da Junta de Freguesia de
Cantar Galo

805.612,50

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Covilhã

Construção de um parque urbano,
na continuidade do Complexo
Desportivo da Cidade

6.000.000,00

n.d.

89

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras

Equipamentos para a
Coesão Local

Figueira de
Castelo Rodrigo

Construção do Pavilhão Multiusos
de Figueira de Castelo Rodrigo

2.000.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Figueira de
Castelo Rodrigo

Construção do Matadouro regional
de ovinos e caprinos

600.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Fundão

Dinamização de espaços culturais
e desportivos

1.000.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Fundão

Programa de Reabilitação da
Habitação

1.500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Fundão

Dinamização de espaços culturais
e desportivos

1.000.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Guarda

Skatepark

250.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Guarda

Centro desportivo

6.500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Guarda

Pavilhão Desportivo da S. dos
Remédios

1.500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Guarda

Requalificação de equipamentos
desportivos

1.500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Guarda

Requalificação da área envolvente
das piscinas municipais

2.750.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Guarda

Mercado/feira ao ar livre

6.500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Manteigas

Beneficiação e relvamento do
Estádio Municipal de Manteigas

750.000,00

187.500,00

90

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras

Equipamentos para a
Coesão Local

Manteigas

Construção do Centro de Noite de
Sameiro

1.000.000,00

250.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Manteigas

Pavilhão Multiusos de Manteigas

1.000.000,00

250.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Mêda

Beneficiação do Estádio Municipal
da Mêda – Construção de
Bancadas

600.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Mêda

Construção de um
Gimnodesportivo Municipal

1.000.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Mêda

Polidesportivo de Longroira

125.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Mêda

Apoio à construção de Habitação
Social/Jovem Municipal

750.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Mêda

Construção do mercado municipal
de Mêda

1.000.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Pinhel

Criação de pista de MotoCross e
kartódromo

500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

PInhel

Construção de Pavilhão para a
realização de feiras em Pinhel

2.750.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Pinhel

Construção de Complexo
Desportivo junto ao Pavilhão
Multiusos de Pinhel

2.800.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Pinhel

Construção de um lar de grande
capacidade

2.500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Pinhel

Criação de centro de apoio a
pessoas dependentes

1.250.000,00

n.d.
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Equipamentos para a
Coesão Local

Pinhel

Projecto de desenvolvimento
comunitário para inclusão e
inserção social

500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Pinhel

Apoio è construção de habitações
sociais

800.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

PInhel

Construção de Pavilhão para a
realização de feiras em Pinhel

2.750.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Sabugal

Instalação de pontões para a
prática de actividades lúdicas e
desportivas (pesca, etc.)

495.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Sabugal

Requalificação do espaço do
mercado - multiusos

2.000.000,00

1.000.000,00

Equipamentos para a
Coesão Local

Trancoso

Construção do Centro de Dia e
Noite de Freches

500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Trancoso

Conclusão da Construção do Lar
Idosos da Granja

500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Trancoso

Conclusão da Construção Lar
Idosos da Cogula

500.000,00

n.d.

Equipamentos para a
Coesão Local

Trancoso

Construção Lar para Idosos em
Vila Franca das Naves

700.000,00

n.d.

M. Mobilidade Territorial – Acessibilidades e Logística

Investimento total previsto

134.702.650,28 €
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Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Mobilidade Territorial

Belmonte

Ligação do Nó Norte da A23 ao
Concelho do Sabugal

500.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Belmonte

Ligação da A23 (Nó Sul) à Vila de
Belmonte, à EN18 e a Manteigas

2.500.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Celorico da
Beira

Requalificação da estrada municipal cardal (Quinta do Salgueiro) ao limite
do concelho

350.000,00

87.500,00

Mobilidade Territorial

Covilhã

Construção da EM entre a Portela de
Unhais-o-Velho e Barroca Grande

1.683.054,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Alargamento da Ponte do Paúl

273.311,20

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Estrada entre Unhais da Serra/Nave
de Santo António – 3ª fase

3.487.990,29

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

EM 512 Barroca Grande/Rio Zêzere

2.900.205,00

n.d.
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Mobilidade Territorial

Covilhã

Desenvolvimento da rede viária
complementar (2º nível hierárquico)

0

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Beneficiação da rede viária municipal
do concelho da Covilhã

11.500.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Via de ligação Barroca do Lobo e
Sineiro

0

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Acesso ao Silo Auto da UBI

0

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Reparação da EM 512 entre
Ourondo/Casegas/Sobral de São
Miguel

698.197,50

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Reparação da Ponte Nova

580.041,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Alargamento da Estrada da Vila do
Carvalho/Teixoso

537.075,00

n.d.
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Mobilidade Territorial

Covilhã

Alargamento do troço inferior da
Calçada das Poldras e acesso ao
TCT

535.483,72

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Requalificação da EM 30 de Junho –
Cantar Galo

375.952,50

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Estrada Casegas/Porsim/São Jorge
da Beira

375.952,50

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Alargamento da ponte do
Paúl/Casegas e variante

161.122,50

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Acesso ao Refúgio

161.122,50

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Estrada Barco/Ourondo

268.537,50

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Elevador das Escadas de Santo
André

374.605,07

n.d.

Mobilidade Territorial

Covilhã

Teleférico Central de
Camionagem/Colégio das Freiras

0

n.d.
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Mobilidade Territorial

Fundão

Melhoria da ligação Fundão - Coimbra
(via Pampilhosa)

35.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Guarda

Ligação da N232 à A23 (passa por
Valhelhas e beneficia Gonçalo,
Guarda e Manteigas)

1.500.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Guarda

Ligação VICEG - R. António Sérgio

6.500.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Guarda

Acessibilidade ao maciço central da
Serra da Estrela (inclui o projecto da
nova VICEG)

17.500.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Manteigas

Beneficiação e alcatroamento da
estrada da Serra de Baixo

750.000,00

187.500,00

Mobilidade Territorial

Manteigas

Via alternativa de ligação da EN 232 à
ER 338

5.000.000,00

1.250.000,00

Mobilidade Territorial

Mêda

Melhoria da rede viária do concelho

3.000.000,00

n.d.
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Mobilidade Territorial

Mêda

Requalificação da ER 324 Marialva/Pinhel

0

n.d.

Mobilidade Territorial

Pinhel

Construção de ponte de ligação do
concelho de Figueira de Castelo
Rodrigo - Pinhel (rio Côa/Vale de
Madeira)

1.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Pinhel

Ligação de Pinhel ao cruzamento de
Marialva

30.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Sabugal

Fase 3 – troço EM 563 (Pousofoles do
Bispo) – EN 233 (km22+100) –
3.000.000,00

3.000.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Sabugal

Rectificação e requalificação das
estradas municipais do Sabugal

3.500.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Trancoso

Requalificação da EM 581 (EN 102 Carnicães - Limite do concelho de
Celorico da Beira)

360.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Trancoso

Requalificação da EM 601 entre Torre
do Terrenho e limite do concelho de
Mêda

70.000,00

n.d.

Mobilidade Territorial

Trancoso

Requalificação da EN 226 no troço
desclassificado e entregue ao
Município entre o Chafariz do Vento e
o Noroeste da cidade de Trancoso

260.000,00

n.d.
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Mobilidade Territorial

Trancoso

Construção do IC26 - Ligando
Amarante/Régua/Lamego/Trancoso
IP2/A25

0

n.d.
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3.4. POC 4. Protecção e Valorização Ambienta
N. Ciclo Urbano da água – “Vertente em baixa - Modelo não
verticalizado”

O investimento aqui considerado não foi inserido nas medidas contratualizáveis já que se
encontram em curso negociações para a externalização por concessão destes mesmos
investimentos.
Investimento total já previsto

38.713.996,92 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Sistema Adutor para
Azinhal/Valverde

565.632,30

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Saneamento e abastecimento de
água a Monte da Velha

132.672,10

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Sistema Adutor para Porto de
Ovelha/Jardo)

299.020,80

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Saneamento do Bairro da Fonte do
Espinheiro, em Miuzala

65.681,72

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Sistema Adutor para o Monte da
Velha

15.730,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Sistema adutor para Pailobo

72.600,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Substituição da conduta de
Abastecimento de Água a Vale de
Coelha

78.650,00

n.d.
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Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Saneamento e abastecimento de
água a Pailobo

211.750,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Almeida

Ampliação das redes de
abastecimento de água e
saneamento na Fonte do Berço em
Nave de Haver

24.200,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Celorico da
Beira

Construção ETAR - Celorico Gare

2.000.000,00

500.000,00

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Celorico da
Beira

Construção ETAR - Parque
empresarial IP2

2.000.000,00

500.000,00

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Celorico da
Beira

Construção / Conclusão de redes
de saneamento básico no concelho

2.000.000,00

500.000,00

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Covilhã

Remodelação de redes de
distribuição de água e esgotos
domésticos, construção de redes
de drenagem de água pluviais e
reposição de pavimentos (Barroca
Grande, Aldeia de São Francisco
de Assis; Boidobra; Cantar Galo;
Covilhã; Canhoso; Teixoso;
Tortosendo; Vila de Carvalho;
Ferro; orjais; Aldeia de Souto;
Verdelhos; Dominguiso; Vales do
Rio; Peso; Barco; Paul; Unhais da
Serra; Cortes do Meio)

8.985.060,00

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Fundão

Implementação de Sistema de
Monitorização da rede de
abastecimento de água

200.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Fundão

Remodelação de redes de água
em baixa - zona antiga do Fundão

3.000.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Fundão

Remodelação de redes de água
em baixa - cidade nova

1.500.000,00

n.d.

100

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Guarda

Redes de água (Bairro das
Lameirinhas; Bonfim; Bairro Nossa
Sra. de Fátima; Bairro de Sto.
António; Rio Diz; Quintas da
Pocariça; Póvoa do Mileu;
Sequeira; Camalhão; Bairro São
Domingos; Sé/Alameda Sto. André;
S. Vicente)

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Mêda

Construção de ETAR da Zona
Industrial

1.600.000,00

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Pinhel

RAADE de Póvoa D’El Rei

198.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Pinhel

RAADE de Sorval

475.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Pinhel

RAADE de Carvalhal da Atalaia

450.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Pinhel

Construção de ETARs no concelho
de Pinhel (tratamento de efluentes)

3.000.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Sabugal

Saneamento e abastecimento de
água (Ozendo; Quarta Feira;
Abitureira; Lameiras; Monte Novo;
Cardeal; Rebelhos; Ruivós; Lomba;
Badamalos; Batocas;Vale das
Éguas)

4.480.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Sabugal

Remodelação de redes de água
(Sabugal, Soito; Quadrazais, Vale
de Espinho; Aldeia Velha)

2.600.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Trancoso

Conclusão da Rede de
Abastecimento de Água e
Saneamento Básico do Concelho

1.000.000,00

n.d.

Ciclo Urbano da água –
“Vertente em baixa - Modelo
não verticalizado”

Trancoso

Etar's no concelho de Trancoso
(Trancoso e Vila Franca das
Naves)

1.000.000,00

n.d.

2.760.000,00

n.d.
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O. Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos Acções Materiais

Investimento total previsto

10.050.000,00 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Acções
Materiais

Almeida

Construção do aeródromo do alto
do Leomil (apoio logístico e
combate a incêndios)

6.000.000,00

n.d.

Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Acções
Materiais

Celorico da
Beira

Construção de um novo edifício
para o quartel dos bombeiros

1.300.000,00

325.000,00

Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Acções
Materiais

Pinhel

Requalificação do quartel dos
bombeiros

800.000,00

n.d.

Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Acções
Materiais

Trancoso

Novo Quartel Bombeiros
Voluntários de Vila Franca das
Naves

950.000,00

n.d.

Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Acções
Materiais

Trancoso

Novo Quartel Bombeiros
Voluntários de Trancoso

1.000.000,00

n.d.

Investimento
Total

Investimento
Privado

P. Gestão Activa de Espaços Protegidos

Investimento total previsto

Tema

Município

40.575.000,00 €

Denominação do Projecto
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Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Celorico da
Beira

Melhoria dos caminhos rurais e
agrícolas no concelho

1.850.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Celorico da
Beira

Melhoria das vias de comunicação
de acesso à Serra da Estrela

2.000.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Celorico da
Beira

Melhoria dos caminhos rurais e
agrícolas no concelho

1.850.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Celorico da
Beira

Melhoria das vias de comunicação
de acesso à Serra da Estrela

2.000.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Figueira de
Castelo Rodrigo

Implementação de um programa de
observação de aves

120.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Figueira de
Castelo Rodrigo

Criação de Centro de Nidificação
de Abutres

80.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Figueira de
Castelo Rodrigo

Criação do Centro de Interpretação
Ambiental de Figueira de Castelo
Rodrigo

600.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Figueira de
Castelo Rodrigo

Implementação de um programa de
observação de aves

120.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Figueira de
Castelo Rodrigo

Criação de Centro de Nidificação
de Abutres

80.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Figueira de
Castelo Rodrigo

Criação do Centro de Interpretação
Ambiental de Figueira de Castelo
Rodrigo

600.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Manteigas

Promoção e divulgação turística

75.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Manteigas

Construção de meios mecânicos
para ligação Manteigas-Penhas
Douradas

600.000,00

180.000,00

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Manteigas

Requalificação da ER 338
Manteigas - Piornos

5.000.000,00

1.250.000,00

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Manteigas

Implementação do Centro Lúdico Termal de Manteigas (Turismo de
Saúde e Bem-Estar)

4.000.000,00

1.000.000,00
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Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Manteigas

Construção de meios mecânicos
para ligação Manteigas-Penhas
Douradas

600.000,00

180.000,00

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Manteigas

Requalificação da ER 338
Manteigas - Piornos

5.000.000,00

1.250.000,00

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Manteigas

Implementação do Centro Lúdico Termal de Manteigas (Turismo de
Saúde e Bem-Estar)

4.000.000,00

1.000.000,00

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Mêda

Recuperação de caminhos rurais
no concelho

1.500.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Mêda

Recuperação de caminhos rurais
no concelho

1.500.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Pinhel

Beneficiação de vários caminhos
rurais e agrícolas do concelho

2.000.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Pinhel

Beneficiação de vários caminhos
rurais e agrícolas do concelho

2.000.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Pinhel

Parque cinergético de caça grossa

500.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Pinhel

Parque cinergético de caça grossa

500.000,00

n.d.

Gestão Activa de Espaços
Protegidos

Sabugal

Pavimentação de caminhos
agrícolas e rurais

4.000.000,00

n.d.

Q. Acções de Valorização e Qualificação Ambiental

Investimento total já previsto

Tema

Município

43.381.860,36 €

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado
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Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Almeida

Despoluição dos cursos de água
que passam pelo concelho

900.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Almeida

Reconstrução de açudes e de
zonas de lazer

300.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Almeida

Criação do Parque Verde de
Recreio/campismo e caravanismo

1.750.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Almeida

Criação do Parque Verde de
Recreio/campismo e caravanismo

1.750.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Celorico da
Beira

Construção de praia fluvial - Rio
Mondego

750.000,00

187.500,00

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Celorico da
Beira

Plano de reflorestação e sua
implementação

1.000.000,00

250.000,00

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Celorico da
Beira

Construção e manutenção de
percursos pedestres

200.000,00

50.000,00

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Celorico da
Beira

Abertura e recuperação de
caminhos florestais

1.000.000,00

250.000,00

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Covilhã

Aproveitamento Lúdico do Ramal
de São José

2.685.375,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Covilhã

Aproveitamento Lúdico do Ramal
Campos Melo

2.685.375,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Covilhã

Açude na Ponte Pedrinha –
Tortosendo/Ferro

161.122,50

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Covilhã

Edifício de apoio à Paria Fluvial de
Unhais da Serra

161.122,50

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Covilhã

Arborização da Goldra

0

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Covilhã

Requalificação do Parque Florestal

581.108,36

n.d.
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Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Figueira de
Castelo Rodrigo

Implementação de campos de
férias na natureza e preservação
ambiental

150.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Figueira de
Castelo Rodrigo

Despoluição dos rios Côa, Águeda,
Ribeira de Tourões e Ribeira das
Cabras

1.000.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Figueira de
Castelo Rodrigo

Ampliação a montante do Cais de
Barca de Alva

2.600.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Figueira de
Castelo Rodrigo

Criação e Promoção de
cicloturismo do planalto Figueira de
Castelo Rodrigo /Douro
Internacional

40.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Fundão

Implementação do plano de acção
da Agenda 21 Gardunha

2.000.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Fundão

Criação de Vias Verdes - Triagem
Serra da Guardunha

67.757,00

67.757,00

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Fundão

Requalificação Ambiental do Rio
Zêzere

2.000.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Fundão

Parque do Alardo (Castelo Novo)

2.000.000,00

2.000.000,00

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Fundão

Implementação do plano de acção
da Agenda 21 Gardunha

2.000.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Guarda

Parque de Campismo do Caldeirão

0

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Mêda

Requalificação de aseiros e
limpeza das ribeiras

0

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Mêda

Valorização e requalificação do
Parque Municipal de Mêda

200.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Mêda

Recuperação e abertura de
caminhos florestais

1.500.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Despoluição de cursos de água

500.000,00

n.d.
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Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Requalificação de pontes, açudes,
moinhos em diversos cursos de
água no concelho

750.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Construção de um Parque de
Campismo e Caravanismo na zona
baixa da Quinta da Pêga

750.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Construção de praias fluviais

750.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Criação de percursos pedestres, btt
e de cavalo no concelho de Pinhel

800.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Reordenamento florestal do
concelho

900.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Requalificação de pombais
tradicionais

250.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Construção de um Parque de
Campismo e Caravanismo na zona
baixa da Quinta da Pêga

750.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Requalificação do parque da
trincheira em zona de recreio e
lazer

900.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Pinhel

Parque de merendas na margem
direita da Ribeira da Pêga (junto à
Quinta da Pêga)

300.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Sabugal

Requalificação do rio Côa parques e miradouros

4.000.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Sabugal

Requalificação da praia fluvial do
Sabugal

250.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Sabugal

Requalificação do Parque de
Campismo junto à barragem da
Sra. da Graça

5.000.000,00

n.d.

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

Trancoso

Requalificação da fileira florestal

0

n.d.

R. Optimização da Gestão de Resíduos
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Investimento total previsto

2.050.000,00 €

Tema

Município

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado

Optimização da Gestão de
Resíduos

Celorico da
Beira

Construção de parque de resíduos
de construção e demolição /
RCD`S

350.000,00

87.500,00

Optimização da Gestão de
Resíduos

Pinhel

Criação de parque de reciclagem

900.000,00

n.d.

Optimização da Gestão de
Resíduos

Sabugal

Criação do Parque de Sucata do
Sabugal (no limite do concelho
entre Sabugal e Belmonte)

500.000,00

n.d.

Optimização da Gestão de
Resíduos

Sabugal

Criação de parques de RCD Resíduos de Construção e
Demolição

300.000,00

n.d.

3.5. POC 5. Governação e Capacitação Institucional

S. SAMA – Sistema de Apoio à Modernização Administrativa

Investimento total previsto

Tema

Município

1.208.708,42 €

Denominação do Projecto

Investimento
Total

Investimento
Privado
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SAMA – Sistema de Apoio à
Modernização Administrativa

Fundão

Criação do Balcão do Cidadão

70.743,60

n.d.

SAMA – Sistema de Apoio à
Modernização Administrativa

Fundão

Criação do Balcão do Cidadão

70.743,60

n.d.

SAMA – Sistema de Apoio à
Modernização Administrativa

Fundão

Plano de Modernização e
certificação dos Serviços
Administrativos

500.000,00

n.d.

SAMA – Sistema de Apoio à
Modernização Administrativa

Fundão

Criação do Balcão do Cidadão

70.743,60

n.d.

SAMA – Sistema de Apoio à
Modernização Administrativa

Sabugal

Rede Lojas do Cidadão - serviços
de proximidade

100.000,00

n.d.

SAMA – Sistema de Apoio à
Modernização Administrativa

Trancoso

SAMA

396.477,62

n.d.
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Parte IV – Modelo de Gestão, Monitorização e Avaliação
1. Modelo de Gestão Proposto

O perfil de competências e o papel a desempenhar pela Comurbeiras, enquanto entidade
responsável pela gestão e concretização de parte dos recursos e objectivos do PO
Centro sugerem a necessidade de definição de um modelo claro de governação-acção,
que permita de forma, eficiente e eficaz, desempenhar as funções objecto de delegação
pelo PO Centro, numa lógica de actuação próxima das entidades beneficiárias e
destinatários.

Nesta perspectiva, o modelo de governação definido assenta em três órgãos:
(i) Uma Unidade de Gestão, com uma estrutura multidisciplinar e heterogénea, abarca
grande parte dos actores-chave proeminentes da Comunidade Urbana das Beiras,
garantindo assim por um lado, uma visão macroeconómica sobre o enquadramento dos
projectos, e por outro lado, uma actuação clara, reflectida e concertada sobre o interesse
real dos mesmos.
(ii) Uma Comissão Técnica de Gestão e Acompanhamento numa vertente mais
operacional e do controlo do contrato do presente concurso, responsável por
desempenhar as tarefas de gestão, acompanhamento, controlo e avaliação das
candidaturas recebidas e projectos aprovados, nas componentes financeira, física e
técnica.
(iii) A Equipa Técnica de Intervenção será o órgão mais operacional.
A Unidade de Gestão actuará numa vertente mais estratégica e de
supervisão/orientação das acções a desenvolver, de forma a agilizar e tornar mais
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eficiente o desempenho do Organismo Intermédio.
Os critérios orientadores para a escolha da equipa terão como base os seguintes
aspectos:
Experiência profissional relevante.
Reconhecido mérito na comunidade onde estão inseridos.
Competências instrumentais e comportamentais.
Trabalho em parceria.
Visão sobre a importância de actuações reflectidas pelos diversos agentes e
em consonância com a estratégia definida para o país.
Capacidade de envolvimento e motivação.
Acesso a públicos-alvo variados e heterogéneos.
Capacidade de disseminação (informação e resultados).
Experiência anterior de trabalho em conjunto.
Lógica de cadeia de valor.
Está previsto que esta Unidade de Gestão reúna pelo menos duas vezes por ano, para
aprovação final de candidaturas e monitorização da implementação do Plano definido
para o Organismo Intermédio.
A complementaridade do perfil e heterogeneidade de competências e saberes dos
elementos que constituem esta Unidade de Gestão será, certamente, uma boa garantia
para que o Organismo Intermédio venha a ser um Organismo informado, atento,
dinâmico, flexível, inovador e, sobretudo, capaz de responder de uma forma clara e
unívoca às exigências do mercado e da procura, tendo em conta não só os requisitos de
hoje, mas também as imposições do amanhã.
A Comissão Técnica de Gestão e Acompanhamento actuará numa vertente mais
operacional e do controlo do contrato do presente concurso.
Estas personalidades, mais operacionais, com experiência no “terreno” e formação
prática garantirão uma boa monitorização e acompanhamento das actividades/acções a
desenvolver no âmbito do Organismo Intermédio, tendo como principais funções e
atribuições, as seguintes:
Promover a coordenação global do Organismo Intermédio em articulação com a
Unidade de Gestão

111

Comurbeiras | Comunidade Urbana das Beiras

Assegurar a coerência global do Plano de Acção e das candidaturas que vierem a
ser aprovadas.
Assegurar que as competências de gestão técnica, administrativa e financeira que
foram delegadas no Organismo Intermédio são cumpridas.
Estabelecer a articulação com o Programa Operacional da Região Centro
(entidade responsável pela delegação de competências).
Promover a articulação com outras entidades que se vierem a revelar relevantes
na implementação do Plano de acção desenhado, p.e. Observatório do QREN,
outros Programas Operacionais, entidades da administração central, associações
empresariais e outras, empresas.
Elaborar e aprovar o Manual de Procedimentos do Organismo Intermédio e
submete-lo para aprovação da Comissão Directiva do PO Centro.
Estabelecer orientações gerais e específicas relativas à gestão,
acompanhamento, avaliação e monitorização estratégica, operacional e
financeira, p.e. grelhas de análise de candidatura, grelhas para a análise dos
destinatários, grelhas para análise de pedidos de reembolso, questionários
acompanhamento e de avaliação.
Criar um sistema que permita a verificação administrativa e no terreno
(acompanhamento).
Estabelecer orientações sobre outras matérias relevantes.
Proceder à aprovação/diferimento das candidaturas.
Solicitar pareceres a avaliadores externos tendo em vista a competente
apreciação das candidaturas recebidas.
Proceder ao diferimento dos pedidos de reembolso e saldo.
Proceder ao diferimento de pedidos de alteração à decisão de aprovação.
Apreciação e aprovação de relatórios de acompanhamento e avaliação.
Garantir o cumprimento dos normativos comunitários e nacionais
Adoptar medidas adequadas à reparação das irregularidades praticadas no
âmbito dos projectos financiados.
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Suspensão de pagamentos, redução ou revogação da decisão de aprovação dos
projectos, de forma fundamentada e após audição dos beneficiários.
Desenvolver iniciativas de análise e de reflexão estratégica sobre os impactos
esperados e alcançados com os projectos apoiados.
Contratar serviços de consultoria externa, em áreas onde se detectem
necessidade de reforço de competências ou apoio técnico especializado.
A Equipa Técnica de Intervenção acompanhará e assegurará os diversos
procedimentos formais previstos e que venham a ser estabelecidos em termos
administrativos, técnicos e financeiros tendo em vista a realização das competências
delegadas, designadamente:
Coordenar e centralizar as interacções com as entidades beneficiárias e
destinatários.
Analisar a execução das entidades beneficiárias a luz dos objectivos
estabelecidos.
Divulgar o programa de acção e a existência de avisos de abertura de
candidaturas.
Analisar tecnicamente o mérito das candidaturas recebidas e emitir pareceres.
Notificação dos beneficiários relativamente às decisões sobre as candidaturas,
incluindo os procedimentos relativos aos termos de aceitação a devolver pela
entidades.
Elaborar relatórios de avaliação e acompanhamento.
Apreciar a conformidade dos pedidos de reembolso e saldo com, garantindo a
elegibilidade e a fiabilidade da validação das despesas dos projectos.
Assegurar que as despesas declaradas pelos beneficiários para as operações
foram efectuadas no cumprimento das regras comunitárias e nacionais, podendo
promover a realização de verificações de operações por amostragem, de acordo
com as regras comunitárias e nacionais de execução.
Assegurar que os beneficiários e outros organismos abrangidos pela execução
das operações mantêm um sistema contabilístico separado ou um código
contabilístico adequado para todas as transacções relacionadas com a operação
sem prejuízo das normas contabilísticas nacionais.
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Assegurar o cumprimento dos requisitos em matéria de informação e publicidade
estabelecidos nos normativos comunitários e nacionais.
Assegurar a recolha e o tratamento de dados físicos, financeiros e estatísticos
sobre a execução para a elaboração dos indicadores de acompanhamento e para
os estudos de avaliação.
Praticar os demais actos necessários ao regular e pleno funcionamento do
Organismo Intermédio.
Serão ainda propostas medidas correctivas tendo em vista a promoção de uma melhor
execução.
As acções de acompanhamento e avaliação incidirão nomeadamente sobre:
a execução financeiras, e as despesas efectuadas;
cumprimento das obrigações em matéria de processo contabilístico e publicidade.
cumprimento de outras obrigações inerentes ao financiamento.
O Organograma seguinte ilustra o Organismo Intermédio:

Unidade de
Gestão

Equipa Técnica
de Intervenção

Comissão Técnica
de Gestão e
Acompanhamento
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2. Dispositivo de monitorização estratégica e avaliação dos instrumentos de
planeamento/programação das políticas

A
monitorização
estratégica
e
a
avaliação
dos
instrumentos
de
planeamento/programação das políticas públicas constituem uma dimensão relevante no
processo de gestão e desenvolvimento dos mesmos.
Trata-se de uma função tanto mais relevante quanto a concepção, programação, gestão
e execução do Programa Territorial de Desenvolvimento converge numa pluralidade de
objectivos específicos e operacionais, uma multiplicidade de acções, iniciativas e
projectos, a par de uma diversidade de actores públicos, associativos e privados com
níveis de interesse e de envolvimento distinto no quadro do Programa.
A componente Plano de Monitorização do Programa Territorial de Desenvolvimento
deverá contemplar duas dimensões:
•

uma, de natureza institucional a propor no âmbito da Subvenção a contratualizar
e que deverá reflectir o tecido de parceiros territoriais e sectoriais relevantes para
o desenvolvimento temático e operacional do Programa;

•

outra, de natureza técnica, que reflicta a racionalidade e coerência das
intervenções, de acordo com os domínios de intervenção e tipologia de operações
seleccionadas por forma a que o dispositivo concreto de monitorização seja
estruturado em torno do padrão de resultados e efeitos esperados.

As dimensões de resultados e efeitos a captar segundo uma bateria consistente e fiável
de indicadores de acompanhamento, resultados e impactes devem assegurar a produção
de “out-puts” regulares de suporte à gestão do Programa, com vista a corrigir eventuais
desvios e/ou a introduzir ajustamentos que melhorem a eficácia e a eficiência na
aplicação dos recursos de financiamento e na concretização dos objectivos.
Os vectores temáticos de estruturação do Programa Territorial de Desenvolvimento, bem
como o perfil de actores a envolver na gestão, desenvolvimento e execução de projectos,
deverão contribuir para especificar aquela bateria de indicadores de suporte à
monitorização, bem como a organização de elementos documentais (fichas de
acompanhamento dos projectos, relatórios de desenvolvimento dos projectos,
memorandum/ponto de situação de evolução do Programa no seu conjunto, etc.).
O Plano de Monitorização e Avaliação deverá reflectir níveis de articulação activa com o
modelo de gestão do Programa, por forma a potenciar a utilidade da função
monitorização e fornecer elementos de apoio à avaliação externa.
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