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1    INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação de Discussão Pública do Projeto de 

Operação de Reabilitação Urbana – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da 

Área de Reabilitação Urbana de Macedo de Cavaleiros, doravante designado como PERU de 

Macedo de Cavaleiros.  

O Projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da cidade de Macedo de Cavaleiros foi 

aprovado na reunião da Câmara Municipal do dia 8 de agosto de 2016. No cumprimento de 

todos os procedimentos legais decorrentes do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 

32/2012, de 14 agosto, foi aberto um período de discussão pública, com aviso publicado na 2ª 

série do Diário da República no dia 11 de agosto de 2016.  

Assim, foi aberto um período para a discussão pública dos documentos aprovados, no período 

de 22 de agosto a 16 de setembro do corrente ano, possibilitando e incentivando a participação 

de todos os interessados neste processo.  

Toda a informação integrante do processo de discussão pública foi amplamente divulgada pela 

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, obedecendo a um plano de comunicação 

integrado que procurou chegar ao maior número de pessoas interessadas. Além dos 

procedimentos habituais de publicação de toda a informação na página institucional do 

Município em www.cm-macedodecavaleiros.pt, e divulgação na comunicação social, esteve 

bem presente uma preocupação de chegar ao maior número de pessoas através de recurso a 

outros mecanismos de informação, tais como a criação de cartazes e panfletos próprios.  

Em simultâneo com os procedimentos anteriores, foi também solicitado a emissão de parecer 

ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), nos temos do RJRU. 
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2    PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

2.1 Abertura 

A abertura do período de Discussão Pública do PERU de Macedo de Cavaleiros foi tornada 

pública com a publicação do Aviso n.º 9967-A/2016, publicado em Diário da República, 2.ª 

série – N.º 154 – 11 de agosto de 2016.  

O período de Discussão Pública, com início no 5.º dia útil posterior à publicação do referido 

Aviso em Diário da República e com a duração de 20 dias úteis, ocorreu entre 22 de agosto e 

16 de setembro de 2016, dando cumprimento ao disposto no RJIGT. 

A Câmara Municipal, desde a primeira hora, teve a preocupação de disponibilizar toda a 

documentação necessária para consulta a todos os interessados, recorrendo aos mais diversos 

mecanismos de divulgação. 

2.2 Publicitação e Divulgação 

Os procedimentos a seguir para a publicitação e divulgação do período de Discussão Pública 

encontram-se regulados no RJIGT, cabendo à Câmara Municipal e aos seus serviços a sua 

materialização. Neste sentido, e tendo em vista promover o maior envolvimento de todos os 

cidadãos neste importante processo, o PERU de Macedo de Cavaleiros, o Projeto de ORU, o 

seu Período de Discussão Pública e o respetivo modo de participação, foram publicitados de 

amplas formas, resumidas nos seguintes procedimentos: 

 Publicação em Diário da República, através do Aviso nº 9967-A/2016; 

 Publicitação e Divulgação na Câmara Municipal; 

 Divulgação de toda a documentação na página institucional do Município de Macedo de 

Cavaleiros; 

 Agendamento da sessão pública de esclarecimentos; 

 Produção e distribuição de cartazes e panfletos específicos. 
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Tal como referido anteriormente, todas as peças integrantes deste processo foram 

disponibilizadas na página institucional do Município em www.cm-macedodecavaleiros.pt, 

conforme explanado no Aviso de publicação em Diário da República, bem como nas 

instalações da Câmara Municipal, nomeadamente no Balcão de Atendimento ao Público. 

2.2.1 Diário da República 

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros tornou público, nos termos dos números 3 e 4 

do artigo 77.º do RJIGT por remissão do n.º 4 do artigo 17.º do RJRU, a deliberação que deu 

origem à abertura do período de discussão pública. 

O Aviso nº 9967-A/2016 publicado na 2.ª série do Diário da Republica do dia 11 de agosto de 

2016 balizou o período de discussão pública, sendo o mesmo de 20 dias úteis, contados a 

partir do 5.º dia útil após a data da publicação no Diário da República assim decorrendo entre 

22 de agosto e 16 de setembro de 2016. 

 

FIG 1 PUBLICITAÇÃO DA ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA EM DIÁRIO DA REPÚBLICA 

 

2.2.2 Comunicação Social 

O Período de Discussão Pública do PERU de Macedo de Cavaleiros foi divulgado no jornal 

Correio da Manhã, editado a 19 de agosto, através de cópia do Aviso publicado em Diário da 

República.  

Há ainda a salientar o interesse noticioso que esta temática mereceu na comunicação social 

local, regional e nacional, com a difusão de uma grande quantidade de notícias. 
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FIG 2 PUBLICITAÇÃO DO AVISO DE DISCUSSÃO PÚBLICA EM JORNAL NACIONAL 

 

FIG 3 EXEMPLO DE NOTÍCIA PRODUZIDA PELA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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2.2.3 Página eletrónica do Município de Macedo de Cavaleiros 

No separador destinado aos assuntos em Discussão Pública foi depositada toda a 

documentação existente no âmbito do PERU de Macedo de Cavaleiros. Além deste 

procedimento, foram também desenvolvidas duas notícias destacadas no website: uma 

aquando da abertura do período de discussão pública, a outra aquando da realização da 

Sessão Pública de Apresentação. 

 

FIG 4 PÁGINA ELETRÓNICA DO MUNICÍPIO 
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FIG 5 NOTÍCIA DA SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO 
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2.2.4 Sessão Pública de Apresentação 

A Sessão Pública de Apresentação decorreu no dia 1 de setembro de 2016, pelas 21:00 H, no 

Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. A realização da mesma, que mereceu uma 

participação da população a todos os níveis assinalável, possibilitou o esclarecimento de 

dúvidas e a apresentação de algumas ideias para o Projeto da ORU. 

Todos os elementos da Câmara Municipal que exercem funções a tempo inteiro estiveram 

presentes, assim como os Srs. Presidente da Junta de Freguesia de Macedo de Cavaleiros e 

da Assembleia Municipal, cabendo a orientação dos trabalhos ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros, Dr. Duarte Moreno.  

A sessão realizou-se com as intervenções de João Medina da SPI, empresa responsável pela 

elaboração do PERU, que focou a sua intervenção na reabilitação urbana; Rafael Montes da 

ProAsolutions, focado na mobilidade sustentável; e Manuel Miranda, Secretário-Geral da 

Associação de Municípios da Terra Quente, que apresentou o projeto para o Bairro de São 

Francisco de Assis no âmbito do PAICD – Plano de Ação Integrado para as Comunidades 

Desfavorecidas. 

Posteriormente a estas apresentações, foi aberto um período de debate e de apresentação de 

ideias, com a prestação de todos os esclarecimentos solicitados. 

 

FIG 6 SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO 
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2.2.5 Cartazes e Panfletos 

O período de discussão pública bem como a sessão pública de esclarecimentos foram também 

divulgados através da afixação e distribuição de cartazes e panfletos em locais públicos. 

Estes suportes informativos continham informação não só do período da discussão pública, 

como também da sessão pública de esclarecimentos, assim como de todo o PERU de Macedo 

de Cavaleiros, sintetizando a informação essencial para o cidadão. 
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FIG 7 CARTAZ E PANFLETO INFORMATIVO 
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3    MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

Ao longo do período de discussão pública do PERU de Macedo de Cavaleiros, os cidadãos 

puderam consultar todos os documentos constantes no Balcão de Atendimento na Câmara 

Municipal, onde, sempre que solicitado, era disponibilizado o atendimento técnico necessário, 

no horário de funcionamento das 09:00H às 16:00H. 

Como anteriormente referido, também todos os documentos foram disponibilizados na página 

institucional do Município na Internet. 

Tanto presencialmente, como on-line, os cidadãos puderam aceder à Ficha de Participação 

Pública, para apresentação das suas observações, reclamações, sugestões ou pedidos de 

esclarecimento. 

 

FIG 8 FICHA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUTOS 
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4    ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

4.1 Temas abordados na Sessão de Apresentação Pública 

Após a apresentação à qual já fizemos atrás referência por parte do painel que constituía a 

mesa foi dada oportunidade a todos os presentes de usarem da palavra. 

Registou-se a intervenção de 8 Cidadãos/Munícipes os quais colocaram e abordaram as 

questões que podemos agrupar da seguinte forma: 

a. Financiamentos existentes para os proprietários privados de habitações no Bairro de S. 

Francisco – Esclareceu-se que o financiamento existente e as intervenções 

programadas são para as habitações municipais, sendo que está prevista a criação de 

linhas de crédito bonificadas para os privados mas que à data ainda não se sabe em 

que moldes; 

b. Localização da central de camionagem (interface) – Problematizou-se sobre a melhor 

localização da mesma, tendo ficado a ideia transmitida pelo especialista em mobilidade, 

Rafael Montes, que a localização existente sempre será melhor e mais aconselhável, 

inclusive do ponto de vista das transportadoras com as quais já foi promovida uma 

reunião, do que qualquer outra no centro da cidade; 

c. Benefícios fiscais – Pretendeu-se saber se os benefícios previstos abarcavam também 

terrenos rústicos e prédios destinados a comércio ou se eram apenas para habitação – 

Esclareceu-se que abrangem também o comércio e serviços e não só a habitação. 

Aconselhou-se ainda que antes da realização de qualquer obra o processo terá que ser 

iniciado no Município para se aferir de um conjunto de situações que depois se 

relacionam com a atribuição do benefício fiscal e seu montante em concreto; 

d. “Centro Comercial Sem Paredes” – Sobre esta ideia transmitida pela mesa, foi a mesma 

questionada sobre se tal é exequível e em que se traduzia. Foi respondido que existem 

um conjunto de ideias que passam pelo marketing externo, pela dinamização das ruas 

comerciais e pela criação de produtos em conjunto com os comerciantes; 

e. Reabilitação da antiga estação de caminho-de-ferro – Vários presentes salientaram que 

esta deveria também ser uma obra prioritária. Foi esclarecido que nem todos os 
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projetos considerados estruturantes neste Programa têm já o seu financiamento 

garantido, ficando, contudo, a garantia que se trabalhará nesse sentido, em especial 

aquando da revisão do PEDU em que se pensa poder vir a alocar verbas a outros 

projetos; 

f. Falta de sinalização na Cidade – Informou-se que está-se a fazer um estudo sobre toda 

a sinalética; 

g. Mercado Municipal – Foi manifestada a preocupação de saber-se para quando estão 

previstas as obras no Mercado Municipal e como se vão realojar os comerciantes 

existentes. Esclareceu-se que ainda não tem data prevista, sendo que o projeto e 

candidatura terão que ser apresentados até maio de 2017; 

h. Foram ainda abordados e discutidos outros assuntos mas à margem da temática do 

PERU, tais como a reabilitação das aldeias, o comboio turístico até Mirandela e a 

ligação à Albufeira do Azibo. 

4.2 Resultados da Participação Pública 

Embora não tendo sido feito através da Ficha de Apresentação disponibilizada, foi apresentado 

por correio eletrónico, no último dia do Período de Discussão Pública, o contributo do munícipe 

João Emílio Pires Cardoso. No mesmo, expresso pela forma de documento anexo ao referido 

contacto com a designação “PERU Discussão Pública.pdf”, o munícipe tece considerações ao 

documento, fazendo uma avaliação cuidada e pormenorizada dos pontos por ele considerados 

importantes, destacados em 5 notas distintas. 

De uma forma global, o munícipe congratula-se com a formulação do PERU de Macedo de 

Cavaleiros, entendendo como importante o “desenvolvimento de projeto de valorização do 

restante tecido urbano, contíguo à ARU”; Destaca que a Cultura deverá ter um papel mais 

abrangente na Estratégia Territorial;  

De entre os Projetos Estruturantes evidencia: “Parque Urbano/Ribeira de Macedo”, referindo 

que “não é feita qualquer referência à envolvente urbanística desfavorável ao fundo do Jardim 

1º de Maio” que, no seu entendimento, inviabiliza “uma ligação mais fluida”; “Pousada 

Estudantil”, onde entende que “deveria considerar-se o alargamento ao conceito ‘Pousada da 

Juventude’(…) na época alta turística”, juntando à função prevista; “Estação/Welcome Center”, 

considera que “além da ecovia prevista, será necessário não perder de vista a possibilidade de 

ligação à rede de alta velocidade ferroviária em Espanha”, considerando “incompreensível que 
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(…) num local onde se pretende instalar um centro de boas-vindas e um interface multi-modal, 

não esteja prevista a instalação do terminal rodoviário”; “Mercado Municipal”, aponta que “não 

é proposta qualquer solução ou linha de pensamento para resolver este problema [ligação a 

outros pontos centrais da cidade], a não ser uma referência genérica a uma ‘fácil ligação 

pedonal’”; “Avenida D. Nuno Álvares Pereira”, chamando “a atenção para alguns fatores que 

complexificam a intervenção: a descaracterização ao longo do tempo de vários edifícios e 

fachadas e a intervenção recente consubstanciada no ‘Monumento aos Combatentes’”; 

Programa Imaterial “Programa de Reabilitação Urbana”, alerta “para a necessidade de que o 

procedimento administrativo seja rigoroso, afastando o informalismo e a falta de rigor nas 

diferentes etapas”; Programa Imaterial “Programa de Empreendedorismo Urbano”, o munícipe 

considera que “falta um fator crítico para o sucesso desta iniciativa: a ligação ao ensino 

superior, nomeadamente ao universitário”, referindo que o PERU não faz referência à situação 

do Instituto Piaget que, na sua ótica, “constitui um sério bloqueio à dinamização cultural e 

social da cidade”. 

A finalizar, o munícipe considera o prazo de execução da ORU “realista, mas paradoxalmente, 

demasiado longo”, acrescentado que, por isso, e “com o contexto de esvaziamento 

demográfico actual (…), perde uma parte significativa da sua eficácia”. Indica que os “projectos 

imateriais terão que avançar a um ritmo mais célere (…). Tal implica poder decisório da 

entidade promotora e capacidade de diálogo com os agentes promovidos”, fator considerado 

“importante para a geração de um clima de confiança que permita a concretização do 

investimento privado previsto”. 

Salientando-se esta participação formal, com os contributos evidenciados, assim como uma 

sessão de apresentação que se traduziu numa salutar troca de ideias sobre o desenvolvimento 

futuro da Cidade de Macedo de Cavaleiros, tudo ponderado, não existem motivos para alterar o 

projeto de PERU de Macedo de Cavaleiros aprovado por unanimidade a 8 de agosto de 2016 

em reunião ordinária da Câmara Municipal. 

4.3 Parecer do IHRU 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJRU, o projeto de operação de 

reabilitação urbana foi remetido ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., a 16 

de agosto do corrente ano, por meio eletrónico, para emissão de parecer não vinculativo no 

prazo de 15 dias, nada tendo-se recebido até à presente data. 
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5    NOTA CONCLUSIVA 

O procedimento de Discussão Pública do PERU de Macedo de Cavaleiros constituiu-se como 

uma extraordinária oportunidade de participação e intervenção direta dos cidadãos na tomada 

de decisão da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros e consequentemente para o 

processo de construção e desenvolvimento do território. 

Foram desenvolvidos todos os esforços por forma a envolver a população e registar o maior 

número possível de contributos dos cidadãos neste processo, o que reflete o caráter aberto e 

abrangente que a Câmara Municipal pretendeu trazer para o PERU de Macedo de Cavaleiros. 

Registou-se uma participação formal, bem fundamentada e genericamente rica em ideias, 

assim como uma grande participação evidenciada na Sessão Pública de Apresentação, com 

múltiplas intervenções reveladoras do enorme sentido de pertença e da vontade de todos em 

fortalecer a cidade de Macedo de Cavaleiros. 

Os contributos registados não implicam qualquer alteração ao projeto estratégico 

disponibilizado, e, de acordo com o artigo 17º do RJRU, entende-se que o PERU de Macedo 

de Cavaleiros deve ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 

legislação em vigor. 


