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Mensagem do Presidente da Câmara 

As Autarquias locais, nos dias de hoje, encaram novos desafios e novos projetos, por forma a dar 

resposta ao principal desafio: a sustentabilidade financeira. Ora, essa sustentabilidade financeira 

só se consegue quando se alcança um equilíbrio das contas do Município nos sucessivos 

Orçamentos Municipais. As despesas com pessoal e as despesas correntes ao normal 

funcionamento do Município absorvem, como é do conhecimento geral, grande parte do 

orçamento. 

Assim, e face a este cenário, não resta muito para o investimento de capital, designadamente, em 

projetos e obras de avultado valor, sendo que a única maneira de os conseguir realizar terá que ser 

através de financiamento, existindo, dentro desse cenário, a possibilidade de traçar dois caminhos: 

Um dos caminhos seria o financiamento bancário através do recurso à contratação de empréstimos 

junto da banca o que, aliás, no caso do Município de Mira, é já possível nesta altura. No entanto, 

estou convicto que não será o caminho mais adequado uma vez que hipoteca o futuro das gerações 

vindouras a médio e longo prazo. 

O outro caminho é aquele qua considero o mais correto, ou seja, o recurso a financiamento no 

âmbito do atual Quadro Comunitário de Apoio. Ora, para isso, é necessário um longo e exaustivo 

trabalho de planeamento e projeção e definição de objetivos e cenários, de forma a poder ter 

acesso a esse tipo de financiamento. 

Com o presente documento, pretende-se, precisamente, traçar uma estratégia bem definida 

dentro do que são as regras e os objetivos temáticos deste Portugal 2020. 

Tenho a perfeita noção que nem todos os projetos serão exequíveis e que, em muitos casos, vamos 

ter que optar por uns em detrimento de outros, no entanto julgo que a estratégia deverá ser 

traçada numa lógica de perfeição. 

O Presidente da Câmara Municipal de Mira 

Raul José Rei Soares de Almeida 

Março/2016 
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1. Enquadramento do Plano de Ação Estratégico 

Municipal 

Este documento sintetiza e apresenta as linhas orientadoras para a definição do “Plano de Ação 

Estratégico Municipal” (2014-2020), dinamizada pelo Município de Mira e que estrutura a visão, a 

estratégia e o plano de ação do Município, a realizar, no âmbito dos quadros de cofinanciamento 

Europeu, com particular incidência nas prioridades de investimento do Portugal 2020. 

Este é um documento que servirá como base de partida para a construção integrada da 

materialização da visão do Município em projetos, com vista à realização desse investimento e 

possível posterior candidatura a cofinanciamento enquadrável. Esta estratégia dá corpo a uma 

visão e estratégia comum para este Município, com identificação das prioridades de 

desenvolvimento e principais iniciativas e projetos a concretizar no horizonte 2020. 

Figura 1. Planeamento estratégico 

 

Fonte: Elaboração própria 

Neste contexto, o Município de Mira e a FNWAY - Consulting, desenvolveram um plano de ação 

técnico-funcional estruturado numa metodologia operacional e na subsequente criação e 

acompanhamento de equipas técnico-funcionais para cada eixo prioritário de ação acordado entre 

as partes, e as definições conjuntas das ações específicas e dos projetos estruturantes com possível 

enquadramento comunitário. 
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No âmbito do processo de definição estratégico do Município de Mira para o horizonte temporal 

2014-2020, o presente documento encontra-se estruturado nos seguintes pontos fundamentais: 

I. O primeiro, em que se apresenta um resumo das candidaturas já efetuadas em regime de 

overbooking ao abrigo do anterior quadro comunitário, designadamente o QREN; 

II. O segundo, em que se clarifica o processo de construção da estratégia, discriminando a 

metodologia do processo de desenvolvimento e implementação do Plano de Ação 

Estratégico Municipal em cada uma das fases de trabalho; 

III. O terceiro, em que se apresenta uma síntese do enquadramento comunitário para o 

horizonte temporal 2014-2020, as prioridades estabelecidas (crescimento inteligente, 

sustentável e inteligente) e as metas Europa 2020. 

IV. O quarto, em que se elencam os principais elementos e conclusões retirados do profundo 

diagnóstico efetuado, este que permitirá definir as oportunidades e desafios locais e, 

consecutivamente, as intervenções, os investimentos e as prioridades de financiamento 

necessárias para promover, neste Município, um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo; 

V. O quinto, em que são apresentados os contributos provenientes da auscultação das forças 

vivas relevantes do Município de Mira, ou seja, no âmbito da definição da estratégia para 

o horizonte temporal 2014-2020, o processo de participação dos vários agentes locais 

assume peculiar relevância para os domínios estratégicos do Concelho; 

VI. O sexto, em que se elenca as ações estratégicas definidas pelo Executivo da Câmara 

Municipal de Mira a ser alavancadas pela intervenção dos fundos comunitários do período 

2014-2020; 

VII. O sétimo, em que se elaborou o plano de ação para as intervenções ambicionadas pelo 

Município de Mira, elencando quer as opções do Executivo quer intervenções consagradas 

nas ITI; 

VIII. O oitavo, em que são abordadas as questões sobre o modelo de gestão e governação 

territorial, de acordo com orientações nacionais e comunitárias; 

IX. Por fim, o nono, em forma de anexo, onde são apresentados um conjunto de elementos 

que suportaram o desenvolvimento desde documento, nomeadamente, os elementos de 

auscultação das forças vivas relevantes. 
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2. Resumo Geral das Candidaturas Efetuadas 

O relatório aqui apresentado, traduz um enquadramento dos sete projetos que o Município de Mira 

definiu e desenvolveu para candidatura em regime de overbooking. Estas candidaturas 

representam a visão estratégica do Município de Mira no anterior quadro comunitário, 

designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), de modo a 

garantir a plena utilização dos fundos programados. 

Neste regime de candidaturas, foram submetidas e acompanhadas 7 candidaturas do Município de 

Mira, ao Programa Operacional Regional do Centro (Mais Centro) e ao Programa Operacional de 

Valorização do Território (POVT) em regime de Aprovação Condicionada (Overbooking), nas suas 

diversas fases, 1ª e 2ª fase.  

Assim, elenca-se, de seguida, e em formato de resumo, as candidaturas pelo Município decididas: 

Tabela 1. Candidaturas efetuadas em regime de overbooking 

Descrição Remodelação da Rede de Saneamento Existente – 1ª Fase 

Fase 

Overbooking 
1ª Fase 

Eixo Prioritário 01-12 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de 

Riscos (FC) 

Descrição Este projeto tem por objetivo a remodelação da rede de saneamento 

existente, por esta já ter ultrapassado a vida útil para a qual foi dimensionada, 

apresentando graves problemas a nível de capacidade de coletores e de 

degradação dos materiais. Esta remodelação contempla a execução de novos 

coletores para recolha de águas residuais domésticas, passando os coletores 

existentes a ser utilizados para recolha de águas residuais pluviais e a 

remodelação/ampliação da Estação Elevatória nº 1 (EE1) existente no 

extremo jusante dos troços a remodelar, localizada junto ao Centro de Saúde 

da Praia de Mira. 
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Financiamento 

Comparticipado 
282.446,17 € 

 

Descrição Requalificação da Frente Mar 

Fase 

Overbooking 
1ª Fase 

Eixo Prioritário Eixo 9 – Coesão Local e Urbana 

Descrição O projeto em questão visa melhorar substancialmente a mobilidade urbana e 

as acessibilidades àquele que é um dos locais estratégicos fundamentais para 

a competitividade e desenvolvimento da Praia de Mira, estando ainda 

integrado na Estratégia Global de Redefinição da Competitividade Turística 

do Concelho. 

Financiamento 

Comparticipado 
183.846,86 € 

 

Descrição Requalificação Bairro da Valeira 

Fase 

Overbooking 
1ª Fase 

Eixo Prioritário Eixo 9 – Coesão Local e Urbana 

Descrição O projeto em causa contempla a Requalificação do Bairro da Valeira, na Praia 

de Mira, do qual fazem parte a Rua do Arco, a Travessa da Valeira, a Travessa 

do Mirante, a Travessa Arrais Manuel Maria Patrão e a Travessa do Rómulo. 

O projeto de requalificação do espaço público e requalificação urbana, em 

conjunto com outros projetos a decorrer, vêm reforçar a posição estratégica 

adotada pelo Concelho na promoção da qualidade de vida das populações e 

apresentar consequentemente uma resposta turística de qualidade que seja 
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diferenciadora das de mais. O projeto faz parte integrante da ARU da Praia de 

Mira. 

Financiamento 

Comparticipado 
73.850,55 € 

 

Descrição Requalificação Urbana dos Centros das Aldeias - Barra de Mira 

Fase 

Overbooking 
1ª Fase 

Eixo Prioritário Eixo 9 – Coesão Local e Urbana 

Descrição O projeto visa dar resposta às necessidades de melhoramento das condições 

de acolhimento e permanência de pessoas, sejam elas residentes ou 

visitantes, nas centralidades urbana da Barra de Mira, um dos locais de 

relevância turística. É ainda uma das ações integrantes da Estratégia Global 

do Município de redefinição da sua Competitividade Turística. 

Financiamento 

Comparticipado 
116.950,93 € 

 

Descrição Requalificação do Centro da Vila de Mira 

Fase 

Overbooking 
2ª Fase 

Eixo Prioritário Eixo 9 – Coesão Local e Urbana 

Descrição A Avenida 25 de Abril constitui o principal eixo urbano do centro da Vila de 

Mira, esta avenida estrutura o centro, nela apoiam-se a Câmara Municipal, o 

Jardim do Visconde e, associado a este, o Tribunal; o Serviço de Finanças, a 

Casa do Povo, a Casa da Criança, o Museu do Território e um conjunto 
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diversificado de comércio e outros serviços. É, de facto, o principal eixo 

urbano do centro. 

Financiamento 

Comparticipado 
219.844,00 € 

 

Descrição Execução Rede de Saneamento Ermida – 1ª Fase 

Fase 

Overbooking 
1ª Fase 

Eixo Prioritário 01-12 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de 

Riscos (FC) 

Descrição O presente projeto visa a Execução da Rede de Saneamento da Ermida, visto 

esta localidade ainda apresentar níveis de cobertura e atendimento de 0% (de 

acordo com o DEE). 

O projeto de investimento em questão é constituído por um conjunto de 

ações que visam integralmente dotar a aldeia de uma Rede de Saneamento, 

enquadrando-se desta forma nas tipologias de operação definidas no 

Regulamento Específico. 

Financiamento 

Comparticipado 
114.029,64 € 

 

Descrição Execução Rede de Saneamento Centro da Vila 

Fase 

Overbooking 
1ª Fase 

Eixo Prioritário 01-12 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de 

Riscos (FC) 
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Descrição Esta obra está prevista no Documento de Enquadramento Estratégico de 

Saneamento do Concelho de Mira, enquadrado no sistema 2 do mesmo 

documento. Revela-se, desta forma, fundamental, na medida em que permite 

aumentar o índice de atendimento da Vila de Mira, contribuindo desta forma 

para os objetivos estratégicos e operacionais do PEAASAR.  

O projeto de investimento em questão é constituído por um conjunto de 

ações que visam integralmente dotar a zona central (poente) da Vila de Mira 

que ainda não está totalmente servida por Saneamento, enquadrando-se 

desta forma nas tipologias de operação definidas no Regulamento Específico. 

Financiamento 

Comparticipado 
109.597,90 € 
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3. Metodologia do Processo de Desenvolvimento e 

Implementação do Plano de Ação Estratégico 

Municipal 

O presente documento sintetiza e apresenta a Estratégia de Desenvolvimento Integrado do 

Concelho de Mira (2014-2020), dinamizada pela Câmara Municipal de Mira que estrutura a Visão, 

a Estratégia e o Plano de Ação do Concelho para o próximo período de programação estrutural. Em 

termos estratégicos é fundamental proceder à auscultação de diferentes perspetivas de forma a 

compreender as especificidades do Concelho de Mira e respetivas potencialidades. Desta forma, o 

processo de desenvolvimento do presente plano decorre da aplicação de uma metodologia com o 

seguinte enquadramento: 

Figura 2. Metodologia de Implementação do Plano de Ação Estratégico Municipal 
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O planeamento e gestão estratégica de base territorial é um instrumento crucial no fomento da 

competitividade, da coesão e da afirmação dos territórios, pré-condições para a promoção de um 

desenvolvimento económico e social sustentado. A definição de uma visão para um território, da 

estratégia que a deverá materializar e do correspondente plano de ação que lhe dá corpo, num 

horizonte temporal relativamente longo, deve obedecer a um conjunto de princípios que integrem 

os avanços e ensinamentos recentes em matéria de planeamento e gestão estratégica de base 

territorial.  

Figura 3. Bases de elaboração do plano de ação estratégico municipal 

 

O processo de planeamento e gestão territorial devem ser entendidos como processos de 

promoção da participação, partindo-se do reconhecimento da relevância que as “forças vivas” 

locais possuem na construção e concretização das estratégias de desenvolvimento territorial. Neste 

âmbito, foram definidas as principais linhas de atuação e prioridades do Concelho, para o horizonte 
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temporal 2014-2020, considerando, nomeadamente, o quadro de orientações e princípios, a nível 

local, nacional e comunitário, que suportam o próximo período de programação – abordagem top 

down -, bem como, a recolha de contributos e perspetivas de atuação das forças vivas relevantes 

com papel determinante no processo de desenvolvimento local - abordagem Bottom up. 
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4. Enquadramento Comunitário – Horizonte Temporal 

2014 – 2020  

O Mundo tem passado por um rápido e intensivo processo de transformação a todos os níveis que 

afetam os mercados, as organizações e os próprios indivíduos. Este desenvolvimento deve-se 

sobretudo a um fenómeno chamado globalização, que tem na sua génese a evolução tecnológica 

promovida pelos avanços ao nível das telecomunicações e dos transportes que promoveram a 

integração dos mercados nacionais no mercado mundial. 

A União Europeia (UE), enquanto órgão de coesão comunitária entre os diferentes estados 

membros assegura, também, uma parceria económica e política com características únicas, 

constituída por 28 países europeus independentes cujo principal objetivo é o aproximar dos países 

e o convergir das nações a nível económico e social. A UE, através dos seus membros, instituiu um 

mercado comum, onde é assegurada a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. 

Subsequentemente, a União Monetária, composta por 18 Estados-Membros permitiu a criação de 

uma identidade monetária e uma política económica comum, processo este evolutivo que permitiu 

uma convergência ao nível dos diferentes países que compõem a união. 

Contudo, o recente clima de incerteza vivido nos mercados internacionais, conjugado com o cenário 

de abrandamento económico verificado no espaço Europeu afeta substancialmente o consumo e o 

crescimento da UE. Este fenómeno de instabilidade leva a União Europeia, no âmbito das suas 

funções políticas, a desenvolver estratégias de apoio ao progresso e à expansão económica, no 

caminho de crescimento sustentado. 

A política de Coesão, criada em 1988, é o principal mecanismo com o objetivo de desenvolver um 

crescimento harmonioso do conjunto da União e, em especial, contribuir para reduzir a disparidade 

entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões mais desfavorecidas. 

A Politica de Coesão constitui a garantia de um quadro plurianual estável de investimento público 

estruturante e transversal aos diversos Estados-Membros. Este tem-se desenvolvido por ciclos 

plurianuais desde então: 1989-1993; 1994-1999; 2000-2006; 2007-2013 e 2014-2020. 

Tendo por base o términus do anterior Quadro Comunitário, a União Europeia elaborou um plano 

estratégico de crescimento e apoio comunitário denominado Estratégia Europa 2020 que tem como 

objetivo responder à crise económica e financeira através do investimento na criação de empregos 
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e crescimento, dirigindo-se, igualmente, às preocupações individuais sobre os meios de 

subsistência, saúde, envelhecimento, segurança e ambiente. 

Consequentemente, este quadro deve contribuir para a criação de uma sociedade e economia 

baseadas no conhecimento e na inovação em toda a União ao exercer um efeito de alavanca para 

a mobilização de um financiamento adicional na investigação, desenvolvimento e inovação, por 

forma a contribuir para atingir os objetivos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente o 

objetivo de dedicar 3% do PIB à investigação e à inovação em toda a União até 2020.  

A UE aspira tornar-se a economia baseada no conhecimento mais dinâmica do mundo, o que 

pressupõe um forte investimento na investigação, na educação e na formação, que proporcione 

aos cidadãos acesso a esses novos conhecimentos. Desta forma, a Investigação e Desenvolvimento 

(I&D), constituem a chave para o futuro do crescimento económico e do emprego.  

Desta forma, foram estabelecidas três prioridades: 

 Figura 4. Prioridades Estratégicas dos Quadros Comunitários 
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Por crescimento inteligente entende-se uma melhoria substancial na qualidade do ensino, reforço 

do desempenho da investigação, promoção da inovação e transferência de conhecimento na UE, 

assegurando a transformação de ideias inovadoras em novos produtos e serviços que promovam o 

crescimento e emprego. Desta forma, pretende-se combater os desafios que se colocam a nível 

europeu e mundial. 

Na vertente crescimento sustentável, pretende-se explorar a liderança da Europa no 

desenvolvimento de novos processos e tecnologias, usando para o efeito tecnologias “verdes”. 

Desta forma, pretende-se que as vantagens competitivas das empresas sejam reforçadas, 

especialmente a nível industrial e das PME. 

O terceiro pilar pressupõe capacitar as pessoas, investindo para o efeito nas qualificações, 

modernizando o mercado de trabalho e os sistemas de formação e de proteção social, ajudando os 

indivíduos a antecipar e a gerir a mudança, alavancando assim elevadas taxas de emprego. Com 

isto, pretende-se assegurar igualdade de oportunidades para todos os cidadãos ao longo da vida. 

A União Europeia prevê com estas ações ultrapassar a crise e criar condições de uma economia 

mais competitiva, criadora de emprego e sustentável. A estratégia Europa 2020 visa criar um 

crescimento inteligente, mediante investimento na educação, na investigação e na inovação, 

sustentável, dando prioridade à transição para uma economia de baixo teor de carbono, e inclusive, 

prestando especial atenção à criação de emprego e à redução da pobreza.  

Consequentemente, as presentes prioridades são transformadas em cinco objetivos, 

nomeadamente: 
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Figura 5. Objetivos estratégicos do programa comunitário PORTUGAL 2020 
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5. Enquadramento Geral do Concelho de Mira  

5.1. História, Identidades e Centralidades do Concelho 

A história de Mira remonta a períodos históricos de extrema relevância para o nosso país, mais 

concretamente aos primeiros vestígios civilizacionais referentes à época de ocupação Visigoda e 

Romana. Para além dessas referências e dos vestígios arquitetónicos, há indícios de batalhas com 

cristãos e muçulmanos, que foram os primeiros motes de fixação do império sarraceno, tendo estes 

ficado fascinados com a beleza natural da terra chamando-lhe “Emir” que em português significa 

“terra do senhor”, tendo esta denominação sido a génese do nome do Município de Mira.  

Mira é tomada de novo por alçada cristã, ainda antes da independência do Condado Portucalense, 

por volta de 1094, sendo oficializada parte do Condado em 1095, por Dom Raimundo e D.ª Urraca. 

Na verdade, antes da ocupação Muçulmana já Mira tinha uma ligação forte à devoção de São Tomé, 

ao qual chamavam o nome de “terras de São Tomé”, que ainda hoje é uma figura controversa da 

histórica bíblica mas que é referência a um dos doze apóstolos, que pereceu a divulgar a palavra de 

cristo como missionário na índia como mártir de Cristo. São Tomé é, ainda hoje, o padroeiro de 

Mira, terra de São Tomé, que é honorificado nas festas em seu nome e no dia do Concelho, 25 de 

Julho.  

Com o desenrolar dos anos, Mira foi se solidificando como localidade do reino, tendo sido em 1442 

garantida a autonomia municipal pelas mãos de Dom Pedro, Regente de Portugal e Duque de 

Coimbra, e mais tarde em 1514, Mira foi elevada a Vila até 1833, com o fim do regime senhorial e 

a retirada das casas senhoriais do Concelho. Com a nova autonomia, do período democrático-

constitucional até 1984, Mira era paralelamente o Município e a Freguesia mas, desde essa data, 

foi dividida em 4 freguesias que ainda hoje se mantêm: Carapelhos, Mira, Praia de Mira e Seixo.  

Crescendo ao redor de praias, da lagoa e da ria e atravessado pela Mata Nacional das Dunas de 

Mira, este é um Concelho relacionado indubitavelmente com a Natureza, as suas riquezas e beleza 

e, com as suas gentes de trabalho honesto e afincado. É destes elementos caraterizadores, que se 

edificam as armas do Concelho, que comportam o Negro, representante da terra e da firmeza do 

povo, as espigas representantes da importância da agricultura e da terra fértil para o povo, as 

conchas representantes do produto do mar, que é riqueza endógena de Mira e um dos sustentos 

ancestral do Concelho e por último o Verde que representa a floresta em toda a sua grandeza e que 
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ainda hoje é um motor económico-turístico de enorme relevância ao lado de toda a riqueza natural 

do território municipal.  

Figura 6. Localização geográfica do Município de Mira 

 
Fonte: www.cm.mira.pt 
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Situada nos limites norte e noroeste do Distrito de Coimbra, é uma das portas do Mar e Oceano 

Atlântico, fazendo fronteira a este e sul com o Município de Cantanhede e a norte com o Município 

de Vagos. Os seus 122,04 Km2  são parte integrante da CIM-Região de Coimbra, sendo um 

representante particular da Região Gandaresa e da Ria de Aveiro. É precisamente nesta posição 

múltipla que Mira vai alavancar uma das suas grandes mais-valias, a posição geográfica entre os 

mais importantes polos da Região Centro (Aveiro, Coimbra, Viseu e Leiria) e de portas abertas para 

o Mar, as suas acessibilidades múltiplas e eficazes que otimizam o posicionamento natural e 

estratégico. 

O seguinte quadro apresenta-nos algumas das vias de acesso mais relevantes, distâncias e 

durações, em redes rodoviárias. Esta informação assume particular importância, pois um dos 

domínios essenciais para o fomento da competitividade e coesão económica e social, é a existência 

de boas acessibilidades, capazes de melhorar a circulação de pessoas, bens e serviços essenciais 

para a atividade económica, bem como, de encurtar distâncias, não só para o processo produtivo 

(proximidade às matérias-primas e mercados), como também para a informação, para os recursos 

humanos e para outros centros empresariais (nacionais ou estrangeiros). 

Figura 7. Município de Mira no mapa das acessibilidades 

Fonte: www.viamichelin.pt 
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Tabela 2. Proximidade do Município de Mira com locais estratégicos 

Locais Estratégicos Vias de acesso Distância Duração 

Porto (Aeroporto) A17 e A1 110 Km 1 Hora 

Lisboa (Aeroporto) A17 e A1 230 Km 2 Horas 

Salamanca (Espanha) A17 e A25 305 Km 3 Horas 

Coimbra EN234 45 Km 40 Minutos 

Aveiro A17 ou N109 35 Km 25 Minutos 

Figueira da Foz  
(Porto Marítimo) 

A17 ou N109 40 Km 35 Minutos 

Fonte: Elaboração própria 

Como podemos verificar, o Município de Mira encontra-se numa posição privilegiada no que diz 

respeito à sua posição geográfica, com as principais vias de acesso. Relativamente aos principais 

polos empresariais, nomeadamente à área metropolitana de Lisboa e Porto, verifica-se que, além 

da qualidade das vias de acesso apresentadas, a duração da viagem é relativamente exígua. 

Igualmente, no que diz respeito à facilidade de acesso a polos de conhecimento, nomeadamente 

Coimbra e Aveiro, o Concelho de Mira encontra-se também numa posição privilegiada e, deste 

modo, será possível absorver know-how altamente qualificado para este território. 

De realçar ainda que, o Município de Mira encontra-se bem posicionado para intermediar um 

processo de abertura e de articulação estreita entre Portugal e Espanha, via eixo estratégico Mira 

– Salamanca - Madrid, que confere um efeito de projeção do território e possibilita a criação de 

sinergias e exploração de complementaridades. 

5.2. Demografia e Variação Populacional 

Na caracterização de um Município é indispensável uma análise demográfica que seja um reflexo 

das dinâmicas e políticas que suportam uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Nos dias 

de hoje, essa análise tem estado, ainda mais, no epicentro das políticas municipais, devido às 

incertezas económicas, aos movimentos migratórios e à influência da demografia e do saldo natural 
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na sustentabilidade do sistema fiscal e do desenvolvimento local. O primeiro indicador é, 

obviamente, o da população residente em geral e do seu balanceamento por género. 

Tabela 3. Variação da população residente por Freguesias e por grupos etários no Município de Mira                                           

| 2001-2011 

Zona 
Geográfica 

Variação da População Residente no Concelho entre 2001 e 2011 (%) 

Variação 
Total 

0 – 14 15 – 24 25 – 64 65 ou mais 

Mira -5,33 -14,79 -35,05 -7,52 25,47 

Seixo -7,84 -25,25 -32,26 -12,48 31,12 

Carapelhos -6,4 -27,4 -35,16 5,83 11,36 

Praia de Mira 5,43 -21,79 -17,41 9,32 50,24 

Concelho -3,16 -18,83 -30,3 -3,39 29,7 

Fonte: INE - Pordata 

Verifica-se que, desde 2011, o Concelho de Mira tem enfrentado um decréscimo populacional e, 

este registo verifica-se na maioria das Freguesias que fazem parte integrante do Concelho, 

excetuando a Freguesia de Praia de Mira. Constata-se ainda que a percentagem de população com 

idade dos 15 até aos 24 anos tem vindo a diminuir significativamente, enquanto, por outro lado, a 

percentagem da população com 65 anos ou mais tem vindo a aumentar, verificando-se assim, um 

crescente envelhecimento da população. 

Dado que o Município enfrenta claramente este problema de envelhecimento populacional, existe 

a necessidade de gizar uma estratégia para o domínio da economia social e envelhecimento ativo 

que contemple medidas que permitam corrigir fragilidades que afetam este grupo etário, tais como 

o isolamento social, dificuldades económicas e falta de apoio familiar. 

Neste contexto, o domínio da economia social é estratégico em termos do potencial associado à 

geração de emprego, em particular, no contexto deste Município que detém um peso significativo 

de população idosa revelando a necessidade de serviços especializados ligados com a terceira idade 

e a uma rede de equipamentos como lares e centros de cuidados continuados. 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  25 

Tabela 4. Densidade populacional no Município de Mira | 2001-2011 

Território Área do Concelho 𝐊𝐦𝟐 2011 
Var. Relativa (01-

2011) % 

Mira 124 100,5 -3,1% 

Vagos 165 93,6 -3,4% 

Cantanhede 391 138,6 +3,7% 

Portugal 92 226 114,5 +1,9% 

Fonte: INE - Pordata 

Em termos de densidade populacional, o Município tem vindo a acompanhar a tendência de 

diminuição ligeira da densidade populacional na Região Centro. Nos Censos 2011, a densidade 

populacional aponta para os 100,5 hab./Km2  e tal apresenta-se como a segunda densidade 

populacional mais elevada quando comparando com os Municípios limítrofes, apenas suplantada, 

pelo Município de Cantanhede, sendo este o único Município da amostra que regista um aumento 

da densidade populacional e, que se situa nos 138,6 hab./Km2. 

Importa salientar que, fruto das suas características naturais, este Concelho, assume-se como polo 

de atracão turística, potenciando assim um aumento da população nos meses de Verão. 

Relacionada com esta atratividade é de salientar que a maioria da população do Município se 

encontra concentrada em dois grandes aglomerados, Praia de Mira e Mira. 

Pelo estudo dos saldos migratórios e naturais do Município de Mira tentamos agora perceber o 

decréscimo populacional verificando-se que o melhor registo do saldo total foi no ano de 2001, 

derivado sobretudo do registo significativamente positivo do saldo migratório. Nos anos seguintes, 

observa-se uma dupla evolução negativa dos saldos natural e migratório, componentes explicativas 

do decréscimo populacional. É ainda curioso constatar que o saldo migratório, além de ser sempre 

negativo a partir de 2001, é continuamente maior que o saldo natural. Por fim, pela análise destes 

dois indicadores em simultâneo, percebemos que o principal problema do decréscimo populacional 

deriva da descida da taxa de natalidade. 

Deste modo, o Município de Mira deve promover a atratividade populacional, tornando 

simultaneamente positivos os saldos migratório e natural, gerando efeitos positivos ao nível do 

rejuvenescimento da população e do aumento da taxa de atividade. 
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Gráfico 1. Evolução do saldo migratório e saldo natural no Município de Mira | 2001-2013 

 

Fonte: INE - Pordata 

Ao nível de condições de saneamento e da preocupação do Município com esta problemática, 

verificamos que, relativamente a alojamentos familiares que dispõem de instalações básicas, tais 

como água canalizada, instalações sanitárias e rede de esgotos, o Concelho de Mira na última 

década melhorou significativamente as condições destes sistemas municipalizados para o bem-

estar da população.  

Acrescenta-se ainda que esta evolução positiva por parte do Concelho de Mira acompanha a 

evolução média que se registou na CIM – Região de Coimbra. 
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Tabela 5. Alojamentos familiares ocupados por instalações existentes no Município de Mira e Municípios 

limítrofes | 2001-2011 

Fonte: INE - Pordata 

Analisemos seguidamente o poder de compra por parte dos munícipes que fazem parte integrante 

do Concelho, ou seja, queremos ter uma ideia geral sobre o poder de compra manifestado 

quotidianamente, em termos por habitante, nos diferentes Municípios limítrofes a Mira, tendo por 

referência o valor nacional. 

Gráfico 2. Poder de compra per capita no Município de Mira | 2009-2011 

 
Fonte: INE - Pordata 

74 81 7075 82 74

Mira Cantanhede Vagos

2011 2013 Portugal (100)

Território 

Agua Canalizada Instalações Sanitárias Esgoto 

2011 
Var. (2001 

– 2011) % 
2011 

Var. (2001 

– 2011) % 
2011 

Var. (2001 

– 2011) % 

Mira 4 647 9% 4 635 16% 4 648 8% 

Vagos 8 036 17% 8 011 23% 8 046 16% 

Cantanhede 13 523 9% 13 467 17% 13 535 9% 

CIM – 
Região de 
Coimbra 

177 090 8% 176 274 16% 177 264 8% 

Portugal 3 971 833 13% 3 961 515 18% 3 977 467 13% 
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Os resultados do Indicador per Capita (IpC) apontam para um território assimétrico em termos de 

poder de compra manifestado, relativamente aos Concelhos limítrofes ao Município de Mira. De 

acordo com os dados relativos a 2011, apesar do Município de Mira te registado um aumento na 

ordem dos sete pontos percentuais, continua a existir uma disparidade significativa relativamente 

ao valor base que se verifica para o país, ou seja, 100 pontos base. 

5.3. Emprego, Caracterização Setorial e Empresas 

O Município de Mira sempre foi um território de atração de investimento industrial, captador das 

mais-valias geográficas e dos seus recursos naturais e humanos. Para aumentar esta importância 

estratégica, a Vila de Mira ganhou nos últimos anos melhorias claras nas acessibilidades com a 

abertura da A17 que liga Mira a toda a zona industrial do Distrito de Aveiro, abrindo as ligações 

para norte e para o distrito de Viseu, sendo igualmente ligação privilegiada à A1. Com o 

desenvolvimento dos 3 polos industriais de Mira, e com as condições de fixação empresarial e 

científica do MiraCenter (incubadora), o Concelho está munido de várias infraestruturas âncora 

para atrair investimento, empresas e emprego, sendo agora necessário otimizar cada uma destas 

mais-valias estruturais e estratégicas para os setores económicos. 

Seguidamente tomamos por referência o rácio de constituição de novas empresas por dissoluções 

que se verificaram nos últimos cinco anos desde 2010 para termos uma visão geral sobre o 

panorama da atratividade do Município para a fixação de empresas. 

Tabela 6. Número de sociedades constituídas por número de sociedades dissolvidas | 2010-2014 

Território 2010 2011 2012 2013 2014 

Mira 1,8 1,1 1,1 8,8 1,1 

Vagos 1,5 1,9 1,2 1,7 1,2 

Cantanhede 2,1 1,2 1,1 1,8 1,3 

CIM – Região de Coimbra 1,7 1,1 1,2 2,2 1,3 

Portugal 1,3 1 1,1 1,8 0,9 

Fonte: INE - Pordata 
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Como podemos verificar, os anos em que ocorreram mais constituições de empresas foi em 2013 

para a CIM – Região de Coimbra que, conseguiu manter em toda a amostra um rácio superior a um, 

ou seja, o número de empresas constituídas foi superior ao número de empresas dissolvidas. Para 

o caso particular do Concelho de Mira, verifica-se que o ano de excelência relativamente à 

constituição de empresas foi o ano de 2013, isto é, neste período, por cada empresa que foi 

dissolvida cerca de nove empresas foram constituídas. Verificamos ainda que comparando o 

Município de Mira com a média regional, o Município de Mira encontra-se evidentemente 

destacado na constituição de novas empresas. 

Quando pensamos nas consequências do desemprego, aquilo que nos vem à memória, numa 

primeira instância é a perda imediata de rendimentos. Contudo, as consequências não são 

meramente económico-financeiras, são bem mais profundas e intensas, nomeadamente, do ponto 

de vista social. Quando o emprego falta as pressões psicológicas são gravíssimas, para além de 

todas as consequências económico-financeiras que um desemprego prolongado provoca no seio 

familiar e na própria sociedade. Além disso, uma sociedade com desemprego não está a otimizar 

os seus recursos, pelo que, não gera a riqueza que seria capaz se todos os seus recursos estivessem 

a ser aproveitados. 

Com a apresentação da atratividade para a fixação de empresas no Município de Mira, importa 

agora analisar, no contexto da empregabilidade deste Concelho, a segmentação da população 

empregada por setor de atividade económica. 

Gráfico 3. Taxa de atividade no Município de 
Mira | 2011 

 

  
Gráfico 4. População empregada por setor de 

atividade económica no Município de 
Mira | 2011 

 

 

 

 

Fonte: INE – Censos 2011  Fonte: INE – Censos 2011 
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No Concelho de Mira, o sector terciário é o responsável pela maioria dos empregos do Município, 

isto é, cerca de 64% da população exerce a sua profissão no setor terciário da economia. De 

salientar que a população empregada no setor terciário em Mira, obteve um crescimento de cerca 

de 11 pontos percentuais e esta evolução acompanha a tendência a nível global. O sector 

secundário, por sua vez, apresenta, igualmente, uma representatividade significativa, 

aproximadamente de 28%, mas, apresenta uma tendência de decréscimo relativamente a 2001. E, 

por fim, o setor primário refere-se a 8% da população empregada, continuando a apresentar uma 

representação significativa do emprego, embora, entre 2001-2011, tenha ocorrido um decréscimo 

de 36% neste setor, principalmente devido à redução das necessidades de recursos humanos 

associada, respetivamente, à mecanização e/ou abandono das atividades agrícolas. 

No âmbito do Programa Operacional Temático Inclusão Social e Emprego (PO  ISE), foi definido um 

conjunto de medidas estratégicas a implementar para promover a empregabilidade, 

nomeadamente, o objetivo de ter, até 2020, uma taxa de empregabilidade de 75% e, reduzir em 

pelo menos 200 mil pessoas, as pessoas que se encontram em risco de pobreza/ exclusão social. 

Para a superação deste desígnio, urge definir uma estratégia em todo o território e esta tem que 

passar por um consórcio entre os diferentes stakeholders, tais como, Municípios, IPSS´s, Juntas de 

Freguesia, setor empresarial, etc. 

Figura 8. Taxa de emprego e desemprego no Município de Mira | 2001-2011 

 
Fonte: INE - Pordata 

• Taxa de Emprego

• 47% (2001)

• 44% (2011)

• Taxa de Desemprego

• 8% (2001)

• 11% (2011)
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Pela suprarreferida (Figura 8) podemos encontrar uma framework geral do emprego, e sectorização 

de atividade económica do Concelho, onde é evidente uma taxa de 11% de desemprego, abaixo da 

média nacional que em 2011 se situava nos 12,6%, igual à taxa de desemprego total da Região 

Centro (11%), sendo superior à taxa da CIM – Região de Coimbra (10,3%) (Censos 2011). 

Se considerarmos a sectorização por atividade económica da população empregada, podemos 

verificar a importância dos serviços e comércio na atividade económica Mirense, sendo 64% deste 

universo analítico. 

Apesar da relevância da atividade piscatória e agrícola, apenas 8% da população exerce a sua 

atividade profissional neste setor, sendo mais relevante a incidência de indústrias transformadoras 

destes setores, bem como, indústrias mais especializadas de carpintarias ou metalúrgicas, sendo o 

setor industrial representativo de 28% da população empregada.  

Podemos ainda verificar que, tendo em conta os recursos naturais e endógenos, as potencialidades 

estruturais e estratégicas do Município, há ainda boas perspetivas para o desenvolvimento da 

economia Mirense, com especial incidência para o aumento do investimento industrial e no setor 

primário, sendo para isso necessário igualmente um equilíbrio entre o emprego criado e as 

competências dos trabalhadores do Concelho, profissionalizando o ensino e melhorando as 

qualificações da população ativa.  

Reconhece-se ainda o efeito, que o desenvolvimento de uma estratégia assente no turismo, pode 

representar na geração de riqueza e emprego, alicerçado nos valores e tradições locais, 

contribuindo para a preservação e conservação dos recursos naturais. A capacidade do turismo de 

afirmar-se como veículo de melhoria da qualidade de vida das populações e de redução das 

assimetrias regionais, constitui prioridade das políticas públicas de turismo e a assunção de que os 

espaços rurais naturais de qualidade e as atividades a eles ligadas são fatores essenciais para a 

diferenciação e qualificação, de diferentes sectores de oferta turística e para a atenuação da forte 

sazonalidade.

5.4. Educação e Escolaridade 

A estrutura de educação e os níveis de escolaridade e qualificações dos munícipes são fontes 

indicadoras da realidade socioeconómica do Concelho e do potencial de desenvolvimento que o 

Município dispõe. No caso de Mira podemos verificar que existe um potencial enorme na 
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qualificação da sua população residente, sendo que cerca de 47% da população não tem nível de 

escolaridade ou tem apenas o 1º Ciclo e, apenas 5% da população terminou escolaridade 

equivalente ao ensino secundário e outros 5% finalizou algum tipo de formação de nível superior, 

relevando uma necessidade de atrair e formar mais quadros qualificados no Concelho, seja por 

forma do ensino profissionalizante ou por via do ensino superior, tendo em mente as necessidades 

dos vários setores de atividade económica (Censos 2011). 

Em termos de oferta escolar, existe uma rede de pré-escolar pública e privada.  

A rede pública é constituída da seguinte forma (ano letivo 2015/2016): 

Nível de Ensino Nº de alunos 

Pré-escolar 190 

1º Ciclo 348 

2º ciclo 177 

3º Ciclo -Ensino Regular 234 

3º Ciclo – Curso vocacional: Curso 
Comércio, Socorrismo e Jardinagem 

11 

Ensino Secundário – Ensino Regular 172 

Ensino Secundário – Curso 
Vocacional: Curso  Técnico de 
controlo de Qualidade Alimentar 

11 

Ensino Secundário – Profissional   

10ª ano- Técnico de gestão de 
Equipamentos Informáticos 

18 

11º ano- Técnico de Gestão 
Ambiental/Técnico de Gestão de 
equipamentos informáticos 

14 

12º ano – Curso Profissional de 
informática de gestão 

13 

12º ano- Técnico de apoio 
Psicossocial / Técnico de Apoio à 
Gestão desportiva 

15 
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Tabela 7. Agrupamento de escolas do Concelho de Mira - Público 

Agrupamento de Escolas de Mira – Público 

Jardim de Infância de Mira (Pré-Escolar) 

Escola Básica de Carapelhos (Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico) 

Escola Básica de Casal de S. Tomé (Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico) 

Escola Básica de Lagoa (1º ciclo do ensino básico) 

Escola Básica de Lentisqueira (Jardim de Infância e 1º ciclo do ensino básico) 

Escola Básica de Mira (1º e 2º ciclos do ensino básico) 

Escola Básica de Portomar (Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico) 

Escola Básica de Praia de Mira (Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico) 

Escola Básica de Seixo (1º ciclo do ensino básico) 

Escola Secundária Dr.ª Maria Cândida (3º ciclo do ensino básico e secundário) 

Fonte: www.cm-mira.pt 

Tabela 8. IPSS de Mira 

IPSS 

Assoc. Solidariedade Social de Carapelhos e Corticeiro de Baixo (Creche e Pré-Escolar) 

Casa da Criança – Mira (Creche e Pré-Escolar) 

Centro Bem-Estar Infantil do Seixo (Creche e Pré-Escolar) 

Fonte: www.cm-mira.pt 

Em termos de análise educativa é igualmente importante referenciar os níveis de analfabetismo do 

Concelho, onde verificamos uma taxa de analfabetismo de 6,86% sendo que esta afeta na sua 

grande maioria a população feminina, como poderemos observar seguidamente (Tabela 9). 

Tabela 9. Taxa de analfabetismo no Município de Mira | 2011 
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Território 

Analfabetos com 10 ou mais anos 
Taxa de 

Analfabetismo 

HM H M 2011 

Concelho de 

Mira 
789 203 586 6,86% 

Fonte: INE - Pordata 

A este respeito, o Concelho de Mira tem uma percentagem acima da média no que diz respeito à 

população sem nenhum nível de escolaridade, no entanto, comparando os resultados de Mira com 

os Concelhos limítrofes, verificamos que os montantes são idênticos e, assim, concluímos que esta 

situação é um problema de âmbito territorial, nomeadamente dos elevados índices de 

envelhecimento populacional que se registam nestes Concelhos. 

Na ótica da população com níveis de escolaridade, cerca de 60% da população tem o 1º, 2º ou 3º 

ciclo, dados superiores aos registados para a CIM – Região de Coimbra, em que cerca de 57% da 

população detém este nível de escolaridade. Convém ainda referir que, apesar do Município de 

Mira em conjunto com os Municípios limítrofes, ter uma percentagem de indivíduos com 

qualificação de nível superior abaixo ao que se regista na CIM-RC e no país, conseguiu duplicar o 

número de indivíduos que obtiveram esta qualificação. Estes montantes registados para a 

população que obteve qualificação de nível superior, deve-se principalmente à proximidade deste 

Concelho com polos de conhecimento de referência a nível nacional, nomeadamente, Coimbra e 

Aveiro. 

Tabela 10. Segmentação da população por nível de escolaridade no Município de Mira | 2001-2011 

Território 

S/ nível de 

Escolaridade 

Básico 1º, 2º e 3º 

Ciclo 
Secundário Superior 

2011 

Var. 

(2001- 

2011) % 

2011 

Var. 

(2001- 

2011) % 

2011 

Var. 

(2001- 

2011) % 

2011 

Var. 

(2001- 

2011) % 

Mira 15,3 -34% 59,8 -2% 12,3 +27% 11,6 +104% 
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Vagos 13,7 -38% 63,5 -2% 12,8 +38% 9,2 +136% 

Cantanhede 15,2 -39% 60,2 +1% 12,9 +32 % 10,9 +132 % 

CIM – Região 

de Coimbra 
12,2 -42% 56,6 -1% 14,9 +16 % 15,5 +87 % 

Portugal 10,4 -42% 59,1 -2 % 15,7 +18 % 13,8 +82 % 

Fonte: INE - Pordata 

A aposta no capital humano para o período 2014‐2020 visa a necessidade de reconversão 

profissional das pessoas desempregadas ou em risco de desemprego, bem como a capacitação ao 

nível das formações de base (pré‐escolar, vias regulares e profissionalizantes no ensino básico e 

secundário e a formação de nível superior). A intervenção das políticas públicas neste domínio deve 

ter como prioridades a resposta a três grandes domínios de constrangimentos: i) o nível médio das 

qualificações da população adulta e jovem; ii) a qualidade e eficiência do sistema de 

educação/formação; e iii) o ajustamento entre as qualificações produzidas e as requeridas pelo 

mercado de trabalho. As intervenções ao nível do ensino pré-escolar serão focalizadas no aumento 

da cobertura da educação pré‐escolar, procurando atenuar as implicações decorrentes de 

contextos socioeconómicos e familiares desfavoráveis e corrigir as assimetrias territoriais de oferta. 

Ao nível do ensino básico e secundário, primam os objetivos de redução dos níveis de abandono 

escolar precoce e de insucesso escolar, pelo que se deverá promover a diversificação das vias de 

ensino, por via do reforço das vias vocacionais e profissionalizantes com forte pendor da formação 

em contexto de trabalho. 

O alcance de um sistema de educação e formação de qualidade e eficiente passa, designadamente, 

pela melhoria da respetiva gestão e coordenação, dos modelos pedagógicos, das infraestruturas e 

equipamentos, e da articulação entre escolas e o meio empresarial. O ajustamento entre a oferta 

e a procura de qualificações procurará vincular a estruturação da oferta formativa às dinâmicas 

regionais, mediante a orientação e encaminhamento de jovens e adultos para as necessidades do 

tecido produtivo, uma maior coerência da oferta formativa em cada território e a racionalidade da 

rede formativa. 

O abandono escolar constitui, atualmente, um dos principais problemas do sistema educativo 

nacional. Em sociedades como a portuguesa, em que o sistema de ensino se universalizou 

tardiamente e em que o mercado de trabalho é pouco exigente quanto a qualificações, a atracão 

pelo trabalho juvenil tem vindo a constituir um fator de peso para o abandono escolar.  
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O abandono escolar tem consequências nefastas para a sociedade em geral, repercutindo-se muitas 

delas mais tarde, em índices de baixa escolarização, o que torna o abandono escolar não só num 

problema educacional e social, mas também num problema económico. Desta forma, torna-se 

premente o seu combate que passa, forçosamente, pela prevenção, através da criação de 

estruturas e de bases que motivem os jovens a manterem-se na escola, cumprindo o percurso 

definido pela escolaridade obrigatória. 

Neste contexto, verifica-se uma taxa de abandono escolar nula para o Município de Mira, tendo a 

diversificação da oferta educativa contribuído decisivamente para a prevenção deste fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Taxa de abandono escolar no Município de Mira | 2007 

 
Fonte: Avaliação Externa das Escolas (IGE) – 2010-2011 

Abandono escolar (%)
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No âmbito destes resultados, de acordo com o relatório do Agrupamento de Escolas de Mira, 

elaborado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, (2010-2011)destacam-se como pontos 

fortes: 

 Os resultados dos alunos geralmente superiores às médias nacionais, destacando-se os 

obtidos nos exames nacionais do 9.º ano, tanto em Língua Portuguesa como em 

Matemática, que, no último triénio, foram sistemática e consideravelmente superiores às 

médias nacionais, com um efeito muito positivo na imagem do Agrupamento junto da 

comunidade; 

 A estratégia da organização orientada por princípios de justiça e equidade, em particular 

pela implementação de duas unidades de ensino estruturado para alunos com 

perturbações do espectro do autismo, com reflexos na formação e na integração das 

crianças e dos alunos; 

 O ambiente educativo humanizado e empenho do pessoal docente e não docente que 

tornam o Agrupamento atrativo para toda a comunidade educativa; 

 Rede de parcerias com efeitos positivos na melhoria do serviço educativo prestado à 

comunidade. 

Relativamente ao mesmo relatório, destacam-se os principais desafios e constrangimentos que 

este Município enfrenta no que diz respeito à educação: 

 Inexistência de Projeto Educativo aprovado, que condiciona a orientação futura do 

Agrupamento e dificulta a articulação com outros documentos estruturantes; 

 Falta de controlo das entradas e saídas em algumas unidades educativas, que coloca em 

causa a segurança dos discentes e fomenta a preocupação nos encarregados de educação; 

 Inexistência de monitorização da utilização de equipamentos experimentais e interativos, 

o que não facilita a implementação de estratégias que intensifiquem a sua utilização por 

docentes e alunos; 

 Inexistência de cronogramas para a concretização de tarefas, situação que torna vulnerável 

a eficácia da gestão; 

 Ausência de um processo de autoavaliação global e sistemático, que impossibilita o 

conhecimento abrangente do Agrupamento e condiciona a sustentabilidade do progresso. 
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Importa, contudo, relevar que esses desafios já foram alvo de intervenção por parte do 

Agrupamento e que se procedeu à sua correção, ao longo do último triénio, nomeadamente no que 

concerne à aprovação pelo Conselho Geral e sucessivo reajuste do Projeto Educativo, tendo os 

restantes itens apontados sido sanados no sentido de colmatar os aspetos negativos apontados 

pela I.G.E. no que respeita à monitorização, ao controlo de acesso às escolas e à inexistência de 

cronograma de tarefas a executar ao longo do ano letivo. 

Desde o ano letivo 2013/2014 que Agrupamento de Escolas de Mira é a entidade promotora das 

Atividades de Enriquecimento Curricular.  

Adicionalmente, o Município de Mira promove a coesão social na sociedade mais jovem, 

disponibilizando um amplo compêndio de atividades extracurriculares de forma a aproveitar o 

tempo livre da melhor forma e desenvolver diversas capacidades cógnitas, tais como a 

aprendizagem de valores como o respeito pelos outros e a cooperação. 

Apresentamos seguidamente algumas infraestruturas de ensino que fazem parte dos recursos do 

Município da Mira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Infraestruturas da rede educativa do Município de Mira | 2007 
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Fonte: Carta Educativa do Município de Mira - 2007 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  40 

5.5. Saúde e Ação Social 

Em alguns dos Concelhos do país devido a algum distanciamento dos grandes centros hospitalares, 

serviços infraestruturais de cuidados continuados ou mesmo respostas sociais mais abrangentes, 

existe uma necessidade de haver uma rede de saúde integrada com as necessidades da população 

em termos sociais e de saúde. Estas respostas são de carácter essencial quando falamos dos grupos 

de risco, sejam eles idosos, crianças, pessoas com deficiência ou famílias em risco de violência ou 

exclusão social. 

A existência de infraestruturas e o fomento à igualdade de acesso aos cuidados de saúde são 

também fatores preponderantes na coesão socio territorial. No estudo dos equipamentos de saúde 

são analisados, sobretudo, os centros e extensões de saúde. O Município de Mira neste âmbito, é 

servido por cinco extensões do mesmo, dispersas pelo território concelhio e, ainda por uma equipa 

de serviços domiciliários, com o objetivo de assegurar a cobertura do maior número possível de 

utentes.  

Nesta unidade (Centro de Saúde de Mira), existem 8 médicos de medicina geral e familiar e um de 

saúde pública, e 11 enfermeiros que se juntam à equipa funcional e administrativa da unidade de 

saúde. Estes dados significam que existe uma média de cerca de 1560 habitantes por médico de 

família. 

O Concelho não dispõe de uma unidade hospitalar, contudo, a facilidade de acessos a unidades 

hospitalares de vizinhança reduz este défice infraestrutural do Concelho Mirense. O Hospital João 

Crisóstomo em Cantanhede, Hospital Infante D. Pedro em Aveiro, Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra e o Hospital Distrital da Figueira da Foz, constituem as principais referências de 

proximidade. 

Quanto à ação social, o Município de Mira tem ainda um perfil claramente vincado de apoio social 

de proximidade, não só nos serviços de acompanhamento da Câmara Municipal de Mira, como no 

suporte e incentivo da rede de respostas sociais existentes no Concelho. Para além da resposta 

social do Município, existem variadas associações e instituições de ação social e de solidariedade 

que complementam as infraestruturas e serviços de saúde, para além do seu objetivo primordial 

de apoio social aos grupos de risco como as crianças e os jovens, os idosos e outros grupos sociais 

ou setoriais vítimas de qualquer tipo de exclusão social.  
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Estas associações têm um papel fundamental e crucial, em assegurar a coesão social e territorial do 

Município de Mira. Nesta temática, o programa CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento social), 

apresenta um fundamental contributo, na medida em que, promove a inclusão social dos cidadãos 

através de ações a executar em parceria, de forma a contribuir para o aumento da empregabilidade, 

para o combate das situações críticas de pobreza, especialmente para os grupos mais vulneráveis, 

ou seja, jovens e idosos. Tem igualmente especial atenção na concretização de medidas que 

promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade. 

Figura 11. Serviços de carácter social no Município de Mira 

 

Fonte: www.cm-mira.pt 

Para além destes serviços municipais com uma dupla valência de serviços de saúde e proteção 

social, o Município de Mira tem ainda uma vasta rede de associações que respondem às mais 

variadas temáticas, assuntos e necessidades das populações, sendo um complemento essencial 

para o desenvolvimento do Concelho e para o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal.  
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5.6. Infraestruturas Municipais 

O Concelho de Mira dispõe de uma resposta de infraestruturas que se encontra em efetivo processo 

de melhoria, contudo, para além dos polos industriais e da incubadora já anteriormente referidas 

como mais-valias do Município na atração de empresas e emprego, existe ainda uma vasta rede de 

infraestruturas municipais de caráter cultural, desportivo e turístico, das quais destacamos as 

seguintes: O Estádio Municipal, o Pavilhão Municipal, a Piscina Municipal, o Centro Municipal de 

Marcha e Corrida, o Parque de Campismo, o Museu Etnográfico e Posto de Turismo, as zonas 

industriais (polo I e II), o novo polo industrial de Montalvo, o Museu do Território da Gândara, o 

MiraCenter, o Campo de Tiro e a Biblioteca Municipal. Estas infraestruturas são de índole Municipal, 

havendo ainda um leque de infraestruturas de tipologia associativa espalhadas pelo Concelho. 

O novo polo industrial de Montalvo, beneficiando das privilegiadas condições viárias do Município, 

tem como objetivo assegurar um novo impulso ao desenvolvimento local, dado seguimento à 

promoção e internacionalização do tecido produtivo local. Não obstante, a importante aposta na 

construção e infraestruturação, o novo polo industrial, prevê o apoio ao desenvolvimento de 

atividades de serviços de apoio à produção, importantes para a sua qualificação, apostando 

sobretudo em domínios chave, como a investigação tecnológica. 

Outra das grandes infraestruturas do Município é a Ciclovia que foi criada em 2000 e, que hoje 

conta com uma significativa extensão pelo território, tendo ainda um Centro de apoio que serve 

como posto de informação turística, apoio de lavabos, aluguer de bicicletas e posto de socorro. Esta 

infraestrutura está implementada numa zona de lagoas, ribeiros, caniçais, palhais e floresta, e ainda 

habitats característicos das dunas e Pinhais de Mira. Esta é uma excelente forma de desfrutar a 

natureza e a cultura locais e de praticar desporto num ambiente de grande qualidade. 
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Figura 12. Mapa da ciclovia do Município de Mira 

 
Fonte: www.cm-mira.pt 

O Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira (MEPT) constitui uma fundamental 

infraestrutura na divulgação do Concelho e tem como principal objetivo desenvolver a cultura local 

através da pesquisa, recolha e arquivo de materiais relacionados com a vivência local, bem como, 

reconstituir a habitação típica – palheiros. No primeiro piso, encontram-se o Posto de Turismo e 

várias salas de exposição, sendo algumas fixas e outras de caráter itinerante. No segundo piso, pode 

observar-se a casa de habitação, com a cozinha típica das pessoas mais abastadas deste aglomerado 

populacional, no início do século XX, e o quarto dos pescadores, assim como outras coleções. 
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Figura 13. Infraestruturas e equipamentos de interesse local 

Fonte: Município de Mira

5.7. Turismo e Atividades Culturais 

O setor do Turismo é indissociável do desenvolvimento do Concelho e um dos grandes cartões-de-

visita do Município de Mira. Mira convida os turistas a mais do que um mergulho no mar ou uma 

passagem na Praia de Mira, é, no seu todo, um Concelho de uma diversidade de oferta turística e 

cultural baseada na sua beleza e recursos naturais, que se cruzam com as gentes e as suas tradições 

seculares. Mira é assim um triângulo turístico de grande dinâmica e potencial, a natureza de um 

lado, e a Praia de Mira no outro. 

Contudo, este território apresenta uma ameaça decorrente da elevada sazonalidade turística, a 

qual constitui um “problema estrutural” e que, afeta o desenvolvimento e competitividade local, 

ameaçando os seus recursos ambientais e naturais, mas, sobretudo, a sua sustentabilidade social e 

económica.  

Posto de Turismo Biblioteca Municipal

Museu do Território da 
Gândara

MiraCenter
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A sazonalidade é uma característica relevante do turismo no Concelho. É nos meses mais quentes 

que o país em geral e o Município de Mira em particular é mais procurado pelos turistas e o número 

de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros aumenta. A economia local é quem mais sofre com 

esta oscilação turística (principalmente decorrente do turismo balnear) que pode ocasionar perdas 

económicas e, em última instância, perda de empregos. 

Uma leitura dos indicadores da ocupação dos alojamentos turísticos indica, em 2014, uma maior 

capacidade de alojamento por 1000 habitantes do Município de Mira, no contexto da CIM Região 

de Coimbra (39,9%) e Continente (40,1%). Destaca-se, também, o efeito sazonal do turismo, uma 

vez que 63,2% das dormidas ocorrem entre Julho e Setembro. Acresce o facto de a proporção de 

hóspedes estrangeiros, em 2013, ser menor (28,9%) quando comparada com a Região Centro 

(35,4%) ou com o Continente (57,8%). Sendo a estada média de hóspedes estrangeiros de 3,6 

noites, valor mais elevado no contexto dos Municípios limítrofes e ligeiramente superior ao 

registado no Continente (3,2 noites). Os proveitos de aposento, tendo em consideração a 

capacidade de alojamento, são inferiores (2,5 milhares de euros), quer no âmbito da Região de 

Coimbra, quer do Continente (3 e 4,7 milhares de euros, respetivamente). 

Portanto, face à reduzida especialização no turismo, a qualificação do Município de Mira, como 

destino turístico de excelência, deve passar por reforçar a diferenciação e diversificação da cadeia 

de produtos turísticos locais, gerando maior valor acrescentado, aumentando taxas de ocupação, 

estadas médias e níveis de internacionalização da atividade e reduzindo a sua sazonalidade, num 

quadro de excelência ambiental e paisagística. 

5.7.1. Orientações estratégicas segundo o PENT 

De acordo com a revisão do PENT (Plano Estratégico Nacional do Turismo) para o período 2013-

2015, todos os produtos definidos no PENT continuam válidos, reforçando a importância da 

estabilidade da oferta na perceção externa do destino. Nesta revisão, introduziu-se: a) maior 

segmentação no turismo de natureza, náutico e de saúde, assim como, os circuitos turísticos 

religiosos e culturais, onde o Turismo Religioso assume um papel estratégico. No quadro do produto 

conjuntos turísticos integrados assume-se como prioritário o escoamento das unidades existentes 

no domínio do turismo residencial; e b) Valorização dos recursos naturais, paisagísticos e culturais, 

no sentido do enriquecimento do produto e da promoção das respetivas atividades, destacando-se 

as apostas nos 10 produtos: 
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a) Valorizar o sol e mar, melhorando as condições dos recursos, equipamentos, serviços e 

envolvente paisagística dos principais clusters e assegurar a integração com outras ofertas 

complementares que enriqueçam a proposta de valor; 

b) Reforçar os circuitos turísticos religiosos e culturais, segmentando-os para as vertentes 

generalista e temática; 

c) Dinamizar as estadias de curta duração, integrando recursos culturais, propostas de 

itinerários e oferta de experiências, incluindo eventos, que promovam a atratividade dos 

territórios e zonas envolventes; 

d) Desenvolver o turismo de negócios qualificando infraestruturas e estruturas de suporte, 

no reforço da captação proactiva de eventos e no desenvolvimento criativo de ofertas que 

contribuam para proporcionar experiências memoráveis aos participantes; 

e) Estruturar a oferta de turismo de natureza, nomeadamente através da contemplação e 

fruição do meio rural (turismo rural) e também de segmentos mais ativos, como passeios 

(a pé, de bicicleta ou a cavalo), de observação de aves ou do turismo equestre, melhorando 

as condições de visitação e a formação dos recursos humanos; 

f) Desenvolver o turismo náutico nos segmentos da náutica de recreio e do surfing, 

qualificando as infraestruturas para responder a uma procura crescente e dinamizando as 

atividades conexas; 

g) Consolidar os investimentos e garantir elevados padrões de qualidade em novos projetos 

de turismo residencial, produto de relevância estratégica acrescida, clarificando incentivos 

e procedimentos para a instalação em Portugal de indivíduos de nacionalidade estrangeira; 

h) Qualificar e classificar a oferta de turismo de saúde, com vista ao desenvolvimento e 

crescimento deste produto de relevância estratégica para Portugal, nas componentes 

médicas, termalismo, spa e talassoterapia, estimulando a estruturação e a promoção 

conjunta das valências médica e turística; 

i) Promover a riqueza e qualidade da gastronomia e vinhos como complemento da 

experiência turística, estimulando assim a aplicação da marca/conceito «Prove Portugal» 

em produtos, equipamentos e serviços. 

Para além destes produtos turísticos a qualificar no Município de Mira, destaca-se a rede de 

percursos pedestres de interpretação. A prática do pedestrianismo tem subjacente a existência de 

percursos pedestres, regra geral feito por caminhos tradicionais, um modo privilegiado de contacto 

com o meio físico na interpretação, promoção e conservação do património ambiental e cultural. 

Marcados em áreas de grande interesse natural e cultural, os percursos pedestres tornam-se 
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apetecíveis como produtos de turismo de natureza que, contribuem para o desenvolvimento 

socioeconómico, ambiental e sustentável da região. 

O Concelho de Mira possui um diversificado património, com condições naturais e culturais 

singulares que importam conhecer e valorizar. No ambiente, o território classifica-se com estatutos 

europeus de proteção – Sítios Rede Natura 2000 (ZPE Ria de Aveiro e ZEC Dunas de Mira, Gândara 

e Gafanhas) – caracterizados pela biodiversidade florística e faunística e seus habitats: costeiros, 

dunares, florestais, agrícolas, lagunares e de ribeiras. O Conglomerado de Mira distingue-se como 

um recurso geológico singular no país e no mundo. Na cultura, evidencia-se um encantador 

património: núcleos museológicos municipais, casa gandaresa, palheiro da costa, moinhos de água, 

igreja matriz, casa do visconde, pesca das artes, gastronomia e outras tradições socioculturais. 

A rede é composta pelos seguintes percursos:  

O PR1-MIR – Rota dos Museus, desde a Praia de Mira até Mira, passa pelos Núcleos Museológicos 

da Praia de Mira – Museu Etnográfico, Centro de Interpretação do Património Cultural, Ambiental 

e Marítimo e o Museu do Barco –, até ao Núcleo Museológico de Mira / Museu do Território da 

Gândara, passando pelas duas lagoas e zona de pinhais; PR2-MIR – Rota da Lagoa, desde a Lagoa 

de Mira e moinhos-de-água até ao Casal, passando por diversos cursos de água e diferenciados 

tipos de florestas; PR3-MIR – Rota dos Moinhos, para compreender esse património, desde o Casal 

até à Ermida; PR4-MIR – Rota Cultural e Geológica de Mira, para reconhecer o Conglomerado de 

Mira e o diversificado património edificado da Vila de Mira; PR5-MIR – Rota da Floresta e do Canal 

de Mira, para identificar o ambiente costeiro do concelho, suas praias, dunas, floresta, sapais e 

canal de Mira; PR6 – MIR – Rota das Pinhas, junto ao Miravillas, para conhecer a floresta de Mira e 

seus aspetos mais característicos. O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) define objetivos 

e linhas de desenvolvimento estratégico para o sector do Turismo no período 2006-2015, 

materializados em 5 eixos estratégicos: 
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Figura 14. Eixos estratégicos definidos no PENT 

Fonte: PENT  

O PENT define a seguinte Visão para o Turismo nacional - Portugal deverá ser um dos destinos de 

maior crescimento na Europa, através do desenvolvimento baseado na qualificação e 

competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da economia 

nacional, o qual ambiciona contribuir mais para o PIB nacional, aumentar o emprego qualificado e 

acelerar o crescimento do turismo interno.  

A implementação da Visão é estruturada em 5 eixos: Território, Destinos e Produtos; Marcas e 

Mercados; Qualificação de Recursos, Distribuição e Comercialização e Inovação e Conhecimento. 

 

 

 

 

EIXO I
Territórios, 
Destinos e 
Produtos

EIXO II
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Tabela 11. Matriz estratégica de desenvolvimento dos produtos no território 

Produtos 

Regiões/ Destinos Turísticos 

Porto e 

Norte 
Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 

Touring Cultural e 
Paisagístico 

●●● ●●● ●●● ●●● ● ●● ●● 

Saúde e Bem-estar ●●● ●● ●●● ●● ●●● ●● ●● 

Golf Travel ● ● ●●● ● ●●● ● ●● 

Turismo de Natureza ●●● ●●● ● ●● ●● ●●● ●●● 

Tours de Vinho e 
Gastronomia 

●●● ●●● ●● ●●● ● ● ● 

City Shorts Breaks ●●●  ●●●  ●   

Turismo de 
Negócios/Reuniões 

●●● ● ●●● ● ●● ● ●● 

Turismo Sol & Mar ●● ●● ●● ●●● ●●●  ●●● 

Turismo Náutico ●● ●● ●●● ●● ●●● ●●● ●●● 

Turismo Residencial ●● ● ●●● ●● ●●● ● ● 

●●● Muito Alto   ●● Alto   ● Limitado 

Fonte: PENT 

No contexto do PENT, o Concelho de Mira possui recursos turísticos que se enquadram nos fatores 

distintivos que, pelo seu potencial de projeção e impacto à escala nacional, segmenta para a região 

de Coimbra e Centro (região de turismo onde o Município de Mira se insere). 

Então, após uma análise pormenorizada, podemos afirmar que de todos os produtos selecionados 

pelo PENT para a Região Centro de Portugal, Mira terá aptidão principalmente para o: 

 Turismo Cultural e Paisagístico; 

 Turismo de Natureza; 

 Turismo de Saúde e Bem-estar (talassoterapia); 
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 Turismo Sol & Mar ; 

 Turismo Náutico. 

É evidente que nos últimos anos tem-se observado uma alteração nos gostos e motivações que 

levam à escolha do destino turístico. A crescente procura por destinos turísticos alternativos aos 

destinos convencionais cria novas oportunidades e impulsiona a oferta de um turismo alternativo 

de qualidade, mais ativo e participativo, centrado em atividades que permitam desfrutar e interagir 

com a natureza e com a expressão cultural. 

A estratégia definida no PENT, destaca ainda as seguintes linhas de atuação para os produtos 

identificados para o Município de Mira: 

 No turismo de natureza, na vertente passeios, verifica-se a necessidade de dinamizar as 

infraestruturas existentes (ex.: pista ciclo pedonal) e desenvolver serviços especializados, 

criar conteúdos e a sua disponibilização em canais, colocar o produto dos passeios a pé, de 

bicicleta ou a cavalo no mercado; 

 No turismo de saúde e bem-estar, verifica-se a necessidade de desenvolver conteúdos para 

a sua disponibilização em canais específicos, bem como apostar na diversidade de 

experiências de spa e talassoterapia; 

 No âmbito do produto sol e mar, é necessário estruturar ofertas para complementar outras 

motivações de procura primária (circuitos turísticos); 

 No turismo náutico, verifica-se a necessidade de divulgar a oferta de surfing. 

Em termos regionais, o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro (PROT 

Centro), em linha com o instrumento anterior, acrescenta ainda alguns produtos turísticos a 

empreender para este destino, nomeadamente, Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer (NUTL) que, 

devido às funções que desempenham, constituem uma importante componente de alojamento 

turístico e/ou de residência secundária, de concentração de funções turísticas, de serviços de apoio 

às atividades turísticas e de lazer. Além das funções urbanas, concentram recursos e funções 

turísticas, designadamente, empreendimentos turísticos, de restauração e serviços de apoio às 

atividades turísticas e de lazer. Em virtude do mencionado, neste instrumento de gestão territorial, 

encontra-se identificada como Núcleo Urbano de Turismo e Lazer, a Praia de Mira. 

Revela-se ainda fundamental, desenvolver os domínios que integram a oferta turística local, de 

modo a complementarem-se mutuamente e a beneficiarem do bom funcionamento de todos e do 

conjunto que formam. A figura seguinte ilustra isso mesmo, ou seja, os domínios que fazem parte 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  51 

de uma oferta turística diferenciadora/integrada, que inclui a atração (os recursos endógenos 

locais), a receção (hospitalidade), a fixação (condições de alojamento), a animação (cultural) e a 

deslocação (transportes): 

Figura 15. A oferta turística segundo a sua finalidade 

 

Fonte: PENT 

 

5.7.2. Recursos Naturais de Mira 

Quando falamos de Mira, falamos de um vasto rol de recursos naturais que dão a este Município 

uma identidade única. Neste contexto falamos da Lagoa de Mira, situada a este do Concelho e que 

é rodeada de unidades hoteleiras e atividades desportivas várias e que é um lugar de uma beleza 

rara. Pensamos igualmente na Barrinha de Mira , que rodeia a entrada da Praia de Mira e é porta 

de entrada do Parque de Campismo Municipal e do Orbitur e do Lago do Mar, onde estão situados 

bungalows, palafíticos, inspirados nas casas típicas da população da Praia de Mira (palheiros), 

funcionando como dínamo de atividades de desporto, lazer e turismo de excelência.  

Na Praia de Mira, outrora designada Palheiros de Mira, podemos encontrar as originais construções 

feitas de madeira, quase extintas, mas que continuam a marcar presença na memória e ainda em 

• ATRAÇÃO

• RECEÇÃO

• FIXAÇÃO

• ANIMAÇÃO

• DESLOCAÇÃO

Oferta 
Turística
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alguns recantos deste povoado de pescadores. Assentes sobre estacaria, de modo a não constituir 

obstáculo à livre circulação das águas durante as marés. 

Por fim, falamos do vasto território da Mata Nacional das Dunas de Mira, que comporta um vasto 

rol de atividades de lazer e desporto de natureza e aventura que são de um potencial extremo para 

a atração de mais turistas e pessoas para o Concelho. 

A fileira florestal desempenha igualmente um papel importante no desenvolvimento sustentável 

deste território afigurando-se como fundamental na valorização dos aspetos económicos e nos 

serviços associados ao extenso coberto florestal (e aos ecossistemas da Rede Natura 2000), 

particularmente através do conhecimento das espécies com elevado estatuto de ameaça e da 

valorização dos recursos florestais, promovendo, deste modo, a gestão dos riscos associados a 

incêndios florestais, que se afirma como fundamental para a preservação da fauna e da flora 

florestal. 

A floresta constituí, assim, um ex-libris, neste território, que importa preservar, pelo seu caráter 

associado à autenticidade da sua paisagem e valorizar pelo potencial associado ao desenvolvimento 

da fileira florestal (pela produção de biomassa e do seu potencial como energia renovável), induz 

claramente a definição de um correto equilíbrio entre ambas as dimensões, sendo para o efeito, 

fundamental a promoção de boas práticas em termos de preservação e valorização dos espaços e 

dos elementos naturais.  

Figura 16. Recursos naturais do Município de Mira 

 

Fonte: www.cm-mira.pt 

Cultura de Mira Lagoa de Mira Barrinha de Mira
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5.7.3. Praia de Mira 

A Praia de Mira é um dos ex-libris do território Mirense, funcionando como grande polo de atração 

turística do Concelho, principalmente na época balnear. O comércio e restauração tem, uma 

importância crucial no desenvolvimento do turismo da Praia, sendo, através da parceria entre todos 

estes atores a Câmara Municipal e a Freguesia da Praia que se estabelecem várias programações e 

atividades culturais na época balnear. 

Figura 17. Praia de Mira 

 
Fonte: www.cm-mira.pt 

5.7.4. Tradições e Cultura panorâmica  

Mira, tem várias tradições relacionadas em primeiro lugar com a cultura religiosa, com o mar e a 

atividade piscatória e, posteriormente, com tradições mais pagãs e populares. As tradições e 

eventos culturais são diversos em Mira, como por exemplo, as Festas de São Tomé, a Festa da Telha, 

as Marchas Populares, a Mostra Gastronómica ou mesmo a Feira dos Grelos. Existem outros 

eventos mais contemporâneos como os Jogos Sem Fronteiras.  

Existe também uma dinâmica gastronómica relevante com eventos gastronómicos inspirados na 

gastronomia Gandaresa, ou nos mais variados pratos da culinária Mirense, que vai desde a Batata 

assada na areia com bacalhau assado na brasa, passando pelas Filhós de abóbora e pelo Sarrabulho 

à Moda de Mira 

Praia de Mira
Vista Panorâmica 
da Praia de Mira
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No contexto da cultura da Gândara é ainda relevante, falar do Museu do Território da Gândara, o 

Património cultural das Casas Gandaresa e falar igualmente dos Moinhos e dos Palheiros como 

património fundação da identidade do Concelho e ícones de atração e oferta turística. 

Por fim, as estórias carnavalescas pagãs trouxeram na espuma do tempo as tradições dos Caretos 

da Lagoa de Mira que são personagens míticas da cultura de Mira e que os cidadãos continuam a 

manter como momento cultural e de atração turística de referência. 

Figura 18. Eventos de atração turística no Município de Mira 

 
Fonte: www.cm-mira-pt 

A Arte Xávega constitui igualmente um dos eixos estratégicos para a promoção deste território, na 

medida em que é uma tradição piscatória ancestral, ainda praticada em algumas regiões do litoral 

português. Hoje em dia, já não usam mais os bois para puxar as redes como era feito no passado, 

mas, ainda assim, é uma arte que vale a pena conservar. Esta é uma oportunidade de ver uma obra 

de arte sem pagar nada por isso.   

Sendo uma atividade antiga, tem vindo a sofrer evoluções com o tempo, mas continua a ser uma 

verdadeira Arte no seu todo – barco, redes, trabalho, pescadores – representando, além de uma 

forma de vida, um atrativo turístico e um magnífico quadro ou espetáculo vivo para quem procura 

a Praia de Mira. 

É uma forma tradicional de pesca em que, ainda hoje, os pescadores organizados por companhas, 

enfrentam a rebentação e vão ao mar num peculiar barco de madeira em forma de meia-lua para 

depois lançarem as enormes mas bem trabalhadas redes, cercando e arrastando para terra os 

cardumes. Para puxar as redes para a praia contam com a ajuda de tratores, que vieram substituir 

as possantes juntas de bois que durante décadas ajudaram os pescadores a puxar barcos e redes. 

Festas de S. Tomé Caretos da Lagoa Feira dos Grelos
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Logo depois dá-se o espetáculo da abertura do saco da rede, a descoberta da pescaria realizada e 

procede-se a uma minuciosa escolha das diversas qualidades de peixe que saltam e escorregam das 

mãos conhecedoras dos pescadores para as canastras da lota. 

A Arte Xávega tem uma grande representatividade no Concelho, contudo, esta atividade 

económica, assume uma relevância que extravasa o contributo enquanto atratividade turística do 

Concelho, na medida em que, atualmente, existem famílias que ainda dependem desta atividade 

diretamente. Em suma, a Arte Xávega, é uma marca de extrema importância cultural, económica e 

identitária, local, regional e nacional. 

Figura 19. Arte Xávega na Praia de Mira 

 

Fonte: www.olhares.sapo.pt 

5.7.5. Conglomerado de Mira 

O Conglomerado de Mira distingue-se como um recurso geológico singular no país e no mundo, 

que se encontra na génese da evolução do território, bem como de um conjunto de achados 

arqueológicos que demonstram a importâncias destas terras. Este simbolismo endógeno de Mira, 

encontra-se patente no Museu do Território da Gândara.  

Este moderno espaço museológico de Mira convida a conhecer o território da Gândara, conduzindo 

o visitante através de uma viagem no tempo e pelo património natural e cultural da região, tendo 

como principal objetivo a interpretação e valorização de todo o património cultural e ambiental da 

região da Gândara. 
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5.7.6. A Casa Gandaresa e os Palheiros 

A célebre Casa Gandaresa constitui uma casa bastante típica desta região, atualmente em vias de 

extinção. A casa Gandaresa mostra-nos uma base cultural forte, vinda de tempos antigos. A 

designação Casa Gandaresa, deve-se à forte disseminação destas casas com características 

arquitetónicas particulares, na região da Gândara, a partir dos séculos XVII, XVIII e XIX. 

Os Palheiros, surgiram com a necessidade de construir pequenas habitações, dada a fixação de 

pescadores na Costa do Mar, primeiramente provisórias e, mais tarde, para habitação definitiva. O 

adobe não era aconselhado na construção destas habitações, devido à sua fraca resistência à 

salinidade. Sendo a madeira uma matéria-prima relativamente abundante, os pescadores 

utilizaram-na na construção das suas habitações. Surgiram assim os Palheiros de Mira. 

Inicialmente, eram construções simples de um só compartimento que servia, simultaneamente de 

cozinha, quarto e sala. Com a instalação permanente dos seus habitantes, evoluíram para 

construções mais amplas, chegando a possuir vários andares. 

Figura 20. Tipos de povoamento e de casa de habitação 

Fonte: Município de Mira 

Casa Gandaresa Palheiros
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5.7.7. Oferta Hoteleira e Alojamentos 

Entre os locais mais emblemáticos do Concelho, espalha-se uma rede hoteleira diversa com oferta 

até quatro estrelas de avaliação hoteleira. Podemos encontrar, diversas ofertas de campismo 

(inclusive um campismo de juventude), alojamento local, residenciais e hotéis. 

Tabela 12. Oferta hoteleira no Município de Mira 

Unidade Hoteleira ou de Alojamento Localização 

Mira Villas Design Hotel **** Praia de Mira 

Maçarico Beach Hotel **** Praia de Mira 

Hotel Quinta da Lagoa *** Mira 

Hotel Senhora da Conceição ** Praia de Mira 

Apartamentos D. Quixote Praia de Mira 

Moradia – Alojamento Local Paris Mira 

Herdade do Lago Real Mira 

Residencial do Mar Praia de Mira 

Residencial Canhota Mira 

Canadian Star Praia de Mira 

Casa de Campo da Quinta de S. José Barra de Mira 

Parque de Campismo Municipal de Mira Praia de Mira 

Parque Orbitur Mira Dunas de Mira 

Casa da Lagoa Lagoa de Mira 

Lodge Park Praia de Mira 

Vila Caia Camping Lagoa de Mira 

Fonte: www.cm-mira.pt 
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5.8. Oportunidades e Desafios 

Tabela 13. Oportunidades e desafios do Município de Mira 

Pontos Fortes 

“Oportunidades” 

Pontos Fracos 

“Desafios” 

Concelho de identidade turística. Variados 

tipos de turismo (Natureza, Aventura, 

Desporto, Balnear, Gastronomia, Cultura); 

Défice identitário de atividade económica; 

Sedimentação da Cultura da Gândara como 

imagem de marca gastronómica; 

Desinvestimento/ instabilidade na economia 

local; 

Oferta hoteleira qualificada; 
Tendência de envelhecimento da população e 

diminuição da população jovem; 

Ciclovia com excelentes condições e alcance 

(25 km); 

Níveis de escolaridade em ensino profissional 

insuficientes e desadequação do ensino às 

necessidades do tecido empresarial da Região; 

Bons caminhos para a prática/ treino de atletas 

de alta competição (atletismo); 

Necessidade de reequilíbrio das atividades 

económicas, destacando a importância da 

agricultura e pesca 

Potencial de atração de jovens (emprego – 

empresas – qualidade de vida); 
Défice identitário de atividade económica; 

Rede social integrada numa estratégia de 

resposta municipal em cooperação (CMM; 

Freguesias; Instituições e Associações); 

Relevante desajustamento no mercado de 

trabalho, sem capacidade de resposta para os 

residentes com qualificações mais elevadas, 

mantendo-se o emprego demasiado 

polarizado em Coimbra; 
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Boa cobertura de ensino (Pré-escolar, Escolas 

de Ensino Básico); 

Diminuta valorização e projeção dos recursos 

naturais e dos elementos patrimoniais de 

elevado valor e singularidade; 

Proximidade do Mar com potencial para a 

Pesca, a exploração e investigação do Mar e da 

Biologia; 

Existência de superfícies comerciais de média e 

grande dimensão na região envolvente, com 

maior capacidade concorrencial na 

comercialização de produtos do setor primário. 

Variedade e diversidade de atividades 

industriais; 
--- 

Desemprego local (11%) abaixo da média 

nacional (13,2%); 
--- 

Potencial de ensino profissionalizante com 

empregabilidade nas empresas do Concelho e 

Região; 

--- 

Aproveitamento do potencial logístico 

resultante da excelente localização e 

acessibilidades (A17 e N109); 

--- 

Potencial de fixação de investimento e 

empresas decorrente das infraestruturas de 

excelência (Polo Industrial de Montalvo e 

Incubadora Beira Atlântico Parque); 

--- 

Apoio no acesso a instrumentos de 

financiamento comunitário; 
--- 

Crescente ligação do tecido empresarial às 

instituições de ensino superior e centros de 

IDT; 

--- 

Valorização dos recursos endógenos num 

quadro que promova o equilíbrio entre a 

--- 
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preservação do património natural e o 

desenvolvimento de atividades económicas; 

Incentivo para o desenvolvimento de 

dinâmicas de cooperação entre agentes 

institucionais, económicos e culturais para a 

construção de pacotes turísticos integrados e 

competitivos; 

--- 

Adequação do turismo como gerador de 

postos de trabalho e o aparecimento de novos 

serviços a ele associados; 

--- 

Promoção de uma gestão florestal sustentável, 

que reduza o risco de incêndio e valorize a 

matéria-prima; 

--- 

Percentagem do território classificado como 

área protegida (Rede Natura 2000). 
--- 

Fonte: Elaboração própria 
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6. Mira Com Todos 

Como definido na metodologia, os modelos de avaliação, diagnóstico e definição de ações são 

pedra basilar para a conceção e execução do Plano de Ação Estratégico Municipal (PAEM). Uma 

visão estratégica do Município é indissociável da construção em cooperação de quadros de 

diagnóstico e contributos fornecidos por parte das várias forças vivas do Município. 

Neste contexto, a Câmara Municipal de Mira convocou todos os atores do Município dotados da 

capacidade de diagnósticos e geração de contributos, que representam a caracterização estatística, 

política, socioeconómica e sectorial, ao que chamamos de “forças vivas relevantes” do Concelho. 

No caso do Município de Mira, foram compilados os diagnósticos e contributos das seguintes 

“forças vivas”: 

 Comunicação social; 

 Representantes do Grupo Escolar; 

 Associações culturais, recreativas e desportivas do Concelho 

 Representantes das Forças Políticas Locais; 

 Membros da Assembleia Municipal e Vereadores; 

 Grandes Opções do Plano (GOP) de Mira; 

 Junta de Freguesia de Carapelhos; 

 Junta de Freguesia de Seixo; 

 Junta de Freguesia de Mira; 

 Junta de Freguesia da Praia de Mira; 

 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho; 

 Representantes do Setor Hoteleiro; 

 Representantes da Arte Xávega; 

Nas audições públicas dos atores municipais indicados pelo Município, foram compiladas dois tipos 

de informação de interesse. As suas visões e avaliações do estado da arte do Concelho – 

Diagnósticos – e as suas propostas para uma estratégia integrada da comunidade - Contributos. 

Este processo metodológico de avaliação, diagnóstico e contributos é a base fundacional do que 

chamamos de Plano de Ação Estratégico Municipal (PAEM). 
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Este processo de enquadramento foi um primeiro passo fundamental para interligar a estratégia 

conjunta dos vários atores municipais com as prioridades do executivo para posteriormente se 

congregarem em contributos de possível integração em financiamentos Europeus, nomeadamente 

no Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020.  

Compiladas essas informações, de quem conhece melhor as necessidades e potencialidades do 

Concelho de Mira, foi feita uma ligação entre as propostas e os sectores que se relacionavam ou a 

afetavam diretamente. 

Gráfico 5. Enquadramento geral da audição das forças vivas relevantes do Município de Mira 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Numa primeira abordagem à análise dos principais contributos recolhidos nas audições públicas, 

verificamos que a prioridade das audições é dirigida para a oferta cultural e desporto, isto é, fica 

claramente evidenciado que este setor estratégico precisa de ser reforçada pelo Município. 

Seguidamente, surgem de forma idêntica a necessidade do reforço da necessidade de apoio à 

mobilidade e reabilitação urbana e, logo a seguir, surge o turismo que é uma das principais valências 

para a competitividade do Município de Mira, e tal reconhecido pelos protagonistas do Concelho 

como sendo uma das áreas que ainda pode ser melhorada. 

Findas as sessões de audição das forças vivas relevantes do Município de Mira foram registas no 

conjunto, 84 informações de diagnóstico e 139 contribuições e propostas para o futuro do Concelho 

nos mais variados setores que necessitam de uma estratégia direcionada. 

Tabela 14. Diagnósticos e contributos das forças vivas relevantes do Município de Mira 

Setor Diagnósticos Contributos 
% Rel. De 
Contributos 

Oferta cultural e afins 12 152 22% 

Mobilidade/Acessibilidade e Reabil. Urbana 14 100 15% 

Turismo 16 92 14% 

Ambiente e Eficiência Energética 9 76 11% 

Ação social e Saúde 7 50 7% 

Educação 9 38 6% 

Comércio e Serviços de Base Local 9 35 5% 

Prestação serviço municipal 6 34 5% 

Outros Sectores 14 30 4% 

Indústria 12 29 4% 

Tecnologia 8 19 3% 

Outras Áreas 1 12 2% 

Projetos-âncora DES (privado/público) 1 10 1% 

Fonte: Elaboração própria 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  64 

Compiladas as informações, urge agora fazer uma análise mais exploratória aos principais setores, 

para que seja possível entender as necessidades e potencialidades do Município de Mira. Para o 

efeito, será principalmente dada uma prioridade aos contributos e, posteriormente será feito uma 

ligação com os setores com que se relacionam. Em conformidade com os dados recolhidos e 

respetiva importância relativa, destacam-se quatro setores, entre eles a oferta cultural e afins, a 

mobilidade e reabilitação urbana, o turismo e, por fim mas não menos importante, o ambiente e 

eficiência energética. 

6.1. Avaliação dos contributos das Forças Vivas Relevantes 

Quando nos deparamos com o slogan do Município de Mira, “Mira, um Concelho vivo”, 

rapidamente percebemos a importância dos seus recursos endógenos e a relação que estes têm 

com a dinâmica das suas atividades e gentes.  

Os recursos naturais são uma das principais riquezas de Mira, os quais se espelham, 

nomeadamente, na praia, pois esta ostenta o galardão da Bandeira Azul, desde que foi iniciada a 

sua atribuição, em 1987; e em toda a envolvência ambiental que os caracterizam, tais como a 

Barrinha e a Lagoa de Mira, assim como a pista ciclo pedonal, que tem uma significativa extensão 

pelo território, através dos quais se pode aproveitar para desfrutar do património natural e cultural 

do Concelho. Para além do mais, esta é detentora de uma menção honrosa na área do ambiente. 

Mira é um Concelho vivo pela sua relação com a natureza, os recursos e património natural, é da 

interação entre a lagoa, a floresta e a praia que nascem as dinâmicas de turismo, comércio e até 

mesmo educativas do Concelho. Mira faz girar a sua vida associativa, desportiva e cultural ao redor 

das mais-valias naturais. Aí podemos relevar os grupos culturais e musicais que se juntam envolta 

da Praia ou das povoações do Concelho, ou mesmo as práticas desportivas, com realce para a vela, 

o remo, o ciclismo, o BTT e outros.  

A sua vivacidade não se esgota nos recursos naturais e suas valências inerentes, mas advém 

igualmente das múltiplas potencialidades industriais e empresariais, que surgem da sua posição 

estratégica ao nível de acessibilidades, entre os Portos da Figueira da Foz, Aveiro e Leixões e no 

epicentro de vias rodoviárias fundamentais como a A17 – Figueira da Foz- Aveiro a EN109 com o 

mesmo percurso a A1 direção ao IP3 Viseu e a Coimbra e a EN 234 direção Cantanhede-Coimbra. 
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Durante os últimos meses realizámos 9 reuniões com as forças vivas do Município de Mira, 

alcançando variadíssimos contributos que nos foram dando uma perspetiva do diagnóstico do 

Concelho e sugerindo contributos ou ideias sobre ações concretas ou visões estratégicas para o 

Concelho. O que fomos encontrando é um reflexo da vivacidade anteriormente referida, e um 

Concelho ansioso por cumprir as suas potencialidades inegáveis. 

Após a análise do Diagnóstico e Contributos, foram encontrados os seguintes eixos estratégicos que 

conduzem a visão da Mira de Hoje e de Mira de Amanhã: 
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Figura 21. Oportunidades associados à sustentabilidade territorial do Município de Mira 

 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2. Turismo e Mira – “O potencial transversal que urge tornar-se 

realidade” 

Mira tem no seu código genético uma relação indissociável da atividade turística. Durante as 

sessões de diagnóstico as considerações sobre turismo não se esgotavam nunca em si próprias, 

porque o Turismo é o motor de toda a dinâmica do Concelho. Se a Praia de Mira é o primeiro cartão-

de-visita dos turistas, o seu potencial turístico desdobra-se em mais duas importantes relações, a 

Lagoa e a Floresta.  

Este triângulo Praia-Lagoa-Floresta tem uma presença constante ao longo das sessões de 

diagnóstico, tanto como ponto positivo como negativo, podendo ser encontrada informação sobre 

as questões de manutenção destes locais turísticos, sobre a forma como este pode ser dinamizado 

(atividades culturais, recreativas ou desportivas em época balnear e outras), sobre a forma como 

este triângulo pode ser mais divulgado e comunicado de forma aos turistas terem o máximo 

aproveitamento das valências do Concelho (através de sinaléticas, informação online, informação 

em postos de turismo).  

O Turismo em Mira é multissectorial, isto é, é um Turismo de Lazer e época balnear, Turismo de 

Natureza (acima de tudo relacionado com as práticas de desportos náuticos - Vela, Remo e outros 

-, desportos de aventura como o BTT e com turismo de lazer e natureza – como a pesca, caminhada 

através de rotas pedestres, ciclovia pedonal e outros). Por outro lado, a atratividade destas práticas 

é um dinamizador de um comércio muito dedicado à restauração e atividades de hotelaria, que 

reivindicam uma melhor coordenação da oferta turística do Concelho e da forma como comunicam 

e praticam os seus serviços, de forma a ser mais um dínamo do turismo local. 

Uma das preocupações de educação e formação do Concelho, mais referidas nas sessões de 

diagnóstico, é precisamente a formação em hotelaria, tendo sido sugeridas parcerias com ensino 

profissional e superior para criar em Mira polos de formação nestas áreas, de acordo com as 

necessidades do Concelho. 

A reabilitação de ícones turísticos e culturais do Concelho como as Margens da Barrinha, os 

palheiros, os moinhos e as casas florestais, são igualmente considerados importantes eixos de 

atuação pelas “forças vivas” de Mira. 
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6.3. Atração de Empresas e Investimento Sustentável – Indústria, 

Mobilidade e Sustentabilidade 

Mira tem vindo ao longo dos anos a fomentar a atratividade de Indústria e Empresas, os 

investimentos em dois polos industriais (com uma terceira zona industrial em processo de 

implementação) e na Incubadora Beira Atlântico são disso exemplo, tendo sempre em conta a mais-

valia empregada pelas excelentes acessibilidades do Concelho e a sua posição geográfica 

estratégica. As sessões de diagnóstico revelaram, contudo, que ainda há um caminho a percorrer 

na garantia de melhores infraestruturas para as zonas industriais, bem como, uma necessidade de 

aplicar a utilização destes espaços de uma forma responsável, ecológica e com uma eficiência 

energética elevada.  

O Investimento na implementação da banda larga e a implementação das redes de alta tecnologia, 

bem como, o apoio à adoção das tecnologias e rede emergentes para a economia digital nestas 

zonas, a atração de indústrias inovadoras e com mão-de-obra qualificada e a própria atratividade 

exterior destes espaços (espaços verdes e redes viárias envolventes) está presente nos contributos 

dados nestas sessões de diagnóstico. A relação entre a atratividade de polos de ensino profissional 

mais adequados a estas empresas, garantindo quadros médios e superiores integrantes nas 

empresas é outra das ambições sugeridas pelos atores do Concelho. 

6.4. Ambiente e Eficiência Energética – “Um vetor indocissiável de 

sustentabilidade global”   

Com a promoção de projetos no âmbito da eficiência energética e ambiente, pretende-se 

sobretudo a promoção de smart cities, ou seja, a utilização das energias renováveis e, apoiar a 

transição para sistemas energéticos mais eficientes quer pela seleção de equipamentos quer pela 

criação de um referencial de boas práticas de gestão, manutenção e monitorização das instalações. 

Deste modo geral e em síntese, o contributo dos intervenientes diz respeito ao problema da 

dependência de combustíveis fosseis e eletricidade e, de forma a acompanhar o movimento global 

de independência destes tipos de energia, o Município de Mira deve dotar o Concelho de medidas 

de iluminação que sejam mais eco-friendly, nomeadamente, este processo passar por substituir nas 
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diversas infraestruturas e rede pública, as lâmpadas florescentes por outras soluções que 

minimizem os custos energéticos. Contudo, esta alteração do paradigma nas infraestruturas tem 

de ser acompanhado por um sistema que promova a sustentabilidade no futuro e, tal apenas vai 

ser possível com incentivos à formação à população mais jovem sobre este problema a nível global. 

É ainda importante referir que a promoção da eficiência energética não é alcançada apenas com a 

promoção de novas tecnologias, mas também pode passar pela reestruturação do edificado, 

nomeadamente no que diz respeito ao isolamento. 

Ainda no âmbito do ambiente e eficiência energética, mas integrado também no setor que diz 

respeito às infraestruturas municipais, uma das preocupações dos intervenientes diz respeito ao 

saneamento e à qualidade e dimensão da rede de abastecimento de água do Concelho. Como já 

referido anteriormente, constatamos que foi observada uma melhoria destes serviços 

municipalizados, no entanto, de acordo com os intervenientes das forças vivas relevantes do 

Concelho várias localidades do Concelho de Mira ainda necessitam de melhorar este serviço. 

No Concelho de Mira, principalmente pela sua competitividade estratégica, a Praia de Mira e o 

Parque de Campismo representam um eixo estratégico de desenvolvimento do Concelho. Ora, 

segundo os intervenientes da Praia de Mira, é necessário preservar melhor estes espaços, 

nomeadamente no que diz respeito à limpeza da praia e preservação da frente marítima, de modo 

a permitir a defesa da orla costeira. 

6.5. Ação Social e Saúde – “O principio de tudo” 

Pela análise efetuada aos principais contributos verificamos que, no que diz respeito à ação social, 

a maior necessidade contempla a necessidade de apoiar e acompanhar a população mais idosa. A 

preocupação dos intervenientes em relação a este tema diz respeito, principalmente, à necessidade 

de fazer uma reestruturação das infraestruturas existentes, na medida em que verificamos que o 

Concelho de Mira enfrenta um desafio relacionado com o envelhecimento da população, surge 

também por indicação dos intervenientes das forças vivas relevantes a necessidade de aumentar e 

reforçar a capacidade do Lar de Idosos do centro social e paroquial do Seixo, bem como proceder 

à construção de um novo lar. 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  70 

Ainda no que diz respeito à ação social, é necessário apoiar os grupos populacionais mais 

carenciados, sendo que, este investimento deve ser direcionado para todas as associações e IPSS’s 

do Município que, direcionam a sua atuação para dar resposta a estes assuntos sociais.  

No que diz respeito à saúde, a principal intervenção realçada pelos intervenientes diz respeito ao 

alargamento do horário do centro de saúde, bem como existir a necessidade de reforço de médicos.  

6.6. Educação – “O vínculo essencial com a economia” 

No âmbito da educação, as maiores preocupações dos intervenientes das forças vivas relevantes, 

dizem maioritariamente respeito à necessidade de qualificação da população e, de modo a 

solucionar este constrangimento é proposto que, em parceria com a universidade de Coimbra e 

Aveiro, sejam tomadas medidas de apoio ao empreendedorismo nesta região que, como resultado 

irá manter mais jovens no Concelho. De igual modo, é interesse dos intervenientes que, de modo a 

dinamizar a atividade económica do Concelho de Mira seja estabelecido um sistema dual de ensino 

profissionalizante de modo a dar resposta às necessidades de mão-de-obra do tecido empresarial 

da região.  

Em conformidade com as carências que se encontram no setor da saúde, de acordo com os 

intervenientes das forças vivas relevantes do Concelho, também é necessário proceder à 

reestruturação das infraestruturas existentes. Estas carências contemplam principalmente as 

escolas primárias do Concelho e os jardins de infâncias, no que diz respeito às condições do 

refeitório e condições do edificado. 

6.7. Tecnologia – “Mais que uma vantagem competitiva”  

No âmbito do setor da tecnologia, os contributos apresentados destinam-se à promoção do 

Concelho de Mira na promoção de soluções urbanas inovadoras e sustentáveis, a fim de fomentar 

as cidades inteligentes, vulgarmente denominadas de smart cities. A principal intervenção que deve 

ser levada a cabo, de modo a também acompanhar o desenvolvimento nos Concelhos limítrofes, é 

a implementação de rede de fibra ótica e wi-fi que, é benéfico tanto para empresas situadas neste 

Concelho como para a população residente e visitantes. 
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A utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), desempenha também um 

essencial contributo para uma melhor prestação do serviço público por parte do Município o que 

permitirá uma maior proximidade com os cidadãos. Assim, de acordo com intervenientes das forças 

vivas relevantes do Concelho, existe carência de equipamento informático que suplante as 

necessidades referidas. 

A este respeito, verifica-se que as duas zonas industriais existentes encontram-se debilitadas 

relativamente à massificação da utilização de tecnologia (wi-fi e fibra ótica), verificando-se assim, a 

necessidade de completar a rede de infraestruturação digital e reforçar a sua qualidade. 

No contexto das audições, foi ainda destacada a falta de exploração estratégica da Incubadora Beira 

Atlântico e, de modo a dinamizar esta infraestrutura é sugerido que, em conjunto com as propostas 

anteriormente referidas para o setor da tecnologia, sejam também desenvolvidas parcerias com 

outros centros tecnológicos da Região Centro, nomeadamente o Biocant Park. 
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7. Mira Para Todos 

Concluído o processo de audição das forças vivas relevantes do Município de Mira, importa agora 

verificar e analisar a visão estratégica levada a cabo pelo Executivo da Câmara Municipal. 

A requalificação da marginal norte da Praia de Mira e da zona envolvente ao campo do Touring é 

um dos eixos prioritários para o Executivo da Câmara Municipal de Mira, principalmente devido à 

necessidade de recuperar o espaço coletivo, convertendo-o em espaço de socialização, ponto de 

encontro da população local, palco de acontecimentos diversos, com equipamentos que potenciem 

novos usos, espaço este capaz de aumentar a auto estima das populações que o utilizam e mais 

importantemente valorizar, dinamizar e solidificar uma zona privilegiada da Praia de Mira, até hoje 

desaproveitada e esquecida, a marginal norte da Praia de Mira. 

A revitalização do património construído no Concelho, concretamente as casas florestais, surge 

como uma mais-valia na defesa da cultura e história do Concelho de Mira, pelo que uma solução 

viável para este tipo de património, nunca perdendo de vista o fim da criação destas infraestruturas, 

ou seja, a proteção da floresta, será a sua cedência para o desenvolvimento de atividades de 

proteção civil garantindo, assim, a manutenção destes equipamentos bem como a sua utilização. 

Iniciativas como criação de postos de vigilância e de postos avançados de intervenção com a 

deslocalização de meios de socorro e primeira intervenção devem ser projetos a concretizar. 

O apoio ao nível associativo das mais diversas atividades e projetos desportivos, engloba um 

substancial esforço por parte do Município, especialmente, o envolvimento e apoio às camadas 

jovens da população e a dinamização/valorização das comunidades. Como facilmente verificamos, 

tais projetos encontram-se também enquadrados com os contributos definidos pelos 

intervenientes das forças vivas relevantes do Concelho e, tal reforça a importância e necessidade 

dos mesmos. 

O núcleo museológico apresenta-se como um vetor estratégico de apresentação da cultura de Mira 

e é este património cultural que fomenta e valida a identificação dos cidadãos, estimulando as 

relações sociais e favorecendo a coesão social das comunidades. 

O investimento no sector da cultura pretende continuar a melhorar e valorizar a identidade do 

Concelho e é necessário que este investimento na valorização da construção/habitação típica da 

região, nomeadamente da Casa Gandaresa e dos Palheiros, se apresente como vetor dessa 

promoção do território. 
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Em conformidade com o potencial turístico que o Concelho de Mira dispõe, são também 

apresentadas medidas que vão de encontro à reestruturação do parque de campismo, bem como 

reforçar este com infraestruturas que dinamizem o local. É ainda de salientar que, no âmbito deste 

projeto, a Praia de mira possui o galardão da Bandeira Azul da Europa desde 1987, ano em que se 

iniciou essa campanha mundial e é a única praia que, desde sempre, tem esse mérito. Esta praia 

apresenta excelentes condições para a prática balnear e tem diversos serviços para os banhistas 

destacando-se: balneários, acessibilidades, chuveiros de praia, ecopontos de praia, postos de 

primeiros socorros, nadadores-salvadores e modernos equipamentos de bebidas e restauração 

A estratégia que se reporta ao desenvolvimento da atividade turística padece de um 

constrangimento que, em larga medida, dificulta a projeção do território, com implicações 

relevantes no desenvolvimento económico e social. Estes constrangimentos assentam sobretudo 

na sazonalidade da procura turística, com reflexos na cadeia de valor do turismo e na atração de 

fluxos turísticos para o território.  

Portanto, o objetivo é proporcionar diversidade, experimentação, singularidade e autenticidade 

aos turistas, tornando a sua estadia mais demorada e agradável e menos sazonal, induzindo maior 

valor acrescentado e fidelização da procura nacional e crescentemente internacional e reforçando, 

por essa via, os níveis de ocupação turística. A possibilidade de oferecer ao turista uma opção de 

entretenimento educativo (ex.: por via da promoção do Museu do Território da Gândara e do 

Conglomerado de Mira, etc.), procurando elevar o seu patamar de conhecimento, de auto estima 

e a sua eventual vontade de retornar, é aqui também decisiva. 

7.1. Eixos Estratégicos de Desenvolvimento 

As dimensões de valorização e desenvolvimento do Município de Mira, são estruturadas em três 

eixos de natureza mais temática e um quarto de natureza transversal, de suporte a todos os eixos 

temáticos. Portanto, o desenvolvimento urbano sustentável, resulta de um envolvimento coletivo, 

e assenta, assim, em quatro pilares fundamentais, organizados de acordo com os grandes pilares 

da estratégia de Europa 2020 (crescimento inteligente, crescimento sustentável e crescimento 

inclusivo). 

Os eixos são os seguintes: 
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Figura 22. Eixos estratégicos de desenvolvimento do Município de Mira 

Fonte: Elaboração própria 

Eixo 1. Promover condições que favoreçam e incentivem o Crescimento e o Emprego 

Esta intervenção estratégica aborda as preocupações do Executivo da Câmara Municipal de Mira, 

relacionadas com o desenvolvimento do tecido empresarial, com um forte enfoque na promoção 

das vantagens competitivas locais associadas à sua localização e, concedendo especial atenção a 

setores alicerçados nos recursos endógenos – onde se destaca a valorização das excelentes 

condições de acessibilidade e as zonas empresariais/ industriais – enquanto fatores com impactos 

em vários segmentos de afirmação do Município. 

Assumidos os domínios de valorização e de desenvolvimento local, é essencial conhecer quem gera 

emprego, os elementos nucleares com potencial de valorização económica, e quem fortalece o 

tecido produtivo, ou seja, quem melhor otimiza o potencial de afirmação das fileiras que beneficiam 

dos recursos do território. Afigura-se ainda imprescindível, identificar os principais empresários, 

como se pode envolver estes na contratação de pessoas e no crescimento dos seus negócios e quais 

as carências e projetos municipais essenciais.  

Contudo, é também essencial valorizar os espaços qualificados para a instalação de empresas no 

Município, ou seja, é necessário criar condições que favoreçam a atratividades deste território. Este 

é um eixo temático cujas intervenções, são dirigidas à dinâmica de articulação de competências (as 

Promover condições que favoreçam e incentivem o 
Crescimento e o Emprego

Valorizar o território (cultural, ambiental, paisagística e 
urbanisticamente) e apostar num turismo sustentável

Promover a defesa e o reforço da coesão social

Modernizar as práticas administrativas e promover uma 
cidadania mais ativa e mais participativa
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existentes e as que é preciso mobilizar) em torno da obtenção de resultados que, valorizem a 

identidade de Mira. 

OBJETIVOS DO EIXO 1 

 Qualificar e infraestruturar os polos I e II (Zona Industrial do Fojo e Seixo) ao nível da 

imagem, da qualidade dos espaços públicos e das infraestruturas e, na avaliação dos 

lotes disponíveis; 

 Programar a estruturação e expansão de espaços vocacionados para a instalação de 

atividades económicas na envolvente de unidades empresariais de referência; 

 Estruturar e expandir a Área Empresarial onde se encontra a Incubadora, criando uma 

área de dimensão relevante apoiada na EN234 e de fácil acesso ao nó da A17; 

 Criar uma estrutura municipal vocacionada exclusivamente para estudo, planeamento e 

acompanhamento do tecido empresarial municipal; 

 Dinamizar a economia agrícola de base familiar, articulando-a e enquadrando-a em 

circuitos comerciais e/ou de escoamento de produtos mais estruturados, valorizando os 

produtos endógenos de base local (grelos, batata e produtos hortícolas); 

 Promover a concertação e cooperação para o desenvolvimento local, assente na 

articulação de elementos fundamentais nesta matéria (Empresas – Agricultores – 

Município) e, desafiar unidades empresariais locais, a alavancar o desenvolvimento de 

práticas agrícolas mais estruturadas e orientadas para resultados; 

 Promover e incentivar práticas agrícolas sustentáveis (de base familiar ou empresarial), 

desenvolvendo “marcas identitárias” e valorizando a origem certificada dos produtos 

locais; 

 Promover o desenvolvimento, em parceria e cooperação, com empresários e 

associações de desenvolvimento local, de um projeto que envolva a trilogia Verde 

(Floresta, Percursos e Lagoas), Terra (Produtos Agrícolas locais e Gastronomia) e Água 

(Mar, Praia e Desportos Náuticos), afirmando assim uma imagem diferenciadora do 

Município de Mira; 

 Promover a criação de uma feira anual dedicada às profissões e emprego; 

 Incentivar em parceria com Universidade e Empresários, a criação de um concurso de 

soluções de caráter inovador; 

 Dinamizar Rede de Percursos Pedestres de Interpretação no Concelho de Mira. 
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Eixo 2. Valorizar o território e apostar num turismo sustentável 

A estruturação deste eixo temático tem como fundamento a valorização das características 

intrínsecas do Município, enquanto elementos que contribuem para a melhoria da atratividade 

global do Concelho, assente numa lógica que privilegia a adequação da oferta às novas dinâmicas 

da procura, capaz de qualificar Mira como um destino atrativo, quer para a população residente 

quer para o turismo. São estes os objetivos que suportam e orientam a abordagem estratégica do 

Município de Mira, articulando as necessidades e exigências locais. 

A promoção da atratividade do Município de Mira deve, em primeiro lugar, basear-se numa 

estratégia direcionada para a valorização do território (cultural, ambiental, paisagístico e 

urbanístico), que seja capaz de mobilizar os agentes do território para a estruturação de produtos 

diferenciadores, que valorizem a identidade do Concelho.  

A estratégia desenhada para os diferentes vetores de atratividade do Município de Mira, sugere 

uma intervenção ancorada na conjugação coerente de objetivos transversais, com um efeito 

sistémico, na melhoria da atratividade do Município: 

 Continuar a valorizar o património cultural, enquanto elemento referenciador da imagem 

do Município, nomeadamente, os Museus, a Casa Gandaresa e as Casas Florestais, a 

Floresta e Lagoas; 

 Estruturar e promover os produtos turísticos, os quais têm a sua importância reconhecida 

no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) e no Plano Regional de Ordenamento do 

Território (PROT) da Região Centro, tendo em vista a construção de produtos turísticos 

diferenciados e integrados, sob um modelo de promoção da oferta conjunta e direcionada 

previamente. Torna-se necessário dar ênfase à vertente planeamento e estruturação dessa 

oferta. 

OBJETIVOS DO EIXO 2 – CULTURA E IDENTIDADE 

 Recuperar o fórum mirando em locais diferentes do Concelho e, articular este, com as 

jornadas da gândara, impulsionado assim, um espaço de análise, reflexão e de debate 

dos temas fundamentais da identidade local; 

 Instituir o Fórum Associações, no seguimento da rota de associações, como espaços de 

encontro e discussão, dos problemas e dos projetos das mesmas; 
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 Estabelecer em parceria com todas as associações do Concelho, uma programação geral 

integrada e o desenvolvimento de projetos conjuntos, com o intuito de promover o 

dinamismo associativo; 

 Consolidar a Rede de Museus (Museu do Território e Museu Etnográfico), 

complementando-os com o Museu das Dunas e da Floresta, tirando partido de potenciais 

sinergias de escala local. Importa em particular, articular com esta estratégia e promover 

junto das Associações a criação da Casa do Artesanato enquanto espaço privilegiado para 

a transmissão de conhecimento e cultura locais; 

 Promover e divulgar um conjunto de eventos relevantes, programados, articulados e 

divulgados de uma forma integrada (ex.: A Mostra Gastronómica; A Gândara e Plantas; 

A Feira Medieval; A Feira dos Nabos e dos Grelos; A Feira do Artesanato; O Dia do 

Ambiente e da Conservação; O Dia da Floresta e das Dunas; O Dia da Identidade), que 

permitirá afirmar e fortalecer a identidade do Município. 

O Município de Mira afirma-se como um território, onde a dimensão associada aos valores 

ambientais e paisagísticos, tem um enorme significado estratégico e um forte potencial de 

afirmação, com reflexos ao nível de diferentes áreas de desenvolvimento. Face aos valores 

ambientais e paisagísticos impares e de grande relevo, reforça-se a necessidade de promover 

estratégias, ações e mecanismos ligados com a integridade, proteção, salvaguarda, valorização e 

promoção dos mesmos. 

É igualmente fundamental valorizar os aspetos ambientais (e económicos) associados aos 

ecossistemas da Rede Natura 2000, particularmente através do conhecimento das espécies com 

elevado estatuto de ameaça e valorizar os recursos florestais, promovendo, deste modo, a gestão 

e prevenção de riscos, que se afirma como fundamental para a preservação da fauna e da flora 

local. 

O entendimento de que este é um território a preservar, pelo caráter associado à autenticidade da 

sua paisagem, e a valorizar, pelo potencial associado ao desenvolvimento do setor agrícola, induz 

claramente a definição de um correto equilíbrio entre ambas as dimensões, sendo, para o efeito, 

fundamental a promoção de boas práticas em termos de preservação e valorização dos espaços 

agrícolas, naturais e dos elementos naturais. Para o efeito, consubstancia-se essencial que, a 

comunidade detenha igualmente um papel ativo, construtivo e participativo. 
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OBJETIVOS DO EIXO 2 – AMBIENTE E PAISAGEM 

 Programar e discutir o tratamento global de todo o sistema hídrico, nomeadamente, (i) 

pelo tratamento integrado na qualificação e desassoreamento da Barrinha e das Lagoas 

(Lagoa e Casal); (ii) pela recuperação e valorização do sistema hídrico; (iii) por instituir o 

repovoamento florestal e piscícola; (iv) e por fim, mediante aposta na educação e 

sensibilização ambiental; 

 Requalificar a pista ciclável, melhorando o pavimento, instalando equipamentos e, 

programando atividades; 

 Desenvolver o estudo paisagístico de toda a envolvente das Lagoas, criando espaços 

públicos para a prática de atividades ao ar livre, promovendo assim, hábitos de vida 

saudáveis na população; 

 Promover ações de educação e sensibilização ambiental, com especial incidência nas 

escolas, desafiando as Associações a assumir um papel estruturante, no processo da 

estratégia de intervenção; 

 Elaborar Agenda 21 Local; 

 Criar uma equipa permanente para limpeza e valorização da floresta e dos espaços 

adjacentes (pista, envolvente das lagoas,…); 

 Promover um Grande Acontecimento Anual no Concelho, que se afirme pela 

importância dos valores da sustentabilidade ambiental e paisagística do Município. 

Pretende-se com esta iniciativa estruturante, valorizar e qualificar os múltiplos tecidos territoriais 

do Concelho, de forma integrada e concertada, promovendo reabilitações e/ou reconversões de 

espaços urbanos degradados ou desqualificados, enquadrando novas expansões, através da 

implementação de instrumentos de valorização urbanística adequados, garantindo assim, uma 

melhoria das condições de vida e de atratividade dos centros urbanos. 

A pertinência atribuída à melhoria da qualificação urbanística do Município de Mira é validada pelo 

reconhecido potencial dos recursos endógenos do território, com base no desenvolvimento do 

potencial do posicionamento geográfico do Concelho e pela afirmação como Concelho para residir 

de elevada qualidade de vida e de reconhecida qualidade urbanística dos seus espaços. Por 

conseguinte, esta abordagem estratégica prevê a prossecução de intervenções, ancoradas em três 

objetivos específicos:  
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 Requalificação dos centros públicos – Através de intervenções de 

valorização/embelezamento que permitam torná-los mais aprazíveis e apelativos, 

afirmando-os como espaços de lazer, de convívio e de socialização, para que readquiram 

importância e notoriedade; 

 Valorização de um urbanismo policêntrico – Através do reforço do espaço público, por via 

de uma estratégia de desenvolvimento integrada, desencadeando um conjunto de efeitos 

multiplicadores, indutores de uma dinamização social, demográfica e económica, que 

poderão efetivamente constituir uma oportunidade para a sua reafirmação no sistema 

urbano; 

 Melhoria das condições de vida – Dotando os aglomerados urbanos de intervenções sobre 

os espaços públicos, os equipamentos de utilização coletiva, as ruas e os passeios, os jardins 

e os lagos, as infraestruturas e a iluminação. 

OBJETIVOS DO EIXO 2 – QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA 

 Valorizar urbanisticamente a frente de mar na Praia de Mira e a Circular Sul (prevista 

em plano de urbanização); 

 Identificar áreas vocacionadas para estacionamento que, possibilitem a libertação de 

espaço na frente mar; 

 Requalificar o centro da Praia de Mira. A Praia de Mira constitui o ex-libris turístico do 

Concelho, portanto, a requalificação da envolvente, enfatiza as seguintes prioridades 

territoriais, as quais são essenciais para moradores, comerciantes e investidores: (i) A 

qualificação do Bairro Norte; (ii) A pedonalização da marginal da barrinha; (iii) O 

tratamento de toda a frente desde o FAOJ (Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis) até 

ao centro; (iv) o controlo do estacionamento e trânsito na Vila;  

 Valorizar e qualificar os espaços vazios da Praia, relocalizando o campo do Touring e 

qualificando ambientalmente toda essa área, incluindo o estacionamento existente. 

Nesta iniciativa estruturante, destaca-se ainda a valorização do Miradouro e de toda a 

“margem” da estrada que circunda o Lago do mar e estabelece a relação com o cordão 

dunar; 

 Requalificar e dar vida ao centro da Vila de Mira, enquanto lugar de encontro e de 

sociabilidade urbana. Esta ação agrega as seguintes iniciativas: (i) a urbanização do 

centro da Vila (traseiras da Igreja); (ii) a deslocalização da central de camionagem; (iii) a 
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requalificação dos antigos armazéns da Câmara Municipal e; (iv) a urbanização da 

envolvente do cemitério e bombeiros; 

 Recuperar e valorizar a envolvente dos “antigos mercados” da Praia de Mira e de Mira; 

 Privilegiar a construção de espaços públicos centrais em cada núcleo populacional, 

bem como protocolar junto das respetivas Juntas de Freguesia e Associações, a 

valorização de espaços e equipamentos públicos; 

 Qualificar e modernizar as infraestruturas, no âmbito da valorização dos recursos 

hídricos (água e saneamento) e, equacionar o enquadramento desta atuação, numa 

estratégia intermunicipal; 

 Conservar a rede viária, enquanto elemento essencial e diferenciador para a 

competitividade do território; 

 Rever o Plano Diretor Municipal (PDM), como uma atuação essencial para garantir um 

desenvolvimento urbano e, adaptar o Plano aos novos contextos do Concelho; 

 Implementar o programa “Passeios e Arborização”. 

O turismo constitui um essencial catalisador da economia local. Apesar do setor do turismo em 

Mira, ainda não se encontrar devidamente estruturado, verificando-se uma frágil captação de 

fluxos turísticos, este tem-se vindo a afirmar, reconhecendo-se o efeito agregador que a 

estruturação de produtos turísticos pode gerar, em especial com a diversidade patrimonial que este 

território dispõe (património histórico, cultural e natural reconhecido e classificado).  

Contudo as debilidades deste setor, associadas à reduzida diversidade de iniciativas e à 

sazonalidade, constituem um constrangimento à atração de fluxos turísticos, com reflexos no 

tempo reduzido de permanência dos fluxos turísticos e à projeção da identidade local. A diversidade 

e complementaridade da oferta, associada à qualificação deste setor, permitirá ao Município de 

Mira, assumir uma capacidade de liderança, ser competitivo e inovador. Destaca-se ainda, a 

importância do turismo sustentável, associado à preservação dos recursos naturais, o significado 

da história e identidade do Concelho e o valor das tradições e cultura locais. 

OBJETIVOS DO EIXO 2 – TURISMO 

 Desenvolver um projeto global de qualificação da Praia de Mira que, integre as 

preocupações com o espaço público, ou seja, tornar pedonal a margem da Barrinha e as 

ruas do Bairro Norte, favorecendo o ambiente típico e atrativo do aglomerado; 
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 Disciplinar o campismo e os parques de merendas, garantindo uma maior qualidade e 

menor pressão sobre os recursos naturais; 

 Apostar na execução de equipamentos de lazer; 

 Qualificar e assumir como principal eixo de afirmação turística, a ligação Clube Náutico 

– Centro da Vila da Praia de Mira; 

 Promover a localidade de Poço da Cruz, como local de referência à prática de surf a nível 

nacional; 

 Adesão à Carta Europeia do Turismo Sustentável, enquanto elemento diferenciador do 

Município de Mira nas redes de turismo de natureza e, assumir o Município como 

“Capital Nacional do Turismo Sustentável”; 

 Dinamizar o esforço na promoção do Portal de Turismo Municipal, que permitirá 

informar e divulgar, a oferta e capacitação dos agentes locais; 

 Construir um parque botânico que eduque e sensibilize para a importância e 

contribuição das espécies para a sustentabilidade ambiental e, criar um Centro de 

Interpretação da Natureza e de Observação de Aves; 

 Estabelecer uma estratégia de marketing territorial e divulgação do Município, com os 

principais promotores e investidores; 

 Desenvolver a ideia de um Concelho que se assuma como polo de turismo ativo de forte 

vertente ambiental e desportiva (promover a pista ciclável, os desportos náuticos, o 

surf, o kitesurf, o skate,…); 

 Tornar as praias e espaços de recreio acessíveis para todos; 

 Dinamização dos viveiros piscícolas da Praia de Mira; 

Eixo 3. Promover a defesa e o reforço da coesão social 

A promoção da defesa e reforço da coesão social, constituem um imperativo estratégico que 

concorre para o desenvolvimento local, naquilo que se prende com a estruturação de funções 

modernas que proporcionem melhores vivências aos atuais residentes e aumentem a atratividade 

global do Concelho. 

Na atual conjuntura de pós-crise, os principais abrangidos foram as pessoas, portanto, o Município 

de Mira, apresentará uma estratégia direcionada, com especial atenção, para as políticas de 

natureza social, de forma a garantir dignidade às pessoas e famílias, assente num programa de 
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desenvolvimento e apoio social que vise minimizar os crescentes problemas da pobreza e exclusão 

social. As respostas sociais incidirão em ações e programas de intervenção integrados, que visem 

possibilitar condições para que, os munícipes e as famílias, em maiores dificuldades, possam 

melhorar a sua situação social. A Autarquia apresentará um modelo de atuação devidamente 

institucionalizado para, em cooperação com os agentes sociais, identificar e sinalizar os casos de 

carência social e acionar os mecanismos adequados para ajudar a resolvê-los. Em suma, a ação 

social, constitui uma prioridade estruturante do Município, sobretudo através de apoio prestado às 

instituições que já trabalham no terreno. 

OBJETIVOS DO EIXO 3 – EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 

 Rever a Carta Educativa; 

 Fortalecer parceria com o Agrupamento de Escolas de Mira, de modo a contribuir para 

um projeto educativo local de elevado valor acrescentado; 

 Garantir a componente de apoio à família em todos os jardins-de-infância, e escolas do 

1.º ciclo; 

 Criar e dinamizar o Banco Municipal de Voluntariado; 

 Criar um atendimento social municipal integrado em cada Freguesia, em estreita 

parceria com os “operadores locais”; 

 Apoio à construção de um lar de idosos na Praia de Mira; 

 Promover a criação de “Universidade Sénior”; 

 Reforçar a ação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), como apoio à procura ativa 

de emprego e à qualificação da população; 

 Criar Loja de Apoio Social, fornecendo alimentos, vestuário, material escolar, ortopédico 

e outros aos munícipes com maiores dificuldades socioeconómicas; 

 Criar um Programa de Emergência Social (PES), para apoio a famílias do Concelho, em 

situação de rutura socioeconómica e emergência social. 

O associativismo e o desporto são indispensáveis à qualidade de vida da população e, por 

conseguinte, à qualificação da atratividade do mesmo. A afirmação deste desígnio passa 

imperativamente, pelo reforço e consolidação do associativismo local, por via de uma estratégia de 

coordenação de esforços, articulando e concertando as parcerias necessárias, entre os vários atores 

locais e regionais, enquanto fator potenciador do reforço da identidade concelhia. 
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Complementariamente à promoção do turismo, enquanto fator determinante da atratividade do 

Município, o estímulo ao lazer e atividade desportiva, constitui um elemento catalisador na 

atratividade e competitividade, que se alicerça na assunção clara de objetivos de diversidade, 

qualidade da oferta e capacidade de diferenciação. 

OBJETIVOS DO EIXO 3 – ASSOCIATIVISMO E DESPORTO 

 Potenciar e valorizar o campo de tiro como infraestrutura regional; 

 Valorizar e requalificar a rede de equipamentos desportivos, bem como, promover e 

incentivar a cooperação, numa lógica de complementaridade/sustentabilidade, dos 

equipamentos desportivos existentes de âmbito municipal e supramunicipal; 

 Construir uma pista municipal de atletismo e, programar a construção de um relvado 

sintético na Praia de Mira; 

 Incentivar e afirmar o Concelho, como um território propício ao desenvolvimento de 

desportos radicais, nomeadamente: surf, bodyboard, kitesurf e skate; 

 Apoiar e incentivar a criação de escolas de formação desportiva (andebol, futsal, 

psicomotricidades…), férias desportivas, intercâmbios internacionais (eixo atlântico e 

cidades germinadas), semana do desporto e outros acontecimentos propícios à 

divulgação do Município; 

 Promover vários programas desportivos dirigidos aos diferentes setores etários da 

população e, desenvolver o projeto “Mês do Desporto e da Saúde”; 

 Implementar a Carta Desportiva Municipal e, promover a criação do Concelho 

Municipal da Juventude. 

A cultura assume um papel de natural destaque, pelo potencial que demonstra na capitalização de 

um Concelho atrativo e, pelos efeitos sociais e de pertença que gera na população, enquanto, motor 

essencial para a estratégia de melhoria da atratividade do Concelho. Requer, portanto, uma 

mudança na forma como se encara o território, ou seja, passar de Mira como espaço de localização 

estático e fechado, para um espaço de valorização e projeção do património, das pessoas e das 

instituições que nele se encontram.  

Logo, a prioridade enceta o aproveitamento dos recursos que o Concelho já dispõe, a este nível em 

todas as áreas culturais, nomeadamente, pela importância das atividades artístico-culturais como 

instrumento de desenvolvimento do Concelho e, como reforço da identidade e coesão, mas 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  84 

também do ponto de vista da possibilidade da expressão de sentimentos, do desenvolvimento da 

personalidade, da aproximação entre pessoas, da promoção dos afetos e da construção de 

identidades socioculturais específicas. 

OBJETIVOS DO EIXO 3 – DINÂMICA CULTURAL E ASSOCIATIVA 

 Apoiar a organização de eventos e a publicação de livros; 

 Dinamizar a biblioteca e a rede de museus; 

 Apostar no turismo cultural e no ecoturismo, valorizando a Casa Gandaresa, as Casas 

Florestais e o turismo de eventos, na medida em que, atraem visitantes de fora do 

Concelho e dinamizam a economia local; 

 Apoiar os grupos culturais e divulgar as atividades dos mesmos no Concelho e na Região; 

 Potenciar a rede de equipamentos culturais do Concelho (Casa do Povo de Mira, Centro 

Cultural da Praia de Mira, Museu do Território da Gândara, Casa da Música, Biblioteca, 

Salão Cultural dos Carapelhos e o Salão Paroquial do Seixo); 

 Facilitar à população o acesso a acontecimentos e atividades culturais que possam 

ocorrer nos espaços culturais de referência na Região e no País; 

 Reavivar e regenerar os palheiros como imagem identificativa de Mira. 

Eixo 4. Modernizar as práticas administrativas e promover uma cidadania mais ativa e 

mais participativa 

Os domínios associados à conetividade e à governação são essenciais para a promoção do 

desenvolvimento de qualquer Concelho. Logo, iniciativas estruturantes, dirigidas ao incremento 

dos níveis de participação e envolvimento dos cidadãos, nos processos de discussão e de decisão, 

merecem um estímulo maior e um desafio de maior participação cívica. Neste contexto, o 

orçamento participativo (OP), constitui um relevante instrumento de democracia participativa, que 

permite aos cidadãos decidirem sobre a aplicação de uma parte do orçamento municipal. 

Na formulação de uma estratégia de desenvolvimento, assente na promoção de uma cidadania 

mais ativa e participativa, materializando a participação, a articulação e a cooperação em parcerias, 

de todos os agentes de desenvolvimento (responsáveis municipais, investidores e empresários, 
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associações e munícipes), que se articulam na ambição e sistemicamente entre si, constitui um fator 

determinado para a eficácia da mesma. 

OBJETIVOS DO EIXO 4 

 Aprofundar a experiência da população no Orçamento Participativo (OP); 

 Desenvolver o projeto “Mira – Comunidade Viva” que, desafiará toda a comunidade a 

pensar sobre o desenvolvimento e os desafios que se colocam ao Concelho; 

 Consolidar a Modernização e Organização dos Serviços; 

 Promover reuniões de Assembleia Municipal em cada Freguesia; 

 Criar o grupo de reflexão estratégica “Pensar Futuro”, para debater sobre o 

desenvolvimento do Concelho; 

 Promover anualmente na Assembleia Municipal, o debate “Estado do Concelho” e, 

protocolar uma maior participação das Juntas de Freguesia na gestão do Concelho. 

 Desenvolver uma estratégia de acesso e divulgação de informação na página de 

internet do Município; 

 Criar um “Espaço Net” de contato e apresentação de sugestões/reclamações (Provedor 

do Mirense). 

 

 

8. Plano de Ação do Município de Mira 

O Plano de Ação é um mecanismo de implementação da estratégia proposto para o Município de 

Mira ao longo do período temporal 2014-2020, suportado pelos elementos do diagnóstico efetuado 

e adotou como perspetivas centrais a leitura do posicionamento do Município face à Estratégia 

Europa 2020 e às grandes opções nacionais, mas igualmente da realidade local e, em particular, 

numa análise por domínios chave.  

O diagnóstico realizado por sua vez centrou-se na identificação dinâmica e rigorosa das 

oportunidades (pontos fortes) e dos desafios (pontos fracos) do Município de Mira e dos seus 

stakeholders, e como tal, foi possível projetar uma Visão para o Município que “obriga” a 

estabelecer e concretizar as grandes opções do Município de Mira. Pretende-se, assim, alcançar 

níveis adequados de relevância, isto é, garantir que as escolhas estratégicas correspondem à 
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realidade das “populações alvo” e aos contornos e tendências do respetivo contexto social, 

económico e institucional, e de pertinência, bem como garantir que os objetivos propostos possam 

responder com eficácia às necessidades, incorporar as lições da experiência e integrar-se nos 

esforços desenvolvidos à escala nacional e comunitária.  

Apresenta-se de seguida uma matriz que salienta a coerência das propostas de desenvolvimento 

estratégicas assumidas pelo Município de Mira, com os 11 Objetivos Temáticos definidos na 

programação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), evidenciando a coerência 

que se verifica entre os quatro Objetivos Estratégicos de Mira (Promover condições que favoreçam 

e incentivem o crescimento e o emprego; Valorizar o território e apostar num turismo 

sustentável; Promover a defesa e o reforço da coesão social; Modernizar as práticas 

administrativas e promover uma cidadania mais ativa e mais participativa).  

Por sua vez, a estruturação da programação e implementação do Portugal 2020 fundamenta-se em 

11 Objetivos Temáticos (OT) e assenta numa lógica de intervenção organizada em torno de quatro 

domínios temáticos - competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital 

humano, sustentabilidade e eficiência no uso de recursos -, bem como dois domínios transversais, 

relativos à reforma da Administração Pública e à territorialização das intervenções, numa lógica 

matricial. 

 

 

Tabela 15. Matriz de estruturação temática do PORTUGAL 2020 

  Domínios transversais 

  Abordagem territorial Reforma da Administração Pública 
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Competitividade e 
Internacionalização 

Objetivos temáticos (OT) centrais: 

OT 1. Reforço da Investigação, do desenvolvimento tecnológico e da 
inovação 

OT 2. Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua 
qualidade 

OT 3. Reforço da competitividade das PME 

OT 4. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos 
estrangulamentos nas principais infraestruturas das redes 

OT 5. Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e 
das partes interessadas e da eficiência da administração pública 

Inclusão Social e 
Emprego 

Objetivos temáticos (OT) centrais: 

OT 8. Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e 
apoio à mobilidade dos trabalhadores 

OT 9. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à 
descriminação 

Capital Humano 

Objetivo temático (OT) central: 

OT 10. Investimento na educação, na formação e na formação 
profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao 
longo da vida 

Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso 

de Recursos 

Objetivos temáticos (OT) centrais: 

OT 4. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono 
em todos os setores 

OT 5. Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e 
gestão de riscos 

OT 6. Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização 
eficiente dos recursos 

Fonte: Elaboração própria 

Os eixos estratégicos surgem assim, nesta fase, como a escolha dos caminhos por onde vamos ter 

de nos orientar, no processo de formulação da estratégia do Município de Mira. Neste contexto, as 

dimensões de valorização estratégica deste território, são estruturadas em quatro domínios de 

natureza mais temática e, os restantes de natureza transversal, de suporte a todos os eixos 

temáticos. 

Os domínios temáticos são os seguintes: 

Figura 23. Programas operacionais do PORTUGAL 2020 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  88 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Estratégia de desenvolvimento de Mira 

Mira, afirma-se como um Concelho onde se manifesta um conjunto alargado de oportunidades e 

desafios de desenvolvimento. A presença e simbiose de valores ambientais e paisagísticos, aliados 

à aptidão de Mira para o desenvolvimento de turismo balnear, turismo de natureza, a existência (e 

Competividade e Internacionalização (PO CI)

Inclusão Social e Emprego (PO ISE)

Capital Humano (PO CH)

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recuros (PO SEUR)

Reforma da Administração Pública

Territorialização das políticas
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desenvolvimento) de polos empresariais com relevo regional associados à presença de 

infraestruturas viárias de excelência, a existência de recursos endógenos de excelência (no que 

concerne aos produtos agrícolas, da fileira florestal e associados ao recurso mar), configuram a 

necessidade de construção de uma estratégia de desenvolvimento, baseada nas oportunidades 

subjacentes ao território, mas consciente das ameaças que sobre ele se pendem. 

Destaca-se ainda que a definição dos vetores estratégicos é baseada numa abordagem 

complementar e transversal que integra, na sua essência, as dimensões de crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, devendo ser observados como grandes vetores de desenvolvimento que 

possuem na sua génese elementos de relação social, cultural, económica, ambiental e territorial. 

A estratégia de desenvolvimento de Mira assenta assim, em dois pilares fundamentais na afirmação 

do território. O primeiro apresenta uma tónica claramente vincada como alavanca e motor de 

desenvolvimento e crescimento da economia local, segmenta na consolidação e qualificação de 

três objetivos específicos, que se interrelacionam entre si:  

 O primeiro reporta-se à atividade/ atratividade turística, explorando os segmentos de sol/ 

praia; turismo sénior e envelhecimento ativo; turismo de natureza e turismo de negócios/ 

náutico, sendo necessário desenvolver uma estratégia que incentive o desenvolvimento de 

dinâmicas de cooperação entre agentes institucionais, económicos e culturais para a 

construção de pacotes turísticos integrados e competitivos. A mobilização desta estratégia 

permitirá adequar o turismo como gerador de postos de trabalho e o aparecimento de 

novos serviços a ele associados; 

 O segundo reporta-se à afirmação e desenvolvimento dos polos empresariais (Polo I e II) 

e tecnológico (Polo de Montalvo) de Mira, enquanto intervenção que permitirá salientar a 

oportunidade de Mira beneficiar da inovação e do conhecimento para a requalificação e 

capacitação do tecido empresarial, aproveitando o inigualável posicionamento geográfico 

e do potencial induzido pelas acessibilidades para fixar/ captar investimento e empresas; 

 O terceiro, que se reporta ao domínio da valorização dos recursos endógenos, associado à 

valorização ambiental e económica do extenso coberto florestal, à promoção dos produtos 

agrícolas, a pesca e a aquicultura, sendo, para o efeito,necessário proceder ao 

robustecimento das fileiras produtivas, certificação e estruturação dos canais de 

distribuição. Não obstante o essencial reforço da valorização dos recursos endógenos, 

torna-se necessário promover a correta utilização e a preservação dos recursos, 

principalmente associados aos valores ambientais e paisagísticos. 
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O segundo pilar da estratégia de desenvolvimento do Município de Mira, encontra-se enquadrado 

em estreita relação com a melhoria da qualidade de vida da população e coesão social, ancorado 

na mobilização de objetivos no domínio da requalificação urbana, com uma forte aposta nas 

energias renováveis, na promoção da mobilidade sustentável, na pertinência de zelar por uma 

educação de excelência, pela articulação de mecanismos de melhoria de combate à pobreza e de 

promoção da inclusão social. 

A definição deste quadro estratégico partiu de uma lógica de participação dos vários atores locais, 

com representatividade no desenvolvimento de Mira, tendo por base um processo gradual e 

alargado de reuniões de auscultação, facto que consolidou a criação de uma estratégia coletiva, 

partilhada e consensual entre os vários atores locais. Salienta-se ainda que a definição desta 

estratégia implica, necessariamente, a afirmação de um compromisso orientado para resultados 

que se assumam realistas e viáveis em termos da sua implementação e aplicabilidade. 

É de fundamental importância referir que as opções estratégicas aqui definidas encontram-se em 

estreita relação de complementaridade com os modelos de gestão e ordenamento territorial, 

nomeadamente, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro), o Plano 

Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) e o Plano Diretor Municipal (PDM).  

A estratégia definida pelo Município de Mira, no horizonte temporal 2014-2020, encontra-se assim 

estruturada em quatro eixos: 

 

 Eixo 1 | Promover condições que favoreçam o crescimento e o emprego 

A pertinência deste eixo estratégico encontra-se ancorado à afirmação do tecido empresarial do 

território, onde se mostra essencial a criação e sustentação de dinâmicas de cooperação com 

agentes económicos e institucionais, que promovam o desenvolvimento local e, dessa forma, 

alavanquem a criação de emprego e riqueza. 

O referencial estratégico relacionado com a promoção de condições que favoreçam o crescimento 

e o emprego é fundamental, já que, permite fortalecer a atratividade empresarial de Mira, através 

do reforço da fixação de novas iniciativas empresariais decorrente das condições preferenciais no 

posicionamento face aos eixos e corredores de circulação viária e respetivas condições a atividades 

económicas logísticas.  
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A atratividade empresarial constitui-se como fator potenciador de competitividade e 

consequentemente, de afirmação do posicionamento do território no sistema económico regional, 

por via da potenciação das atividades económicas tradicionais mas também pela diversificação do 

tecido empresarial, apostando nos segmentos com maior potencial de afirmação e crescimento, 

nomeadamente por iniciativas que promovam o desenvolvimento e transferência de tecnologia e 

a partilha de conhecimento, no quadro de especialização inteligente preconizada pela estratégia 

europeia. 

O desafio inerente a esta orientação estratégica consubstancia-se na promoção de um conjunto de 

iniciativas que promovam Mira como um território para investir e trabalhar, num contexto 

dinâmico, gerador de oportunidades de emprego, indutor de empreendedorismo e com capacidade 

de captação de investimento, que facilite a instalação rápida de unidades empresariais e conceda 

aos atores locais e empresariais, instrumentos de afirmação da competitividade empresarial.  

De facto, a revitalização do tecido empresarial e a criação de emprego são elementos prioritários 

na presente formulação estratégica com implicações evidentes em termos de atratividade 

populacional e residencial, num círculo virtuoso de causa e consequência. 

 

 Eixo 2 | Valorizar o território e apostar num turismo sustentável 

A valorização do território e o desenvolvimento do turismo sustentável são diretrizes que devem 

ser mobilizadas de forma articulada, e que devem ser assumidas como decisivas para o 

desenvolvimento económico, social e ambiental de Mira, numa perspetiva de sustentabilidade. 

A pertinência desta orientação estratégia encontra-se, evidentemente, ancorada na diversidade de 

recursos endógenos do território, tais como recursos agrícolas e florestais, valorização da fileira do 

mar (aquicultura e pesca), e da tradição e cultura locais.  

Considerando a importância associada ao desenvolvimento do turismo neste território, e 

reconhecendo-se o efeito agregador que a estruturação de produtos turísticos pode gerar, em 

especial com a diversidade cultural, ambiental e paisagística que este território apresenta, importa 

perceber os desafios associados a cada um dos segmentos de turismo, a que o Município de Mira 

demonstra apetência, nomeadamente atividades náuticas de mar, fruição da paisagem, da 

biodiversidade e dos espaços protegidos, fruição do património cultural e tradicional, bem como o 

foco associado à gastronomia e qualidade dos produtos agrícolas. 
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 Eixo 3 | Promover a defesa e o reforço da coesão social 

A promoção da defesa e o reforço da coesão social constitui um imperativo estratégico que 

concorre para o desenvolvimento do território, naquilo que se prende com a estruturação de 

iniciativas que proporcionem melhores vivenciais aos atuais residentes e aumentem a atratividade 

para a fixação de população. A promoção desta estratégia assume pertinência particular em Mira, 

onde o fenómeno cada vez mais intenso de envelhecimento e assimetrias territoriais colocam 

desafios consideráveis para a construção de um território coeso e inclusivo. 

Também aqui o modelo educativo deverá assumir um papel fundamental na promoção da coesão, 

pela articulação da oferta local e regional de ensino regular, profissionalizante e superior, de modo 

a adequar o perfil e a disponibilidade do capital humano. 

Não obstante a garantia de um sistema educativo adequado, esta orientação estratégia assume 

ainda o objetivo de garantir uma oferta diferenciado e atrativa de serviços às famílias, e o 

desenvolvimento de uma economia social que responde aos desafios sociais e a promoção da 

empregabilidade. 

 

 Eixo 4 | Modernizar as práticas administrativas e promover uma cidadania mais ativa e 

participativa 

A estruturação desta orientação estratégica valoriza a pertinência de promover a eficiência da 

gestão e da administração do território, e emerge da necessidade de construção e desenvolvimento 

de um conjunto coeso e articulado de ligações físicas e imateriais que contribuam para a efetiva 

integração, capacitação de empresas, instituições e pessoas (para a afirmação plena da sua 

cidadania). Portanto, instituir projetos em lógicas de cooperação, que promovam a articulação de 

competências e fomentem a capacidade de otimização das respostas a fornecer à população, 

internaliza o cumprimento do primado da eficiência da gestão e da administração.
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Figura 24. Estratégia do Município de Mira para o horizonte 2020 

 
Fonte: Elaboração própria
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Na medida em que o Concelho de Mira beneficia de recursos endógenos diferenciadores e de 

elevado valor acrescentado, a valorização e preservação do património e recursos naturais, 

demonstra uma forte apetência para o desenvolvimento sustentável de Mira. Não obstante 

beneficiar de uma localização face aos eixos viários de circulação que constitui um domínio 

essencial para o fomento da competitividade e coesão económica e social, beneficia ainda da 

inserção num território onde o património natural e paisagístico, contribui para o seu 

reconhecimento e projeção. 

O plano de ação, por sua vez, encontra-se definido em função de seis vetores estratégicos que, 

constituem iniciativas âncoras no desenvolvimento sustentável do Município de Mira. Estes 

vetores estratégicos, por sua vez, agregam um conjunto de intervenções, as quais surgiram de 

uma parceria alargada de coordenação, participação e concertação, entre os vários atores 

económicos, institucionais e sociais com intervenção no território. 

Tabela 16. Síntese dos vetores e ações estratégicas 

VETOR 1 | POLÍTICA DAS CIDADES 

Ação 1.1 Requalificação e aumento da Zona Industrial existente – Polo I 

Ação 1.2 Desenvolver o polo de desenvolvimento tecnológico de Montalvo 

Ação 1.3 Promover soluções inovadoras de mobilidade – bike sharing 

Ação 1.4 Eliminar barreiras arquitetónicas para promover a acessibilidade no Município 

Ação 1.5 Reestruturar a pista ciclo pedonal 

Ação 1.6 Ação estratégica integrada para a Casa da Criança 

Ação 1.7 Fomentar Centro de Competências 

Ação 1.8 Deslocalizar o terminal rodoviário 

Ação 1.9 Requalificação da Avenida Marginal da Praia de Mira 

Ação 1.10 Requalificação das margens da Barrinha, Lagoa e Casal de S. Tomé 

Ação 1.11 Requalificação da escola EB1 de Mira 

Ação 1.12 Intervenção na zona do antigo campo de futebol do Touring 
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Ação 1.13 Ciclovias urbanas de Mira e rede de parques de estacionamento 

Ação 1.14 
Introdução de eixos de modos suaves de ligação às principais centralidades 

envolventes 

VETOR 2 | EFICÊNCIA ENERGÉTICA 

Ação 2.1 Tribunal (Casa do Visconde) 

Ação 2.2 Piscina Municipal 

Ação 2.3 Paços do Concelho 

Ação 2.4 Parque de Campismo 

Ação 2.5 Posto de Turismo 

Ação 2.6 Rede de Iluminação Pública 

VETOR 3 | GESTÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS 

Ação 3.1 Manutenção dos cursos de água do Concelho 

Ação 3.2 Intervenção nas vias florestais e promoção da limpeza dos acessos 

Ação 3.3 Promover ações no âmbito da proteção do litoral e das suas populações 

Ação 3.4 Criação do projeto “Águas em Segurança” 

Ação 3.5 Construção de um ponto de abastecimento de água a meios aéreos pesados 

Ação 3.6 Revitalização das casas florestais 

VETOR 4 | EXPLORAÇÃO EFICIENTE DO ESPAÇO RURAL 

Ação 4.1 Reforço e qualificação da atividade agrícola 

VETOR 5 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Ação 5.1 

Melhoria da eficiência interna e da capacidade institucional da Administração 

Pública, enquanto elementos de suporte à implementação de melhores respostas 

às necessidades de cidadãos e empresas 

Ação 5.2 Apoio à promoção de uma administração e serviços públicos em rede 

Ação 5.3 Capacitação institucional de parcerias territoriais de apoio ao desenvolvimento 
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VETOR 6 | ÁGUA E RESÍDUOS 

Ação 6.1 
Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de 

Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de Águas Residuais (SAR) 

Ação 6.2 Promoção da reciclagem multimaterial e valorização orgânica de resíduos urbanos 

Ação 6.3 
Remodelação da rede de abastecimento de água (Alta e Baixa) e término da rede de 

saneamento existente 

VETOR 7 | PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL E PROJEÇÃO TURÍSTICA 

Ação 7.1 Organização e promoção de eventos culturais com impacto nacional e internacional 

Ação 7.2 Conceber uma rota turística articulada com os operadores turísticos 

Ação 7.3 Conceber um plano de promoção do Conglomerado de Mira 

Ação 7.4 Estabelecer e publicitar uma agenda cultural e desportiva 

Ação 7.5 Dinamização do parque de campismo 

A Política das Cidades, consagrada na secção 18 do Regulamento Específico do Domínio da 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (RE SEUR), prevê investimentos que garantam 

a “Reabilitação e Qualidade do Ambiente Urbano”. Os apoios têm como objetivo específico a 

melhoria do ambiente urbano através da revitalização das cidades, em especial nos centros 

urbanos, por via da reabilitação física do edificado específico, da qualificação ambiental e 

urbanística das áreas industriais abandonadas, assim como a redução da poluição do ar e do 

ruído. 

A regeneração e revitalização urbana, incide particularmente no que se refere aos centros 

urbanos antigos dos aglomerados, promovendo não só a reabilitação do edificado, mas 

também a adequação da malha e dos espaços de circulação, a implementação de equipamento 

urbano, a qualificação dos espaços verdes e de estadia, a adequação da oferta de 

equipamentos coletivos e serviços, a valorização do património cultural e construído e a 

dinamização do comércio local. 

A reabilitação urbana contudo, requer a mobilização de meios financeiros avultados, que 

garantam um ritmo de intervenção acentuado com a qualidade exigível, envolvendo projetos 
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públicos e privados, e permitindo a captação de investimentos sustentáveis. Quantos aos 

instrumentos municipais à disposição para este efeito, destacam-se os incentivos fiscais e 

isenção/redução das taxas urbanísticas, apoios decorrentes das estratégias das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU) e apoios decorrentes de instrumentos com apoio da União 

Europeia, nomeadamente o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 

Urbanas (IFRRU 2020). 

Revela-se ainda elementar conseguir alavancar o investimento privado a partir do investimento 

dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), este que é um dos principais 

constrangimentos à reabilitação urbana. Na mesma linha estruturante, de modo a reforçar uma 

política sustentável de reabilitação, torna-se fundamental definir um contexto regulamentar, 

económico e fiscal propício à reabilitação; facultar aos proprietários e titulares de outros 

direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações um conjunto mais alargado de incentivos 

disponíveis, e ainda incentivar a atividade económica nos sectores ligados à reabilitação 

urbana, contribuindo para a criação/ manutenção de emprego. 

Neste domínio estratégico, a regeneração dos espaços urbanos, são um domínio central da 

estratégia do Município de Mira para o horizonte 2020, enquanto espaços dotados de potencial 

competitivo, ligado, sobretudo, com os valores patrimoniais, culturais e arquitetónicos. O plano 

de ação para esta temática, contempla um conjunto lato de operações de requalificação do 

espaço público, dos equipamentos, do sistema viário/ mobilidade e alguns focos do tecido 

comercial. 

Esta plano integrado de regeneração do tecido urbano é, ainda decisivo para o fortalecimento 

dos seguintes nós estruturantes de um sistema urbano: 

 Competitividade económica; 

 Atratividade dos centros urbanos, assegurando a reabilitação dos edifícios que se 

encontram degradados ou funcionalmente inadequados;  

 Impulso proporcionado à qualidade de vida e ao bem-estar dos seus habitantes; 

 Promoção de cidades mais “inteligentes”; 

 Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural e afirmar os 

valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação 

e competitividade urbana; 
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 Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 

urbanos e requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos 

públicos de utilização coletiva; 

 Promover a melhoria geral da mobilidade e das acessibilidades para cidadãos com 

mobilidade condicionada; 

 Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e 

privados e utilizar tecnologias “verdes” e soluções sustentáveis (ex.: promover 

soluções baseadas em architecture cost management) 

 Eliminação de barreiras arquitetónicas. 

Com base nos estudos desenvolvidos pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), 

podemos sistematizar a estratégia de regeneração urbana pelo seguinte esquema: 

Figura 25. Estratégia de regeneração urbana 

Fonte: Confederação Empresarial de Portugal, “Fazer acontecer a regeneração urbana” 
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A concretização das prioridades estratégicas delineadas para o Município de Mira, neste vetor 

estratégico, serão alcançadas através da mobilização das seguintes intervenções que incidem 

sobre: 

Figura 26. Ações municipais para a Política das Cidades 

 

 

AÇÃO 1.1 | REQUALIFICAÇÃO E AUMENTO DA ZONA INDUSTRIAL EXISTENTE – POLO I 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de 

ruído 

VETOR 1 - POLÍTICA DAS CIDADES

• Requalificação e aumento da zona industrial existente -
Polo I

• Desenvolver o polo de desenvolvimento tecnológico de 
Montalvo

• Promover soluções inovadoras de mobilidade - bike sharing

• Eliminar barreiras arquitetónicas para promover a 
acessibilidade no Município

• Reestruturar a pista ciclo pedonal

• Ação estratégica integrada para a Casa da Criança

• Fomentar Centro de Competências

• Deslocalizar o terminal rodoviário

• Requalificação da Avenida Marginal da Praia de Mira

• Requalificação das margens da Barrinha, Lagoa e Casal de 
S. Tomé

• Requalificação da escola EB1 de Mira

• Intervenção na Zona do Antigo Campo de Futebol do 
Touring

• Ciclovias urbanas de Mira e rede de parques de 
estacionamento

• Introdução de eixos de modos suaves de ligação às 
principais centralidades envolventes
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INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Agosto/2015 

Encerramento: Novembro/2015 

DESCRIÇÃO 

O desenvolvimento económico depende em larga medida da qualidade, coesão e qualificação do 

tecido empresarial e da atração de investimentos. Nesta medida, é fundamental criar condições 

para a instalação de novas entidades industriais. 

Se é certo que tanto o Polo I como o Polo II da Zona Industrial de Mira, não se encontram ainda 

esgotados, não deixa também de ser uma realidade que, fruto de vicissitudes do passado, neste 

momento, apenas se encontram imediatamente disponíveis dois lotes. Neste contexto, mostra-

se urgente encontrar alternativas que permitam acolher propostas de instalação de empresas, 

que sejam propícias de interesse estratégico para o Município. 

É neste contexto que, no ano de 2016, a Zona Industrial do Montalvo será uma realidade. Não 

obstante a conceção de uma nova zona industrial, torna-se necessário melhorar as envolventes 

das zonas industriais existentes, nomeadamente no polo I e II, ou seja, a imagem conta para a 

valorização da qualidade da indústria. 

A atração de investimento e fixação de empresas depende em grande medida das condições que 

lhes são proporcionadas, pelo que a atratividade das zonas industriais/ empresariais e a 

capacidade de as promover junto dos agentes económicos, apresentam-se como fatores de 

relevância significativa. Portanto, a presente intervenção visa proceder a uma estratégia de 

qualificação e enriquecimento das infraestrutural do polo industrial (rede de esgotos, rede de 

fibra ótica, passeios e espaços verdes, sinalização, etc.). 

Importa neste contexto referir o papel impulsionador das Associações Comerciais e Empresariais 

na Região e a localização estratégica deste território, que poderão gerar um forte contributo para 

o desenvolvimento do tecido empresarial do Município de Mira. 

METAS/IMPACTOS 
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 Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território; 

 Reforçar a industrialização/ investimento no Município de Mira; 

 Promover a eficiente utilização dos recursos, de uma forma mais ecológica e competitiva 

(crescimento sustentável). 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Confederação Empresarial de Portugal – CIP 

 Tecido empresarial 

 

 

AÇÃO 1.2 | DESENVOLVER O POLO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MONTALVO 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de 

ruído 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Agosto/2015 

Encerramento: Novembro/2015 

DESCRIÇÃO 

A Zona Industrial do Montalvo será muito em breve uma realidade para as gentes de Mira, com 

todos os benefícios que tal representa, quer a nível económico, quer a nível social. Esta zona 

industrial, proporcionará um dinamismo socioeconómico significativo para o Município, 
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nomeadamente ao nível da criação de postos de trabalho, atração/ fixação de população e, valor 

acrescentado a empresas adjacentes. Neste sentido, revela-se essencial fomentar a 

implementação de uma estratégia inovadora e diferenciadora que, permita a fixação e/ou 

atração de empresas. 

A criação desta infraestrutura para o desenvolvimento tecnológico poderá apoiar quer empresas 

já estabelecidas, quer outras que tenham interesse em instalar-se neste Município, na 

valorização das suas atividades e/ou necessidades particulares, ou de outros processos 

Inovadores e de Desenvolvimento Tecnológico (IDT). Com este intuito, o polo de 

desenvolvimento tecnológico de Montalvo, deverá estabelecer parcerias de cooperação com as 

instituições de investigação e centros de saber da Região envolvente. 

Por fim, deverá ser capitalizada a localização privilegiada desta infraestrutura em termos 

geoestratégicos, bem como a sua proximidade com eixos viários de circulação que, permitirá a 

esta infraestrutura alcançar uma escala que lhe permita ter uma significativa relevância no 

contexto regional e nacional. 

METAS/IMPACTOS 

 Reforçar investimento de elevado valor acrescentado no Município de Mira; 

 Estruturação da infraestrutura tendo em vista o desenvolvimento de iniciativas de 

investigação e/ou inovação; 

 Desenvolvimento do tecido empresarial, com enfoque na promoção das vantagens 

competitivas locais; 

 Promover o estabelecimento de parcerias com centros de investigação e desenvolvimento, 

com o sistema de ensino superior da Região e, articular a estratégia a prosseguir com o tecido 

empresarial. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Confederação Empresarial de Portugal – CIP 

 Tecido empresarial 

 Universidades e Centros de Investigação 
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AÇÃO 1.3 | PROMOVER SOLUÇÕES INOVADORAS DE MOBILIDADE – BIKE SHARING 

OT 4. Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos 

os setores 

PI 4.5. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 

territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade 

urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a 

atenuação 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Novembro/2015 

Encerramento: Fevereiro/2016 

DESCRIÇÃO 

Meios de transportes eficazes são fundamentais para o funcionamento de qualquer território e 

até um requisito para a prosperidade económica e bem-estar dos seus habitantes. O objetivo 

deste projeto é desenvolver um programa de mobilidade sustentável no Município de Mira, 

interligando o meio bicicleta com rotas turísticas, proporcionando ao visitante a visão de um 

Município mais sustentável, economicamente e ambientalmente. 

Relativamente a esta operação, na medida em que o Município de Mira dispõem de uma extensa 

pista ciclo pedonal, por entre áreas históricas e marcantes do Concelho, será elaborado e 

divulgado um roteiro, acompanhado das respetivas referências estratégicas que fazem de Mira 

um ponto de passagem obrigatório. 

METAS/IMPACTOS 

 Promoção de soluções de mobilidade inteligente; 

 Possibilitar a fácil deslocação, o usufruto do espaço público, ao mesmo tempo que contribui 

para um modo de vida mais saudável da população; 
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 Associar a mobilidade sustentável (utilização da bicicleta) às ambições de prosperidade e 

contribuição da gestão do tráfego rodoviário, e para a redução da poluição sonora e 

atmosférica; 

 Tornar o bike sharing uma alternativa às deslocações no Município de Mira. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Turismo do Centro 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Agência Portuguesa do Ambiente - APA 

 

 

AÇÃO 1.4 | ELIMINAR BARREIRAS ARQUITETÓNICAS PARA PROMOVER A ACESSIBILIDADE NO 

MUNICÍPIO 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de 

ruído 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Junho/2015 

Encerramento: Setembro/2015 

DESCRIÇÃO 

A promoção da acessibilidade constitui uma condição essencial para o pleno exercício de direitos 

de cidadania consagrados na Constituição Portuguesa, como o direito à Qualidade de Vida, à 
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Liberdade de Expressão e Associação, à Informação, à Dignidade Social e à Capacidade Civil, bem 

como à Igualdade de Oportunidade no acesso à Educação, à Saúde, à Habitação, ao Lazer e 

Tempo Livre e ao Trabalho. 

Deste modo, as ações previstas nesta ação preveem a adoção de medidas destinadas a melhorar 

o ambiente urbano, no que respeita a barreiras urbanísticas/ arquitetónicas e móveis. 

Consideraram-se nesta temática, barreiras urbanísticas e arquitetónicas, todas as que detêm um 

carácter permanente de implantação no território. Neste âmbito, incluem-se vários elementos 

de mobiliário urbano, sinalética e elementos construídos capazes de impedir a livre circulação 

dos peões, de forma segura e confortável, como sejam as papeleiras, os sinais de trânsito, abrigos 

de transportes coletivos, degraus, escadas, prumos, mecos, entre uma grande variedade de 

outros elementos. 

Por barreiras móveis consideraram-se todas as tipologias de elementos que mudam 

indefinidamente de localização, apresentando um carácter temporário de implantação no 

território. Falamos, nestas situações, de veículos estacionados em cima dos passeios, de 

obstáculos comerciais a obstruir os canais de circulação dos peões ou de esplanadas 

desordenadas que ocupam os passeios, dificultando, de igual forma, a livre circulação pedonal. 

As barreiras móveis apresentam-se como as mais complexas tendo em conta a constante 

variação da sua localização. Esta característica dificulta o reconhecimento por parte de pessoas 

portadoras de deficiência ou incapacidades na habituação ao percurso. 

Todas as operações a desenvolver têm uma aplicabilidade de acordo com o Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto, o qual prevê a definição das condições de acessibilidade a satisfazer 

no projeto e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos. 

METAS/IMPACTOS 

 A eliminação das barreiras arquitetónicas permitirá eliminar diversos constrangimentos, 

nomeadamente no que concerne à mobilidade e exclusão; 

 Garantir uma sociedade sem barreiras, principalmente para as pessoas com mobilidade 

condicionada; 

 Sensibilizar a população e todos os agentes envolvidos para esta temática; 

 Promover a acessibilidade dos edifícios e dos espaços públicos com ganhos de 

funcionalidade, de modo a garantir a melhor qualidade de vida para todos os cidadãos; 
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 Qualificação do espaço público e do edificado integrado em áreas de regeneração e 

revitalização urbana; 

 Desenvolvimento de experiências inovadoras e de ações piloto no âmbito do 

desenvolvimento urbano sustentável. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Comércio local 

 Tecido empresarial 

 

 

AÇÃO 1.5 | MANUTENTENÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA PISTA CICLO PEDONAL 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO  ITI - CMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Dezembro/2015 

Encerramento: Janeiro/2016 

DESCRIÇÃO 

A requalificação da pista ciclo pedonal existente, como elemento de convívio com a natureza e 

promoção do turismo, no contexto de uma educação ambiental construtiva, no caminho da 

preservação dos ecossistemas existentes e da biodiversidade, apresenta-se como uma operação 

essencial para o desenvolvimento sustentável do Município de Mira. 
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A pista ciclo pedonal é bastante extensa e ramificada, permitindo realizar três rotas, Gandaresa, 

Lagoas e Moinhos, que privilegiam aspetos distintos da diversidade paisagística. Mais de metade 

do Concelho está integrado na Rede Natura 2000, e a área de sapal do Areão de Mira pertence 

à Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro, estando inventariadas, pelo menos, 198 espécies 

de aves e 402 espécies de plantas. 

A operação em causa diz respeito, tanto ao nível da limpeza e manutenção, como do seu 

alargamento a outros pontos do Concelho uma vez que, como é sabido esta infraestrutura é e 

pode ser, cada vez mais, um dos pilares do desenvolvimento do conceito de turismo de natureza 

todo o ano. 

O seu alargamento contempla novos percursos, nomeadamente no que diz respeito ao circuito 

entre Seixo e a Barrinha pela floresta e, ainda entre Portomar e o centro da Vila, passando por 

Ermida, como alternativa à N109. 

METAS/IMPACTOS 

 Valorização e promoção de um bem com elevado potencial e interesse turístico; 

 Captação de fluxos turísticos para o Concelho; 

 Desenvolver clusters como o turismo de lazer, o turismo desportivo e o turismo ambiental; 

 Proteção e conservação de Zonas Especiais de Proteção (ZPE) integrantes da Rede Natura 

2000. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Turismo do Centro 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 

 

AÇÃO 1.6 | AÇÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA PARA A CASA DA CRIANÇA 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 
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PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Junho/2015 

Encerramento: Setembro/2015 

DESCRIÇÃO 

O presente projeto contempla a reabilitação de uma estrutura urbana abandonada como um 

grande polo de atividades económicas em meio urbano. O projeto visa reinterpretar a tipologia 

de mercado, criando um grande centro criativo de mostra de produtos, atividades e ideias. Este 

novo espaço, polivalente e aberto à população, constituirá a referência física do ambiente 

urbano criativo que se pretende dinamizar. Prevê-se uma contribuição ativa na dinamização 

económica, social e ambiental dos espaços circundantes e, mais alargadamente, a projeção do 

conjunto no desenvolvimento do centro urbano. 

METAS/IMPACTOS 

 Dinamização da economia local; 

 Criação de um ambiente urbano criativo e dinâmico; 

 Potenciar o intercâmbio cultural, interação e integração das diversas camadas da população; 

 Criação de sinergias entre iniciativas económicas, culturais e sociais. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 
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AÇÃO 1.7 | FOMENTAR CENTRO DE COMPETÊNCIAS E ESTUDOS DO MAR 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Junho/2015 

Encerramento: Setembro/2015 

DESCRIÇÃO 

A presente operação consiste na dinamização de um Centro de Competências e Estudos do Mar 

no Concelho de Mira, em parceira com a Universidade de Coimbra, numa lógica integrada do 

desenvolvimento sustentado da Região Centro.  

O Mar neste Concelho é o recurso mais importante, apresentando-se como fator de atratividade 

e de competitividade. Em termos práticos, e face à necessidade de valorizar este recurso, tem de 

lhe ser associado “conhecimento”. O projeto em questão apresentará também diversas 

externalidades positivas no que diz respeito à proteção da orla costeira, ameaçada devido ao 

aquecimento global, e na aquacultura. 

Este projeto apresenta ainda efeitos de sinergia e complementaridade com o programa 

operacional de pesca PROMAR, na medida em que este valorizou a promoção da competitividade 

e sustentabilidade a prazo do sector das pescas, apostando na inovação e na qualidade dos 

produtos, aproveitando melhor todas as possibilidades da pesca e potencialidades da produção 

aquícola. 

METAS/IMPACTOS 

 Estudo e desenvolvimento de conhecimentos e competências no setor das pescas, da 

aquicultura e da defesa costeira; 
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 Promoção e estudo da Arte Xávega; 

 Aprofundar a valorização do oceano enquanto ativo económico; 

 Promover o emprego, o crescimento, a coesão social e territorial; 

 Promover a transferência de conhecimento científico para a economia; 

 Valorizar o empreendedorismo (ex.: start up’s, spin-off, etc) e maior captação de recursos 

humanos e investimento. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Universidade de Coimbra 

 Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) 

 Entidades de proteção, salvaguarda e valorização do 

património 

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Regional 

 

 

AÇÃO 1.8 | DESLOCALIZAR O TERMINAL RODOVIÁRIO 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Junho/2015 

Encerramento: Setembro/2015 
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DESCRIÇÃO 

Esta iniciativa corresponde à deslocalização do atual terminal rodoviário para os estaleiros da 

Câmara Municipal de Mira, os quais serão alvo de reabilitação, conferindo-lhe um espaço urbano 

requalificado. Se por um lado, as infraestruturas rodoviárias que ligam o Município de Mira aos 

Municípios próximos apresentam uma resposta mais do que adequada, por outro lado a 

localização atual do terminal rodoviário mostra-se desadequada, fundamentalmente no que diz 

respeito a uma eficiente mobilidade viária e a constrangimentos de mobilidade interna. Deste 

modo, a presente operação contempla a deslocalização do terminal rodoviário, em conjunto com 

a criação de um parque de estacionamento adjacente. 

METAS/IMPACTOS 

 Melhorar as condições e o nível de eficácia dos transportes públicos, tornando a região 

globalmente mais coesa e mais atrativa à fixação de população e de investimentos que 

exijam a deslocação de fluxos importantes de mão-de-obra; 

 Melhorar a mobilidade interna viária dentro do Município; 

 Promover novas centralidades urbanas por via da regeneração e revitalização urbana. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 

 

AÇÃO 1.9 | REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL DA PRAIA DE MIRA 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 
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CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Junho/2015 

Encerramento: Setembro/2015 

DESCRIÇÃO 

A presente operação consiste na requalificação e ampliação da Marginal da Praia de Mira, mais 

concretamente da Capela da Nossa Senhora da Conceição até ao prolongamento da marginal. 

O projeto pretende requalificar esta zona que, pelo seu tecido urbano consolidado, pela sua 

densidade populacional e pelo grau de equipamentos, se considera uma frente urbana de 

excelência da Praia de Mira. 

Esta requalificação surge da necessidade de recuperar o espaço coletivo, convertendo-o em 

espaço de socialização, ponto de encontro da população local, palco de acontecimentos diversos, 

com equipamentos que potenciem novos usos, espaço este capaz de aumentar a mobilidade da 

população que o utilizam e mais importantemente valorizar, dinamizar e solidificar uma zona 

privilegiada da Praia de Mira, até hoje desaproveitada e esquecida, a marginal norte da Praia de 

Mira. 

METAS/IMPACTOS 

 Afirmar a marginal norte da Praia de Mira, de fácil acesso a todos, eliminando barreiras 

naturais com a construção de novos percursos urbanos; 

 Valorizar as estruturas, equipamentos e comércio local (apoios de praia, cafés, bares, 

comércio, futuro Centro de Educação Ambiental, Lota, etc...); 

 Melhoramento das condições de conforto e segurança dos peões, mais concretamente, 

novos acessos à praia, com a construção de passadiços em madeira com guarda, balizadores 

com iluminação, e iluminação reforçada nos principais eixos pedonais. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Turismo do Centro 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra. 
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AÇÃO 1.10 | REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA BARRINHA, LAGOA E CASAL DE S. TOMÉ 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Dezembro/2015 

Encerramento: Janeiro/2016 

DESCRIÇÃO 

A presente operação consiste na requalificação das áreas envolventes da zona da Lagoa, Barrinha 

e Casal S. Tomé. O projeto pretende requalificar esta zona que, pelo seu tecido urbano 

consolidado, pela sua densidade populacional e pelo grau de equipamentos que dispõe se 

considera um centro urbano de excelência da Praia de Mira. 

Esta requalificação surge da necessidade de recuperar o espaço coletivo, convertendo-o em 

espaço de socialização, ponto de encontro da população local, palco de acontecimentos diversos, 

com equipamentos que potenciem novos usos, espaço este capaz de aumentar a auto estima 

das populações que o utilizam e mais importante, valorizar, dinamizar e solidificar uma zona 

privilegiada da Praia de Mira, até hoje desaproveitada e esquecida, a margem sul da Barrinha. 

METAS/IMPACTOS 

 Afirmar a margem sul da Barrinha como de fácil acesso a todos os habitantes, eliminando as 

barreiras naturais com a construção de uma ponte pedonal em madeira; 

 Valorizar as estruturas, equipamentos e comércio local (palco, largo, quiosque, cafés, bares, 

comércio); 
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 Melhoramento das condições de conforto e segurança dos peões, mais concretamente junto 

às margens da Barrinha, com a construção de passadiços em madeira com guarda, 

balizadores com iluminação, e iluminação reforçada nos principais eixos pedonais; 

 Introdução de novos elementos e equipamentos urbanos (bancos, papeleiras) e aumento da 

rede de iluminação pública; 

 Resolver a problemática dos locais de deposição de lixo, com organização desta através da 

construção de uma vedação / barreira visual em madeira em locais estratégicos; 

 Recuperação e ampliação do acesso existente à Barrinha e construção de um mini cais para 

o parqueamento de pequenas embarcações; 

 Reabilitação da Travessa da Ponte com a marcação dos locais de estacionamento, definição 

de passeios e re-alcatroamento da restante zona em asfalto; 

 Criação de espaços verdes e ajardinados. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Turismo do Centro 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 

 

AÇÃO 1.11 | REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE MIRA 

OT 10. Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida 

PI 10.5. Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição 

de competências e a aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das 

infraestruturas educativas e formativas 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  
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Abertura: 2015 

Encerramento: 2015 

DESCRIÇÃO 

A redefinição do parque escolar da Escola Básica de Mira, constitui uma medida da maior 

relevância, na medida em que, a requalificação deste espaço é essencial, para que o mesmo 

disponha das condições essenciais para a prática de ensino, principalmente tendo em conta os 

desafios/responsabilidades que se colocam aos estabelecimentos de ensino. 

Neste âmbito, a presente medida pretende atuar ao nível da requalificação física deste 

estabelecimento de ensino, no sentido de suprimir as situações de degradação existentes, 

capacitar os estabelecimentos de ensino com recurso a novas tecnológicas de informação e de 

comunicação (ex.: sala sensorial) e, melhorar o campo de jogos. 

Em suma, esta medida, permitirá endereçar áreas relevantes ao desenvolvimento 

socioeconómico do Município, já que permitirá  a melhoria da qualidade de ensino prestado, a 

criação de igualdade de oportunidade para os alunos e a melhoria das condições que potenciam 

a fixação de população no Concelho. 

METAS/IMPACTOS 

 Potenciar a qualificação da oferta educativa, orientando o sistema educativo para as 

melhores práticas a nível nacional; 

 Reconversão e adaptação do parque escolar e otimização da utilização dos recursos 

consagrados numa perspetiva intermunicipal (CIM); 

 Promoção de projetos educativos de excelência, que contribuam para desenvolver o 

potencial de aprendizagem e os níveis de excelência do ensino. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Direção-Geral de Estabelecimento Escolares 

 Delegação Regional de Educação da Região Centro 

(DGesTE) 
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AÇÃO 1.12 | INTERVENÇÃO NA ZONA DO ANTIGO CAMPO DE FUTEBOL DO TOURING 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Dezembro/2015 

Encerramento: Janeiro/2016 

DESCRIÇÃO 

A presente operação prevê a requalificação do campo de futebol do Touring, de modo a reforçar 

as condições para a prática desportiva. Prevê-se ainda requalificar toda a infraestrutura 

existente, procedendo a pavimentações no interior do recinto, à sua limpeza, pintura e 

reparações pontuais, bem como reformulação do sistema de iluminação. No projeto estão ainda 

contempladas operações que otimizem as acessibilidades e a zona envolvente, para expansão da 

oferta turística associada à orla costeira. 

Esta intervenção apresenta uma estreita relação com a promoção turística do Concelho, 

principalmente associada à localização do espaço, assumindo-se como um polo de atratividade 

complementar, com capacidade de “engrossar” a oferta turística de Mira. 

METAS/IMPACTOS 

 Afirmar eventos de captação e fidelização de novos públicos para a prática de desporto; 

 Promover uma política de proximidade voltada para as pessoas e suas necessidades, neste 

caso, através do fomento da prática desportiva e da melhoria das condições existentes para 

o efeito; 
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 Articular os subprodutos turísticos do Concelho, bem como garantir a sua projeção. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Turismo do Centro 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Instituto Português do Desporto e Juventude 

 

 

AÇÃO 1.13 | CICLOVIAS URBANAS DE MIRA E REDE DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

OT 4. Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os 

setores 

PI 4.5. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 

nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: A definir 

Encerramento: A definir 

DESCRIÇÃO 

O Município de Mira apresenta excelentes condições orográficas para a utilização da bicicleta em 

viagens pendulares, no entanto, e tal como aconteceu em Cantanhede, este foi um hábito que 

se foi perdendo ao longo das últimas 3 décadas. Apesar disso, continua a ser o Município da CIM 

Região de Coimbra que apresenta maior proporção de uso de bicicleta. 

De referir que 70% da população residente em Mira, estuda ou trabalha dentro do Município e 

esta característica aliada às condições planas e à pequena dimensão do Município, permitem 
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admitir que a mobilidade intermunicipal tem um enorme potencial de se transferir para a 

bicicleta. As condições físicas de infraestrutura rodoviárias, com retas muito compridas e 

velocidades de circulação demasiado elevadas, obrigam a que a promoção deste tipo de 

mobilidade passe pela implementação de espaços cicláveis, com elevado grau de segregação em 

alguns casos. 

Face à distribuição populacional e complementando a rede de ciclovias existente, 

nomeadamente levado a cabo no âmbito do POLIS, preconiza-se uma rede com foco no centro 

de Mira. Num primeiro momento, pretende-se abranger a população num raio de 1,8 Km do 

centro da Vila, de modo a criar as condições propícias e de segurança a deslocações curtas em 

modo ciclável. 

A rede de espaços cicláveis deve ainda estar provida de parques de estacionamento junto de 

escolas e de equipamentos e zonas de destino de viagens, ainda que estejam fora da rede de 

espaços cicláveis definida, nomeadamente: no terminal da rodoviária, junto à escola secundária 

Maria Cândida, junto à EB2, junto ao Centro de Saúde e, no centro da Vila, junto ao Edifício da 

Câmara Municipal. 

Pretende-se criar ainda uma rede ciclo pedonal com cerca de 9000 metros de comprimento, que 

ligue com segurança todas as principais ruas da Freguesia de Seixo, com as Zonas Industriais do 

Polo I e Polo II, na medida em que estas, estão localizadas num ponto estratégico do Concelho, 

a uma centena de metros do nó de ligação com a autoestrada A17 e, atravessada pela EN 109, 

acrescido ao facto que os habitantes da Freguesia de Seixo (onde residem cerca de 3000 

habitantes) fazerem o percurso diário para as zonas industriais em transporte individual, por não 

haver alternativas. 

Mais a norte do Concelho de Mira, sita a localidade de Presa, incluída na mesma área de 

influência, num raio de 1,8 km do centro da Vila. Esta intervenção propõe aproximar a população 

ao centro, por meio ciclável, visando uma melhoria da acessibilidade e mobilidade dos habitantes 

ao mesmo tempo que promove a prática de exercício físico. 

O projeto contempla assim, seis fases de intervenção que se complementam entre si, sendo 

estas, Seixo-Zona Industrial, Mira-Carromeu, Mira-Lagoa, Mira-escolas, Mira-Portomar-Seixo, 

Mira-Presa. 
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Fonte: Município de Mira 

METAS/IMPACTOS 

 Promover uma política de proximidade voltada para as pessoas e suas necessidades, neste 

caso, através da estruturação de uma rede ciclável, dotada de parques de estacionamento 

para bicicletas, promovendo assim a mobilidade urbana sustentável; 

 Melhoria da mobilidade, contribuindo assim para o reforço da qualidade de vida e da 

atratividade urbana; 

 Reforçar a intermodalidade entre os diferentes modos de transporte e apoiar o 

desenvolvimento de modos e meios de transporte mais sustentáveis; 

 Supressão dos constrangimentos de mobilidade interna com soluções inovadoras de 

transporte. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Turismo do Centro 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 
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 Instituto da Mobilidade e dos Transportes - IMT 

 

 

AÇÃO 1.14 | INTRODUÇÃO DE EIXOS DE MODOS SUAVES DE LIGAÇÃO ÀSPRINCIPAIS 

CENTRALIDADES ENVOLVENTES 

OT 4. Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os 

setores 

PI 4.5. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 

nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: A definir 

Encerramento: A definir 

DESCRIÇÃO 

Dada a proximidade entre os centros urbanos de Mira e Cantanhede, deverá ser equacionada a 

estruturação de eixos de mobilidade suave que suportem estes modos em condições de 

segurança. 

A ligação entre Cantanhede e Mira, apresenta um grande potencial de utilização em modos 

suaves, particularmente em bicicleta. Os centros urbanos, distam cerca de 15 Km pela Via do 

Infante Dom Pedro e cruzam uma série de localidades entre os dois núcleos numa zona de 

elevada densidade populacional. 
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Portanto, esta ligação será reforçada, num percurso que se apresenta com um traçado retilíneo, 

com declive suave e de ligação entre o centro urbano de Mira e de Cantanhede, especial cuidado 

na ligação entre a Incubadora Beira Atlântico Parque (em Mira) e o Biocant (em Cantanhede).  

Paralelo a esta estrada, existem de ambos os lados, caminhos com piso em terra que servem os 

campos confinantes. Portanto, pretende-se utilizar estes caminhos, para a construção de uma 

via ciclável que, ligue estes dois centros urbanos, onde se concentram as principais atividades 

económicas dos dois Concelhos. O trajeto no Concelho de Mira, numa extensão de cerca de 4000 

metros, far-se-á por esse caminho paralelo, com exceção da travessia no lugar dos Leitões e no 

interior da zona urbana da Vila de Mira, por onde passará a utilizar-se uma tipologia de perfil 

misto. 

 

METAS/IMPACTOS 

 Promover uma política de proximidade voltada para as pessoas e suas necessidades, neste 

caso, através da estruturação de uma rede ciclável, promovendo assim a mobilidade urbana 

sustentável; 

 Melhoria da mobilidade, contribuindo assim para o reforço da qualidade de vida e da 

atratividade urbana; 

 Reforçar a intermodalidade entre os diferentes modos de transporte e apoiar o 

desenvolvimento de modos e meios de transporte mais sustentáveis; 

 Supressão dos constrangimentos de mobilidade interna com soluções inovadoras de 

transporte de caráter local. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Turismo do Centro 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes - IMT 
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As intervenções no domínio da eficiência energética, estão focalizadas no alcance das metas 

europeias «20-20-20»1. Estas incorporam diferentes frentes de atuação, ou seja, do lado da procura 

pretende-se uma atuação ao nível da alteração dos padrões de consumo energético, quer pela 

diminuição do consumo de energia, quer pela promoção da eficiência energética. Pelo lado da 

oferta, pretende-se incentivar o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e a produção de 

energia com recurso a fontes de energia renováveis. Todos os apoios serão antecedidos de uma 

auditoria/ análise energética. 

Neste âmbito, importa ainda referir que do mesmo modo que o IFRRU 2020 pretende alavancar os 

projetos de reabilitação urbana, o Instrumento Financeiro para a Energia (IFE 2020) procura 

otimizar as condições de alavancagem dos recursos públicos através da mobilização de recursos 

privados e de instituições financeiras, bem como estimular a criação de subfundos retalhistas 

regionais ou de âmbito nacional, respondendo assim à necessidade de maximizar os apoios 

financeiros para ações na área da energia. 

A concretização das prioridades estratégicas delineadas para o Município de Mira, neste vetor 

estratégico, serão alcançadas através da mobilização das seguintes intervenções que incidem 

sobre: 

 

 

Figura 27. Ações municipais para a eficiência energética 

 

                                                           
1 Redução em 25% do consumo de energia primária, sendo a meta específica para a Administração Pública 
de 30% no mesmo período; atingir 31% do consumo final bruto de energia associado a fontes de energias 
renováveis (FER), com uma meta específica para o setor dos transportes (10% da energia utilizada) e limitar 
o aumento das emissões nacionais nos setores não abrangidos pelo CELE a +1% em 2020. 

EIXO 2 - Rede de eficiência energética

• Tribunal - Casa do Visconde

• Piscina Municipal

• Paços do Concelho

• Parque de Campismo

• Posto de Turismo

• Rede de iluminação pública
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No âmbito do vetor da eficiência dos recursos energéticos é essencial proceder a um conjunto de 

investimentos estratégicos, coerentes com os princípios da agenda europeia para a eficiência 

energética e para o desenvolvimento sustentável. O objetivo deste vetor passa pela promoção da 

alteração dos padrões de consumo no Município de Mira, nomeadamente, no que concerne com 

os serviços e espaços públicos. 

Um Município que prima pela valorização e preservação dos recursos e valores ambientais deverá 

promover o desafio da eficiência energética como um princípio fundamental para o seu 

desenvolvimento, considerando a necessidade de racionalizar os consumos, reduzir as despesas 

com energia, usar de forma mais eficiente os recursos e diminuir as emissões de gases com efeito 

estufa (GEE), princípios fundamentais por forma a assegurar uma maior sustentabilidade e coesão 

territorial. 

Neste contexto, configuram-se um conjunto de desafios, de âmbito alargado, no sentido da: 

1. Reabilitação de edifícios públicos e racionalização do seu desempenho energético, 

nomeadamente considerando a necessidade de refuncionalização e adaptação para 

serviços de outros domínios; 

2. Integração de soluções energéticas sustentáveis ao nível do espaço público, diminuindo 

substancialmente a fatura energética dos Municípios com energia, através de tecnologias 

recentes (tecnologia LED) e monitorização da iluminação pública, melhorando a imagem 

dos centros urbanos e a eficiência do espaço público; 

3. Desenvolvimento e implementação de Planos de Racionalização de Consumos de Energia. 

De acordo com um estudo promovido pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), 

Portugal, em 2008, esteve entre os países da União Europeia cujo peso das energias renováveis no 

total da eletricidade consumida foi o mais elevado, correspondendo no caso português, esta 

proporção, a 38% do consumo nacional de energia elétrica. 

 

AÇÃO 2.1 | REDE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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OT 4. Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos 

os setores 

PI 4.3. Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à 

utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos 

edifícios públicos e no setor da habitação 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI – CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Novembro/2015 

Encerramento: Fevereiro/2016 

DESCRIÇÃO 

A eficiência energética afirma-se como uma necessidade decisiva para o desenvolvimento 

sustentável e para o equilíbrio ambiental do território. Um dos impactos mais significativos da 

utilização de energia, com base em fontes não renováveis, fósseis ou convencionais, é o aumento 

do efeito de estufa e o consequente aquecimento à escala global, contribuindo para as alterações 

climáticas. Neste contexto, o estilo de vida atual pode estar comprometido, pelo que é decisivo 

encontrar novas e mais eficientes alternativas à utilização de energia. Como exemplo, pode-se 

assinalar o caso dos edifícios em Portugal que representam cerca de 30% dos consumos 

energéticos, 60% do consumo elétrico e correspondem ao segundo setor que mais contribui para 

as emissões de CO2 para a atmosfera. 

Neste contexto, existe um número considerável de ações ligadas com a promoção da eficiência 

energética que podem ser implementados, numa lógica de rede territorial integrada no 

Município de Mira, com realce para os equipamentos coletivos, infraestruturas e espaço público 

urbano, a saber: 

I. No que concerne aos edifícios coletivos/ públicos (existem soluções adaptadas para a 

construção, sobretudo, na envolvente dos edifícios - paredes, coberturas, vãos 

envidraçados e pavimentos, bem como painéis solares e fotovoltaicos, contribuindo para 

a definição de níveis de qualidade dos parâmetros de desempenho térmico); 
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II. Em termos da iluminação pública, promover a implementação de equipamentos mais 

eficientes e modernos (em particular, com base em reguladores do fluxo luminoso, 

substituição de luminárias e balastros ineficientes ou obsoletos, substituição de 

lâmpadas de vapor de mercúrio por fontes de luz mais eficientes e instalação de 

tecnologias de controlo); 

Com a implementação deste conjunto de medidas, será possível promover a redução dos custos 

energéticos nos serviços e organismos da administração pública, contribuindo para a 

concretização plena dos objetivos estabelecidos no Programa Nacional para as Alterações 

climáticas (PNAC), no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 2013 -

2016 (PNAEE 2016), o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para o período 2013 

-2020 (PNAER 2020) e, o Eixo 3 do PO SEUR – Apoiar a transição para uma economia com baixas 

emissões de carbono em todos os setores. 

METAS/IMPACTOS 

 Promoção da eficiência energética e da utilização de energias renováveis, ao nível das 

infraestruturas públicas, e da adoção de estratégias de baixo teor de carbono; 

 Promover a implementação de soluções integradas e inovadoras ligadas com a eficiência 

energética; 

 Conservar, valorizar e gerir racionalmente os recursos naturais, fomentar a utilização de 

energias renováveis e o aumento da eficiência energética, apoiando Mira na transição para 

uma economia mais eficiente e sustentável. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 Entidades públicas e privadas de I&D&I 

 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Regional 

 Entidades de proteção, salvaguarda e valorização do 

património 

 Tecido empresarial 

 Instituições de Ensino Superior e Profissional 

 Redes institucionais nas diversas áreas temáticas 
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As ações elencadas no domínio da gestão e prevenção de riscos, pretendem reforçar a resiliência 

do território nacional assumindo duas prioridades de investimento que se inter-relacionam. Uma 

primeira que se refere à adaptação às alterações climáticas e uma segunda que se foca na 

prevenção e gestão de riscos múltiplos, sejam naturais ou tecnológicos. Apesar da diferenciação 

existente entre as duas prioridades, na realidade elas encontram-se inter-relacionadas e poderão 

complementar-se e apoiar-se mutuamente. 

As ações a implementar incorporam um conjunto de projetos relacionados com a preservação e 

dinamização dos recursos naturais e ambientais do Concelho de Mira. São ainda definidos um 

conjunto de projetos, com um espetro alargado, ligados com operações de promoção dos serviços 

de proteção civil e criação/definição de instrumentos de gestão e monitorização dos valores 

naturais e paisagísticos do Concelho. 

A concretização das prioridades estratégicas delineadas para o Município de Mira, neste vetor 

estratégico, serão alcançadas através da mobilização das seguintes intervenções que incidem 

sobre: 

Figura 28. Ações municipais para a gestão e prevenção de riscos 

 

 

AÇÃO 3.1 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA DO CONCELHO 

OT 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

PI 5.1. Concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações climáticas, 

incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas 

EIXO 3 - Gestão e Prevenção de Riscos

• Manutenção dos cursos de água do Concelho

• Intervenção nas vias florestais e promoção da limpeza dos 
acessos

• Promover ações no âmbito da proteção do litoral e das 
suas populações

• Criação do projeto "Águas em Segurança"

• Construção de um ponto de abastecimento de água a 
meios aéreos pesados

• Revitalização das casas florestais
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INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Março/2016 

Encerramento: Junho/2016 

DESCRIÇÃO 

A importância da qualidade da água é fundamental para o adequado desenvolvimento dos seres 

vivos, ecossistemas ribeirinhos e para os vários usos humanos. 

A presente operação consiste num conjunto de trabalhos destinadas à limpeza do curso de água, 

da vegetação invasora, das árvores caídas, dos resíduos e das obstruções e assoreamentos que 

impedem o escoamento. Neste âmbito, podem considerar-se dois tipos distintos de operações 

de manutenção: 

 A limpeza e desobstrução, que consiste essencialmente na retirada de obstáculos (lixo, 

entulho, árvores mortas, etc...), corte e poda de árvores e arbustos que obstruem o leito 

e reduzem a sua capacidade de vazão; 

 O desassoreamento, que consiste na retirada de materiais do fundo e de plantas 

aquáticas que tendem a reduzir a capacidade de vazão. 

Importa ainda destacar que o artigo 33.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, prevê a limpeza 

e desobstrução dos álveos das linhas de água como uma das medidas de conservação e 

reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeiras e, o n.º 5 do mesmo artigo, estipula que estas 

medidas devem ser executadas sob orientação da Agência Portuguesa do Ambiente através dos 

Departamentos de Administração de Região Hidrográfica (APA, I.P./ARH).  

METAS/IMPACTOS 

 Promover ações transversais previstas na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas; 

 Promover ações que garantam a sustentabilidade da água para consumo; 
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 Promover ações de adaptação abrangente que inclua linhas de atuação focadas no controlo 

da procura, na segurança do abastecimento, na proteção e promoção do bom estado das 

massas da água, bem como na redução do risco de situações extremas de cheias e secas; 

 A atuação deve contribuir para a boa qualidade das águas superficiais, a nível ecológico e 

químico, de acordo com a Lei da Água e com a Diretiva Quadro da Água; 

 Remoção de resíduos sólidos urbanos (ex.: sacos do lixo); 

 Remoção de entulhos (resíduos de obras, detritos, eletrodomésticos, pneus, etc…); 

 Remoção seletiva de material vegetal (árvores, ramos) que ponha em risco as infraestruturas 

hidráulicas existentes no curso de água (pontes, pontões, açudes); 

 Garantir condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos (areia, lama e sedimentos) 

em situações hidrológicas normais ou extremas. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Agência Portuguesa do Ambiente – APA 

 Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda 

Nacional Republicana (SEPNA/GNR) 

 Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 

 

 

AÇÃO 3.2 | INTERVENÇÃO NAS VIAS FLORESTAIS E PROMOÇÃO DA LIMPEZA DOS ACESSOS 

OT 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

PI 5.2. Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a 

capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 

catástrofes 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  
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Abertura: Janeiro/2016 

Encerramento: Abril/2016 

DESCRIÇÃO 

 Esta ação compreende a intervenção nas vias florestais e promoção da limpeza dos acessos mais 

estratégicos na defesa da área florestal do Concelho, nomeadamente intervenções em aceiros e 

arrifes, de forma a compartimentar o espaço florestal tendo em vista uma mais rápida e eficaz 

intervenção dos meios num cenário de incêndio florestal, bem como uma estratégia de melhorar 

a vigilância já realizada. Uma intervenção rápida permite minimizar os riscos e custos de um 

incêndio florestal. Este desígnio obriga à criação de uma base de acessibilidades e de meios que 

agilizem e facilitem a intervenção. 

A operação em causa terá um papel fundamental em preservar este território, pelo próprio 

caráter associado à autenticidade da sua paisagem, e a valorizar, pelo potencial associado à 

conservação e proteção dos padrões ambientais e da biodiversidade da região. 

O Concelho de Mira, a nível natural, destaca-se pela sua extensa mancha florestal, em sintonia 

com elementos de elevado valor patrimonial. Deste modo, complementarmente à operação 

descrita, encontra-se também prevista a substituição da floresta de pinheiro antiga e plantação 

das áreas atualmente desertas. 

Releva-se, a este propósito, a importância que a proteção do património cultural e natural 

assumem para a afirmação dos territórios e das regiões, para o que confluem as medidas de 

gestão ativa dos valores naturais protegidos, bem como os investimentos na Rede Natura 2000 

ligados ao turismo verde e ao emprego. 

METAS/IMPACTOS 

 Valorizar aspetos económicos e sociais associados aos ecossistemas da Rede Natura 2000; 

 Promover a gestão dos riscos associados a incêndios florestais, que se afirma como 

fundamental para a preservação da fauna e da flora regional; 

 Promoção, preservação e valorização do património cultural e natural; 

 Identificação de áreas críticas de risco de incêndio; 

 Criação de zonas tampão; 

 Instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios. 
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PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Agência Portuguesa do Ambiente – APA 

 Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da 

Guarda Nacional Republicana (SEPNA/GNR) 

 Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 

 

 

AÇÃO 3.3 | PROMOVER AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DO LITORAL E DAS SUAS 

POPULAÇÕES 

OT 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

PI 5.2. Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a 

capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 

catástrofes 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Setembro/2015 

Encerramento: Janeiro/2016 

DESCRIÇÃO 

A operação em causa pretende protagonizar investimentos que garantam a proteção do litoral e 

das suas populações, através de intervenções inteligentes, eficientes e resilientes de proteção 

do litoral, que tenham como objetivo a proteção e conservação da linha de costa, antecipando 

riscos e cenários potenciados pelas alterações climáticas.  
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A referida intervenção é essencial para mitigar os problemas de gestão da orla costeira 

associados a diferentes fatores, incluindo, problemas de erosão e de recuo da linha de costa.  

Na medida em que a aceleração da erosão costeira decorre principalmente de problemas 

associados a alterações climáticas, são necessárias medidas que protagonizem uma adaptação a 

estes fenómenos. Estas medidas apresentam duas tipologias para a presente operação. A 

primeira passa por articular um plano de ação que contemple medidas de proteção suave 

(alimentação artificial de praias, reforço de cordões dunares), e a segunda, por promover faixas 

de salvaguarda destinadas a absorver o recuo/ erosão costeira. 

Neste sentido, importa encarar a zona costeira da Praia de Mira como plataforma de colaboração 

e convergência de inteligências e vontades, de iniciativas e investimentos, envolvendo uma 

multiplicidade de atores relevantes (instituições públicas e privadas), que se assumam como 

protagonistas na concretização do potencial destes recursos.  

Destaca-se ainda a preocupação do Município de Mira nesta temática, na medida em que 

integrou o programa Polis Litoral Ria de Aveiro, tendo em vista a intervenção, requalificação e 

valorização dos sistemas hídricos. Entre as tipologias apoiadas destacam-se: estudos de dinâmica 

e caracterização da orla costeira, recuperação dunar, recarga de praias, estabilização, 

balizamento e sinalização de áreas de risco. 

METAS/IMPACTOS 

 Promover ações que visem a defesa costeira, considerando as dinâmicas associadas ao efeito 

das marés no mar, nomeadamente a evolução da erosão costeira; 

 Garantir a existência, implementação e monitorização de planos de defesa da zona costeira 

e a valorização do litoral de acordo com os planos de ordenamento existentes; 

 Proteger os ecossistemas naturais e assegurar a exploração sustentável dos recursos; 

 Melhorar as condições de vida das populações, reforçar e melhorar as infraestruturas e 

equipamentos e promover uma oferta turística de qualidade; 

 Promover a salvaguarda e diversidade e a valorização das áreas ambientalmente mais 

sensíveis, designadamente, a orla costeira, as zonas ribeirinhas e outras áreas da Rede 

Natura 2000; 

 Intervenções destinadas a garantir a segurança de pessoas e bens (proteção de património 

construído e/ou natural de importância relevante), com vista à eliminação, redução ou 

controlo do risco. 
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PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Agência Portuguesa do Ambiente – APA 

 Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da 

Guarda Nacional Republicana (SEPNA/GNR) 

 ADELO 

 

 

AÇÃO 3.4 | CRIAÇÃO DO PROJETO “ÁGUAS EM SEGURANÇA” 

OT 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

PI 5.1. Concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações climáticas, 

incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Março/2016 

Encerramento: Junho/2016 

DESCRIÇÃO 

No que concerne às praias e zonas balneares interiores, e fruto das novas atribuições 

responsabilidades e competências em termos de vigilância balnear, pretende-se proceder à 

criação do projeto “Águas em Segurança” onde serão implementadas as atividades de vigilância 

balnear, marítima e de águas interiores. 

Esta operação tem como objetivo reforçar o nível de conhecimento e planeamento sobre o riscos 

que afetam estas zonas, promovendo principalmente a segurança.  

METAS/IMPACTOS 
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 Promover planos de ação para a segurança nas zonas balneares; 

 Reduzir vulnerabilidades e aumentar a capacidade de resposta; 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Autoridade Marítima Nacional 

 ADELO 

 

 

AÇÃO 3.5 | CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MEIOS AÉREOS 

PESADOS 

OT 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

PI 5.2. Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a 

capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 

catástrofes 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Janeiro/2016 

Encerramento: Abril/2016 

DESCRIÇÃO 

Os recursos naturais dominam a imagem projetada pelo Município de Mira e marcam a sua 

identidade, diversidade e diferenciação, onde ressaltam as áreas de paisagem protegida – na 

Rede Natura 2000, cerca de 51% do território está afeto a ZPE. Verifica-se igualmente que a 

riqueza do coberto florestal da região é inegável e, deste modo, são necessárias intervenções 

que garantam uma adaptação a alterações climáticas e prevenção de riscos (i.e. incêndios). 



 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO - MUNICÍPIO DE MIRA  134 

A implementação de um ponto de abastecimento de água a meios aéreos pesados neste 

Município constitui condição sine qua non de modo a preservar o património florestal de toda a 

região, e também como forma de obstar ao flagelo dos incêndios que amiúde fustigam o 

património natural da região, com impactos profundos na biodiversidade. 

A implementação do projeto, no que concerne às normas técnicas de viabilidade será 

estabelecida pela Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC). 

METAS/IMPACTOS 

 Garantir uma eficaz utilização e planeamento de ação dos meios aéreos; 

 Garantir a operacionalidade dos serviços de prevenção e gestão de riscos; 

 Estabelecimento de uma infraestrutura que permita uma resposta célere a incêndios 

florestais. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

 Associações de bombeiros da região e outras entidades 

neste âmbito 

 

 

AÇÃO 3.6 | REVITALIZAÇÃO DAS CASAS FLORESTAIS 

OT 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

PI 5.2. Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a 

capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 

catástrofes 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 
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PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Janeiro/2016 

Encerramento: Abril/2016 

DESCRIÇÃO 

No Município de Mira encontram-se implementadas doze casas florestais. Neste âmbito, a 

presente medida pretende atuar no aproveitamento e revitalização das referidas infraestruturas 

através da sua reconversão para medidas que contemplem a defesa da cultura e história do 

Concelho (por exemplo através da cedência de algum deste património para o desenvolvimento 

de atividades de proteção civil, garantindo assim a manutenção destas infraestruturas e a sua 

utilização), devendo ser realizado, numa primeira fase, um levantamento exaustivo e respetiva 

análise às infraestruturas desocupadas, de forma a aferir o seu potencial de aproveitamento. 

Desta forma, será possível desenvolver iniciativas como a criação de postos de vigilância e de 

postos avançados de intervenção, com a deslocalização de meios de socorro e primeira 

intervenção. 

Neste âmbito, no contexto de aproveitamento das referidas infraestruturas, será aferido o seu 

potencial de aproveitamento, de modo a ser possível desenvolver uma tipologia de turismo 

ambiental singular, dada a componente histórica e natural/ paisagística das casas florestais, que 

poderá funcionar como um fato diferenciador da oferta local. 

Em suma, a medida em causa permitirá reforçar o nível de conhecimento e as capacidades em 

termos de aumentar a capacidade de resposta, para a proteção de pessoas, bens e 

infraestruturas, bem como a biodiversidade e as funções dos ecossistemas, segundo uma 

perspetiva de gestão integrada, requerendo intervenções inteligentes, eficientes e resilientes. 

METAS/IMPACTOS 

 Implementação de protocolos de reciprocidade municipal e especialização das equipas de 

sapadores florestais; 

 Garantir um adequado dimensionamento do dispositivo operacional de proteção do 

património natural para resposta ao elevado número de ocorrências de incêndios florestais; 

 Rentabilização de infraestruturas existentes e desprovidas de utilização; 
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 Dinamização da atividade turística do Município através do reforço da capacidade de 

alojamento local e rural; 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) – GNR 

 Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) 

Na prossecução de uma estratégia conducente ao sustentável desenvolvimento rural, os apoios a 

mobilizar encontram-se consignados na mobilização do FEADER (Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural), privilegiando-se a transferência de conhecimento e inovação, a melhoria 

da competitividade, a promoção das cadeias alimentares, a preservação dos ecossistemas que 

dependem da agricultura e da silvicultura, a promoção da utilização eficiente dos recursos e a 

promoção da inclusão social e a redução da pobreza. 

As prioridades comunitários em matéria de desenvolvimento rural, relativo ao Quadro Estratégico 

Comum 2014-2020, refletem os seguintes objetivos temáticos: 

Figura 29. Prioridades referentes à aplicabilidade do FEADER 
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Fonte: Regulamento (UE) N. o 1305/2013 de 17 de dezembro de 2013 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

 

A concretização desta prioridades estratégicas defina no processo de desenvolvimento local, neste 

vetor estratégico, será alcançada através da mobilização da seguinte intervenção que, incide sobre: 

AÇÃO 4.1 | REFORÇO E QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA 

OT 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

PI 5.2. Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a 

capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 

catástrofes 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

EIXO 1. Fomentar a transferência de conhecimento e a inovação nos setores 
agrícola e florestal, e nas zonas rurais;

EIXO 2. Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas e a competitividade 
de todos os tipos de agricultura em todas as regiões e incentivar as tecnologias 
agrícolas inovadoras e a gestão sustentável das florestas

EIXO 3. Promover a organização das cadeias alimentares, nomeadamente no 
que diz respeito à transformação e à comercialização de produtos agrícolas, o 
bem-estar animal e a gestão de riscos na agricultura

EIXO 4. Restaurar, preservar e melhorar os ecosistemas ligados à agricultura 
e à silvicultura

EIXO 5. Promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a transição 
para uma economia de baixo teor de carbono e resistente às alterações 
climáticas nos setores agrícola
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Abertura: Janeiro/2016 

Encerramento: Abril/2016 

DESCRIÇÃO 

A agricultura ainda é uma ocupação de grande parte dos mirenses e, muito embora, a atividade 

como produtor agrícola de futuro economicamente sustentável não esteja ainda segura, o 

complemento da economia familiar não deve ser menosprezado. A concretização desta medida 

será realizada com a deriva do tipo de agricultura com base no sequeiro para alternativas tais 

como a horticultura frutos silvestres, etc. 

Importa ainda destacar o papel que a Autarquia de Mira pode desempenhar na concretização 

eficiente desta medida, pelo seu papel de orientação e, facilitar de formação e de negócios. 

METAS/IMPACTOS 

 Promover o desenvolvimento rural através de práticas de cooperação entre os diversos 

agentes locais; 

 Fomentar a criação de sinergias e de novos fatores de competitividade no setor agrícola local; 

 Melhoria do desempenho económico de todas as explorações agrícolas e facilitação da 

restruturação e modernização das explorações agrícolas, tendo em vista nomeadamente 

aumentar a participação no mercado e a orientação para esse mesmo mercado, assim como 

a diversificação agrícola; 

 Aposta no setor primário como uma mais-valia do território, bem como fomentar o 

desenvolvimento local das zonas rurais. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

Nos últimos anos, os fundos estruturais têm contribuído para a modernização administrativa e a 

capacitação da Administração Pública e, consequentemente para a diminuição dos custos de 

contexto, financiando projetos de reengenharia e desmaterialização de processos, de facilitação na 

relação com os utentes e de melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
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Assim, no mesmo sentido, durante o período 2014-2020, dando continuidade e densificando o 

esforço iniciado no QREN, os fundos serão mobilizados para este mesmo fim por via do apoio a 

investimentos que se revelem fundamentais para a maior qualidade, transparência, independência 

e eficiência, quer do funcionamento interno da Administração Pública, quer dos serviços por ela 

prestados a cidadãos e empresas, segundo uma lógica de intervenção complementar assente em 

dois vetores: 

 Modernização administrativa, beneficiando das potencialidades das TIC, reforçando a 

oferta qualificada de serviços totalmente desmaterializados aos cidadãos e às empresas, 

devidamente complementadas com medidas de divulgação do acesso e uso destes serviços, 

valorizando novos modelos de prestação de serviços, mais descentralizados e eficazes na 

interação Estado/ cidadãos-empresas, centrado nas efetivas necessidades dos vários tipos 

de utentes de serviços públicos (ex.: serviços de atendimento digital assistido, a 

implementar em parceria com diversos tipos de entidades, nomeadamente da 

Administração Pública central, das autarquias locais, do terceiro setor ou de associações 

empresariais). 

 Capacitação das instituições e dos recursos humanos, incluindo, o reforço da capacidade 

técnica, de gestão e de adaptação a novas realidades e modelos das instituições públicas e 

dos trabalhadores em funções públicas (incluindo ações de formação diretamente 

associadas a processos de modernização ou inovação na Administração Pública, bem como 

a formação de trabalhadores integrados no sistema de requalificação com vista à sua 

recolocação). 

 

A concretização das prioridades estratégicas delineadas para o Município de Mira, neste vetor 

estratégico, serão alcançadas através da mobilização das seguintes intervenções que incidem 

sobre: 

 

 

 

Figura 30. Ações municipais para a modernização administrativa 
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AÇÃO 5.1 | AÇÃO INTEGRADA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

OT 2. Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua 

utilização e qualidade 

PI 2.3. Reforço das aplicações de TIC na administração em linha, aprendizagem em linha, 

infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha 

OT 11. Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente 

PI 11.1. Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das administrações e dos 

serviços públicos, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Dezembro/2015 

Encerramento: Março/2016 

DESCRIÇÃO 

A operação em causa visa a racionalização dos modelos de organização e gestão da 

Administração Pública, através de intervenções de simplificação, desmaterialização e integração 

EIXO 5 - Modernização Administrativa

• Melhoria da eficiência interna e a capacidade institucional 
da Administração Pública, enquanto elementos de suporte 
à implementação de melhores respostas às necessidades de 
cidadãos e empresas

• Apoio à promoção de uma administração e serviços 
públicos em rede

• Capacitação institucional de parcerias territoriais de apoio 
ao desenvolvimento
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em rede de processos, contribuindo para uma maior proximidade entre cidadãos e 

Administração Pública, redução de custos e melhoria do atendimento. 

Entre as tipologias a implementar destacam-se a criação/qualificação de balcões de atendimento 

único, organização e integração transversal de serviços administrativos, racionalização e 

simplificação organizacional, reengenharia de processos. 

Destacam-se ainda operações no âmbito de soluções de interoperabilidade e comunicação 

integrada entre os vários sistemas de informação da Administração Pública, disponibilização de 

serviços com recurso a tecnologias multicanal, desmaterialização de processos, aquisição de 

apoio técnico à coordenação, dinamização, execução e acompanhamento de planos de ação 

territoriais e setoriais, aquisição de equipamentos, formações, estudos. 

METAS/IMPACTOS 

 Garantir novos modelos organizativos mais descentralizados e eficazes na interação Estado/ 

cidadãos-empresas; 

 Promover ganhos de eficiência no funcionamento interno da Administração Pública; 

 Redução dos custos de contexto (em especial para as empresas), contribuindo para reduzir 

a burocracia, a ineficiência de gestão e a morosidade processual que ainda caracterizam a 

Administração Pública; 

 Reduzir os elevados níveis de literacia digital e baixa utilização das TIC por parte dos cidadãos 

em Portugal. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 AMA - Agência para a Modernização Administrativa 

 Empresas de base tecnológica 

No domínio associado à proteção do ambiente e eficiência dos recursos, a superação dos 

constrangimentos no setor da água consubstancia-se num conjunto de intervenções a apoiar pelos 

FEEI no período 2014-2020, com destaque particular da vertente do saneamento de águas 

residuais, visando o cumprimento do normativo (Diretiva Águas Residuais Urbanas - DARU), 

concorrendo para a melhoria da qualidade das massas de água e a proteção do ambiente, previstas 

na Diretiva Quadro da Água (DQA). 
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No setor dos resíduos, também em resultado do esforço realizado nos últimos anos, o território 

português encontra-se dotado de redes e infraestruturas de gestão de resíduos. Assim, nesta área 

a prioridade dos apoios deve dirigir-se para a valorização dos resíduos como recurso; a consolidação 

da hierarquia de gestão de resíduos, privilegiando a atuação a montante na prevenção da sua 

produção; o aumento significativo da reciclagem e o desvio de Resíduos Urbanos Biodegradáveis 

(RUB) de aterro (de modo a cumprir as exigentes comunitárias fixadas para 2020); a eliminação 

progressiva da deposição direta em aterro; e o contributo do setor dos resíduos para outras 

estratégias e prioridades nacionais, incluindo a redução de emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE) e a promoção da economia circular. 

Em termos de estratégia para o sector de RU, a mesma foi alvo de uma recente revisão, tendo sido 

revisto o PERSU II, dando origem ao PERSU 2020. Com esta nova estratégia, pretende-se assegurar 

as obrigações em termos de cumprimento de metas comunitárias aplicáveis, as quais foram 

alteradas no decorrer da estratégia anterior (PERSU II) com a entrada em vigor da Diretiva Quadro 

dos Resíduos (DQR) de 2008. 

A concretização das prioridades estratégicas delineadas para o Município de Mira, neste vetor 

estratégico, serão alcançadas através da mobilização das seguintes intervenções que incidem 

sobre: 

Figura 31. Ações municipais para o setor da água e resíduos 

 

 

AÇÃO 6.1 | ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES DOS SISTEMAS 

EM BAIXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AA) E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS (SAR) 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

EIXO 6 - Água e Resíduos

• Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes dos 
sistemas em baixa de Abastecimento de Água (AA) e de 
Saneamento de Águas Residuais (SAR)

• Promoção da reciclagem multimaterial e valorização 
orgânica de resíduos urbanos

• Remodelação da rede de abastecimento de água (Alta e 
Baixa) e término da rede de saneamento existente
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PI 6.2. Investimentos no setor da água para satisfazer os requisitos do acervo ambiental da 

União e atender às necessidades de investimento identificadas pelos Estados-

Membros que vão além desses requisitos. 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Julho/2015 

Encerramento: Outubro/2015 

DESCRIÇÃO 

A presente operação visa a elaboração do cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas 

em baixa, para a rede de AA e de SAR, do Município de Mira. Segundo estimativa preliminar, as 

infraestruturas cujo levantamento cadastral se pretende executar terão 175,1 km para o sistema 

de AA, e 48,9 km para o SAR. O que corresponde a uma taxa de cobertura de 100% sobre a 

extensão das redes em causa. 

A elaboração do cadastro das infraestruturas será efetuada tendo em consideração os termos de 

referência do aviso de candidatura do PO SEUR – Elaboração de Cadastro das Infraestruturas 

Existentes nos Sistemas em Baixa (Continente). 

Para suportar o cadastro efetuado, nomeadamente no que diz respeito à monitorização e 

acompanhamento da gestão da rede, será necessária uma plataforma de base SIG que registe 

todas as infraestruturas de redes de distribuição de água, redes de drenagem de águas residuais 

e pluviais, cadastro de ramais de ligação, processos de loteamento e processos industriais e vias 

do Concelho, possibilitando desta forma uma gestão integrada e eficiente de toda a rede de água 

e saneamento do Município de Mira. 

A operação em causa contempla ainda a expansão da rede de saneamento para as Freguesias de 

Seixo, Carapelhos, Leitões, Lentisqueira, Colmeal, Cavadas, Corujeira e Ermida. Não obstante o 

cadastro das infraestruturas da rede de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, 

proceder-se-á ainda a operações que melhorem a qualidade da água, principalmente com duas 

tipologias de ações. A primeira diz respeito à substituição das condutas em fibrocimento e 
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daquelas no sem fim de vida. A segunda consiste na reformulação do sistema de captação e 

tratamento de água, principalmente devido aos problemas de ferro que se verificam na água. 

METAS/IMPACTOS 

 Elaboração do cadastro das infraestruturas existentes dos sistemas em baixa, com vista à 

obtenção de informação que permita uma gestão eficiente do ciclo urbano de água, bem 

como responder à evolução das exigências técnicas e às melhores técnicas ambientais 

disponíveis; 

 Controlo e redução das perdas, bem como de afluências indevidas registadas na rede de 

abastecimento de água (AA); 

 Garantir uma atempada reabilitação dos ativos que compõem a rede, na medida em que 

atualmente existe uma insuficiente resposta a esta situação, a qual implica repercussões 

negativas no desempenho do setor; 

 Assegurar um incremento da recuperação de gastos das Entidades Gestoras e do setor em 

geral que, garantam a sua sustentabilidade económica e financeira, bem com a 

sustentabilidade social destes serviços; 

 Implementar abordagens inovadoras que promovam a sustentabilidade do setor 

nomeadamente através da implementação de sistema de informação geográfico (SIG). 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 Agência Portuguesa do Ambiente - APA 

 ADELO 

 

 

AÇÃO 6.2 | PROMOÇÃO DA RECICLAGEM MULTIMATERIAL E VALORIZAÇÃO ORGÂNICA DE 

RESÍDUOS URBANOS 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 
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PI 6.1. Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do acervo 

ambiental da União e atender às necessidades de investimento identificadas pelos 

Estados-Membros que vão além desses requisitos 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Julho/2015 

Encerramento: Dezembro/2015 

DESCRIÇÃO 

A presente operação no âmbito da valorização dos recursos deve conduzir à promoção da 

reciclagem multimaterial e valorização orgânica de resíduos urbanos. No presente projeto prevê-

se: 

I. Reforço das redes de recolha seletiva existentes, através de aquisição de ecopontos 

subterrâneos e superficiais, contentores de recolha seletiva; viaturas de recolha seletiva; 

II. Otimização e reforço das infraestruturas de triagem multimaterial, através da instalação 

de linhas de tratamento adicionais e respetivos equipamentos tais como: tapetes 

transportadores, separadores óticos, magnéticos, balísticos, e de metais não ferrosos, 

crivos rotativos; 

III. Sistema s de recolha porta-a-porta, ou seja, sistemas pay-as-you-throw – PAYT; 

IV. Reforço, otimização e reconversão do tratamento mecânico e biológico atualmente 

instalado, nomeadamente através de novas TMB e reforço das existentes; 

V. Introdução de mecanismos de recolha seletiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis 

(RUB) e valorização do composto; 

VI. Selagem de aterros, com recuperação ambiental e valorização energética do biogás; 

VII. Investimentos para processamento e transformação rejeitados e refugos em 

Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR), com vista á sua valorização energética; 

VIII. Promover ações de educação e sensibilização com o enfoque nos primeiros patamares 

da pirâmide de gestão de resíduos; 
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IX. Instalar cinzeiros móveis na Praia de Mira e, um pequeno veículo de recolha para a 

ciclovia. 

METAS/IMPACTOS 

 Implementar uma estratégia para os resíduos mantendo o objetivo de garantir um elevado 

nível de proteção ambiental e da saúde humana, através do uso de processos, tecnologias e 

infraestruturas adequadas; 

 Promover a minimização da produção e da perigosidade dos resíduos e a procura de os 

integrar nos processos produtivos como materiais secundários por forma a reduzir os 

impactes da extração de recursos naturais; 

 Eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da 

deposição direta de resíduos urbanos (RU) em aterro até 2030; 

 Aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a economia 

nacional: uma atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as autarquias e para as 

empresas, com capacidade de internacionalização, no quadro da uma economia verde; 

 Envolvimento direto do cidadão na estratégia dos RU, apostando-se na informação e em 

facilitar a redução e separação, tendo em vista a reciclagem; 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local 

 CIM – Região de Coimbra 

 QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da 

Natureza 

 Agência Portuguesa do Ambiente - APA 

 

 

AÇÃO 6.3 | REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ALTA E BAIXA) E 

TÉRMINO DA REDE DE SANEAMENTO EXISTENTE 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.2. Investimentos no setor da água para satisfazer os requisitos do acervo ambiental da 

União e atender às necessidades de investimento identificadas pelos Estados-

Membros que vão além desses requisitos. 
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INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Setembro/2016 

Encerramento: Janeiro/2017 

DESCRIÇÃO 

A presente intervenção prevê a remodelação da rede de abastecimento de água (em alta e baixa) 

e a ampliação/término da rede de saneamento no Concelho de Mira. A natureza deste 

investimento acarreta uma natureza indispensável para assegurar um desenvolvimento 

sustentável, na medida em que a acessibilidade a serviços de abastecimento de água e 

saneamento é percebida como uma realidade adquirida para a generalidade dos cidadãos. 

No entanto, o Município de Mira depara-se ainda com alguns casos onde os serviços descritos 

não são uma realidade na sua plenitude. Ademais, uma parte significativa das atuais 

infraestruturas das redes de abastecimento de água, apresentam necessidades de renovação, 

devido a alguns sintomas de degradação, e/ou revelam o uso de materiais ultrapassados (ex.: 

fibrocimento).  

Neste âmbito, tendo em conta os constrangimentos descritos, uma primeira vertente da 

presente medida respeita maioritariamente a intervenções físicas nas redes de abastecimento 

de água e saneamento, a dois níveis distintos: ampliação/ término e remodelação.  

Além das questões de ordem técnica, pretende-se com estas (e outras) iniciativas atingir um 

conjunto de resultados relevantes: (i) a redução do volume de perdas (de água) da rede, (ii) a 

minimização de avarias e outras ocorrências na rede, (iii) a diminuição da percentagem de água 

no sistema que não é faturada, (iv) a melhoria da qualidade das massas de água e proteção do 

ambiente e v) a melhoria da qualidade e sustentabilidade dos serviços prestados aos utentes.  

Em suma, a medida descrita apresenta uma relevância significativa para o Município dado os 

serviços públicos de carácter estrutural em causa. A sua prossecução terá a capacidade de 

influenciar positiva e determinantemente várias dimensões – económicas, ambientais e sociais 

– da realidade deste território. 
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METAS/IMPACTOS 

 Garantir a reabilitação dos ativos que compõem a rede, nomeadamente dos que 

apresentam um maior estado de degradação, na medida em que este panorama implica 

repercussões negativas no desempenho do setor; 

 Assegurar um incremento da população servida no Concelho pela rede de abastecimento 

de água e saneamento; 

 Atração de população residente para o Concelho por via da melhoria das infraestruturas 

municipais. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local; 

 CIM – Região de Coimbra; 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

 Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos 

(ERSAR); 

 Associação Portuguesa dos Distribuidores de Água (APDA) 

Os apoios conducentes à proteção e desenvolvimento do património cultural e natural serão 

prosseguidos nos Programas Operacionais Regionais, numa lógica de complementaridade face aos 

investimentos realizados com o apoio dos fundos estruturais ao longo dos diversos períodos de 

programação, seguindo uma lógica de grande seletividade e racionalidade económica. A sua 

implementação será realizada através de medidas tais como: a valorização e promoção de bens 

histórico-culturais com elevado interesse turístico; a promoção turística de territórios com elevado 

valor paisagístico, natural e cultural; e o desenvolvimento de projetos de animação e programação 

cultural com potencial de captação de fluxos turísticos.  

Serão particularmente visados os investimentos de escala local de valorização das atividades locais 

sustentáveis em áreas classificadas, a sua promoção e o desenvolvimento de infraestruturas de 

apoio à visitação, nomeadamente sinalética, trilhos, passadiços e infraestruturas de relação com a 

natureza. 

A concretização das prioridades estratégicas delineadas para o Município de Mira, neste vetor 

estratégico, serão alcançadas através da mobilização das seguintes intervenções que incidem 

sobre: 
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Figura 32. Ações municipais para a promoção e valorização dos recursos endógenos 

 

A estratégia do Município de Mira para se apresentar como território competitivo, deve promover 

a construção de uma oferta turística integrada, que se mostre competitiva e não esqueça as 

valências e recursos do Concelho, como um mecanismo de dinamização do turismo, divulgando as 

grandes “marcas” do território e promovendo, valorizando e projetando no exterior o seu potencial 

endógeno. 

A transformação do conjunto de recursos em produtos turísticos é um processo complexo e 

dinâmico, que envolve estratégias de marketing territorial que estruturem um produto alicerçado 

na marca distintiva do território e com uma imagem emblemática. 

As ações previstas no plano de marketing territorial contemplam: 

 A promoção turística do Município de Mira e da região gandaresa no site do Município 

possibilitando o download de documentação relativa ao turismo no território (guias, 

brochuras e filmes); 

 Divulgação do território em sites de agências online e outros sites que sugerem férias em 

Portugal; 

 Organização de visitas com jornalistas, agências de turismo e operadores turísticos 

incoming e bloggers; 

 Divulgação da região gandaresa em blogues generalistas e promoção nas redes sociais. 

Exige-se também a complementaridade de iniciativas para a valorização dos elementos 

patrimoniais relevantes e orientadas para uma procura segmentada – momentos de turismo, lazer, 

desporto, gastronomia, contacto com a natureza e cultura. 

 

EIXO 7 - Património Natural e Cultural e 
Projeção Turística

• Organização e promoção de eventos culturais com 
impacto nacional e internacional

• Conceber uma rota turística articulada com os operadores 
turísticos

• Conceber um plano de promoção do Conglomerado de 
Mira

• Estabelecer e publicitar uma agenda cultural e desportiva

• Dinamização do Parque de Campismo
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Figura 33. Estratégia municipal para a promoção e valorização dos recursos endógenos 

 

Fonte: Elaboração própria 

De modo a dinamizar e reforçar a visibilidade e notoriedade dos produtos endógenos do Município 

de Mira, deverá ainda ser desenvolvido um plano de promoção integrada dos mesmos, em duas 

vertentes complementares: 

 Criação de uma “marca” agregadora para os produtos do Município;  

 Reorganização da realização e participação em feiras e certames para a sua promoção.  

O conceito de uma “marca” agregadora consistirá em reunir sob a mesma “insígnia” (ex.: Região 

Gandaresa) os diferentes produtos, de forma a criar uma perceção associada ao Município que lhe 

dê visibilidade, reconhecimento e notoriedade como um produto de excelência e diferenciador. 

Adicionalmente, a outra vertente do plano consistirá no apoio aos circuitos e mercados locais, e à 

realização e participação em feiras e certames na própria região, noutras regiões ou no estrangeiro 

que contribuam para uma maior visibilidade dos produtos juntos do consumidor final e para a 

cooperação entre agentes produtores e comercializadores. 

 

Produtos Locais Património Cultural

Iniciativas Locais e/ou 
Regionais

Atividades Desportivas e de 
Contacto com a Natureza

Campanhas de 
Marketing 
Territorial
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AÇÃO 7.1 | ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COM IMPACTO NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Dezembro/2015 

Encerramento: Janeiro/2016 

DESCRIÇÃO 

Atualmente, o setor do turismo no Município de Mira ainda não se encontra devidamente 

estruturado sob a forma de uma “marca” agregadora, verificando-se uma frágil capacidade de 

retenção de valias turísticas, fato verificado pela reduzida especialização do turismo neste 

Concelho, a qual apresenta para 2013 um elevado nível de sazonalidade (53,9 % das dormidas a 

ocorrerem entre julho e setembro). Contundo, tem-se verificado uma maior permanência média 

dos hóspedes estrangeiros (3,6 dias) face ao registado no Centro (2,1 dias) e Portugal (3,5 dias). 

Face à situação que se verifica neste território, são necessárias medidas que alavanquem a 

potencialidade dos recursos endógenos do Concelho. De modo a inverter a sazonalidade, deve-

se reforçar a diferenciação e diversificação da cadeia de produtos turísticos (ex.: promover o 

evento “Passagem de Ano Em Mira”), gerando maior valor acrescentado, aumentando taxas de 

ocupação, estadas médias e níveis de internacionalização da atividade, num quadro de 

excelência ambiental e paisagística que caracteriza o Município de Mira. 

A mobilização desta estratégia deve ser pautada por princípios de dinamização continuada da 

atividade turística, capaz de criar um ciclo virtuoso que interessa ativar em Mira no que diz 

respeito à temática da visitação. A operacionalização desta estratégia deve ser estabelecida a 

partir da identificação dos elos que devem ser trabalhados/melhorados, a partir da análise das 

relações de interação que se estabelecem entre o perfil da visitação atualmente existente 
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(tomando por referência o perfil da oferta hoteleira e o padrão médio de ocupação e 

sazonalidade existente) e o perfil dos argumentos de visitação existentes. 

Os argumentos da atratividade induzida por Mira estão alicerçados num conjunto específico 

“emblemas”, que têm vindo a ganhar relevância enquanto símbolos da imagem do Concelho. 

Esta imagem é mais vincada no que diz respeito ao extenso património natural existentes no 

Concelho, como a Praia de Mira, a Lagoa, a Floresta, e torna-se progressivamente mais difusa 

quando se faz referência aos efeitos de atratividade induzidos pelo reconhecimento do 

património cultural e construído, associado principalmente à Arte Xávega, ao Museu do 

Território da Gândara, à Casa Gandaresa, aos Palheiros da Praia de Mira, etc. O Município de 

Mira possuir ainda uma série de património disperso por todo o Concelho, que importa valorizar 

e projetar. 

As diferentes “tipologias de património” de Mira devem ser analisadas de acordo com o seu 

impacte e potencial de atratividade junto do público (hierarquizando o património segundo 

patamares de relevância percecionada pelo público), e também de acordo com a valia conjunta 

que pode resultar da sua organização em rotas estruturadas, que venham a ser devidamente 

divulgadas e promovidas. Passado este patamar, a atratividade do Concelho evoluirá de acordo 

com a capacidade que os agentes económicos tiverem de canalizar esse património para 

iniciativas com retorno económico. 

METAS/IMPACTOS 

 Promover o apoio à comercialização de produtos endógenos, nomeadamente no âmbito de 

mercados e feiras; 

 Projetos que visem o estímulo à criação, qualificação e à especialização do associativismo 

empresarial e de produtores em setores de atividade produtivos envolvendo os recursos 

endógenos: pesca, floresta, mar e praia, com potencial de crescimento; 

 Promoção turística de um território com elevado valor natural, cultural e paisagístico; 

 Potencial de captação de fluxos turísticos; 

 Valorização e promoção de bens histórico-culturais com elevado interesse histórico (i.e. Arte 

Xávega). 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local; 
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 CIM – Região de Coimbra; 

 Entidades Regionais de Turismo; 

 Agências Regionais de Promoção Turística; 

 Associações Setoriais (AHRESP, AHP, CNIG, FPG, etc). 

 

 

AÇÃO 7.2 | CONCEBER UM ROTA TURÍSTICA ARTICULADA 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: Dezembro/2015 

Encerramento: Janeiro/2016 

DESCRIÇÃO 

Não obstante a promoção e organização de eventos para promover a atratividade do Município 

de Mira, é necessário conceber uma rota turística articulada com os vários agentes locais e 

regionais, para que haja propagação de sinergias e se abram janelas de oportunidade tanto de 

aprendizagem como de cooperação e complementaridade. 

A conceção de novos produtos turísticos e renovação dos atuais devem ser realizados por forma 

a criar/consolidar rotas/itinerários, que entrecruzem recursos e atividades, com determinadas 

programações associadas e para diferentes públicos-alvo, proporcionando diversidade e 

autenticidade, tornando a estada mais demorada e agradável. Assim, a adaptação do Município 

de Mira às novas tendências do turismo, impelem à qualificação e diferenciação dos produtos 

turísticos mais adequados ao perfil da região e que correspondem, simultaneamente a áreas 

emergentes da procura turística internacional, como são o turismo náutico, turismo de 
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gastronomia e vinhos (proximidade de Mira com a região demarcada da Bairrada), turismo de 

natureza, touring histórico-cultural, turismo em espaço rural e turismo de saúde e bem-estar. 

Neste âmbito, esta ação compreende também a dinamização da pista de cross no Concelho, para 

receber todos os desportistas, profissionais ou amadores, que pretendam usfruir deste espaço 

para praticar caminhada, marcha ou corrida com as devidas condições. A pista é composta por 

três circuitos distintos, de 2.940, 1.700 e 1.000 metros, respetivamente e situa-se na Praia de 

Mira, entre a Rua das Laranjeiras (Rua da entrada no Aldeamento do Miravillas), Estrada Florestal 

N1, Lodge Park e Av. Regente Rei (estrada que vai desde a rotunda do Aldeamento do Miravillas 

até ao Clube Náutico), sendo o local de início, junto à entrada do Aldeamento do Miravillas. 

Na convicção de que esta é uma aposta forte, tanto para os atletas locais como para atletas 

profissionais que procuram este tipo de infraestruturas, o executivo reputa este investimento 

como uma mais-valia para a promoção do Concelho de Mira. Neste contexto, são vários os atletas 

profissionais que procuram o Mira ao longo de todo o ano para preparar as suas provas e/ou 

épocas desportivas, destinando-se esta infraestrutura também para melhorar as condições de 

treino dos mesmos. 

Tendo por base um leque de produtos turísticos bem definido deverá acrescer-se o envolvimento 

de parcerias de operadores atuando de forma articulada assim como uma rede de infraestruturas 

e serviços associados ao turismo de crescente qualidade. Dado o exposto, a afirmação de Mira 

como destino turístico diferenciador e de referência, engloba também a implementação de um 

plano de cooperação com agentes que operam no domínio do turismo (i.e. INATEL) para a 

promoção do turismo sénior neste Concelho. 

METAS/IMPACTOS 

 Promover o apoio à comercialização de produtos endógenos, nomeadamente no âmbito de 

mercados e feiras; 

 Projetos que visem o estímulo à criação, qualificação e à especialização do associativismo 

empresarial e de produtores em setores de atividade produtivos envolvendo os recursos 

endógenos: pesca, floresta, mar e praia, com potencial de crescimento; 

 Promoção turística de um território com elevado valor natural, cultural e paisagístico; 

 Potencial de captação de fluxos turísticos; 

 Valorização e promoção de bens histórico-culturais com elevado interesse histórico (i.e. Arte 

Xávega). 
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PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local; 

 CIM – Região de Coimbra; 

 Entidades Regionais de Turismo; 

 Agências Regionais de Promoção Turística; 

 Associações Setoriais (AHRESP, AHP, CNIG, FPG, etc); 

 INATEL. 

 

 

AÇÃO 7.3 | CONCEBER UM PLANO DE PROMOÇÃO DO CONCLOMERADO DE MIRA  

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: A definir 

Encerramento: A definir 

DESCRIÇÃO 

A presente ação tem como finalidade a valorização e promoção de um bem cultural e 

arquitetónico com elevado potencial de projeção do território, por via da capacitação e 

dinamização turística do território. 

O Conglomerado de Mira constitui um singular recurso natural, quer a nível nacional quer 

internacional, essencialmente pela sua singularidade e valor, reconhecido por residentes e 

visitantes e capaz de “pesar” nas decisões associadas à escolha de residência e à seleção de 

destinos turísticos. Portanto, o objetivo desta operação, assume o desafio de colocar Mira, na 
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rota dos Concelhos com interesse geológico (geoconservação) à semelhança de Cantanhede 

com, a Pedra de Ança e o Museu da Pedra, Arouca com o Geopark ou, Rio Maior com as salinas, 

entre muitos outros. 

A mobilização desta operação deve ser alavancada a partir de um conjunto de parcerias com 

atores locais relevantes, que permitam a mobilização de uma estratégia eficiente. De referir a 

este respeito que, no passado existiu um projeto interassociações (Escola Secundária de Mira, 

Moinhos, EMIR, Domus Nostra, etc.) para a valorização do Conglomerado de Mira, que passava 

essencialmente por: 

 Criação de uma estação geológica a céu aberto para a visualização do Conglomerado; 

 Enquadramento desta estação, na pista ciclo-pedonal; 

 Visitas guiadas desde o Museu de Mira, pela Rota do Conglomerado; 

 Valorizar o espólio de amostras da Escola Secundária e do Museu de Mira 

METAS/IMPACTOS 

 Promoção turística de um território com elevado valor natural; 

 Valorização e promoção de bens histórico-culturais com elevado interesse histórico e 

geológico; 

 Desenvolvimento de projetos de programação cultural com potencial de captação de fluxos 

turísticos; 

 Implementar rotas e circuitos turísticos planeados e estruturados; 

 Transformar o turismo numa verdadeira alavanca ao serviço do desenvolvimento territorial 

de Mira, contribuindo para a melhoria progressiva dos níveis de vida e para a redução das 

assimetrias sociais e territoriais; 

 Consolidar Mira como destino turístico de visitação nacional, com forte reconhecimento 

doméstico e internacional. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local; 

 CIM – Região de Coimbra; 

 Entidades Regionais de Turismo; 

 Agências Regionais de Promoção Turística. 
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AÇÃO 7.4 | ESTABELECER E PUBLICITAR UMA AGENDA CULTURAL E DESPORTIVA 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: A definir 

Encerramento: A definir 

DESCRIÇÃO 

Esta agenda cultural e desportiva deverá ter caraterísticas multifacetadas no que diz respeito aos 

grupos etários a abranger, e deve também promover as tradições da região e do Concelho, bem 

como valorizar as suas potencialidades económicas e turísticas. A contribuição cultural e 

desportiva pode ser a alavanca para a afluência de forasteiros ao longo do ano (permitindo 

também atuar com um efeito de mitigar a sazonalidade turística), sendo que, o papel aglutinador 

que a Câmara Municipal de Mira, pode representar é essencial para eficácia desta medida.   

Complementarmente, importa ampliar e diversificar a realização desta agenda cultural e 

desportiva, em articulação com os operadores culturais e desportivos (constituindo uma rede de 

partilha e cooperação), sem deixar de ter em atenção as iniciativas de menor expressão, mas que 

constituem objeto de participação das populações locais. O impulso a prestar às iniciativas 

culturais e desportivas, estimulando ofertas de qualidade, será igualmente um fator potenciador 

do reforço da identidade concelhia. O turismo cinegético reveste-se de um essencial contributo 

gerador de riqueza e de mão-de-obra, além de promover os territórios. O Concelho de Mira tem 

excelentes condições naturais para atrair este tipo de turismo.  

No que diz respeito especificamente à oferta de turismo desportivo, face aos recursos que Mira 

dispõe, nomeadamente para a prática de turismo cinegético, importa garantir um uso e 
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valorização destas infraestruturas, bem como, associar outras atividades desportivas na área 

vedada do campo de tiro. O turismo cinegético  

A estratégia que permitirá uma orientação para resultados, será aquela que permitirá, em 

articulação e complementaridade, por dois grandes eixos de intervenção. O primeiro dirigido no 

apoio às entidades com culturais e criativas (ex.: providenciando incentivos “empurrar” estas 

para lógicas regulares de produção cultural, etc.). A segunda, com uma atuação vocacionada para 

a utilização da cultural como elemento catalisador de identidade regional e fator de 

diferenciação competitiva de base territorial, visando maximizar os efeitos das intervenções 

sobre a qualidade de vida das populações abrangidas. 

METAS/IMPACTOS 

 Promoção turística de um território com elevado valor natural; 

 Valorização e promoção de eventos de carácter cultural e desportivo com elevado potencial 

de captação de fluxos turísticos; 

 Implementar rotas e circuitos turísticos planeados e estruturados; 

 Criar e consolidar a agenda cultural e desportiva de Mira como uma alavanca ao serviço do 

desenvolvimento territorial, contribuindo para a melhoria progressiva dos níveis de vida e 

para a redução de assimetrias; 

 Consolidar Mira como destino turístico de visitação nacional, com forte reconhecimento 

doméstico e internacional. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local; 

 CIM – Região de Coimbra; 

 Entidades Regionais de Turismo; 

 Agências Regionais de Promoção Turística; 

 Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC). 

 

 

AÇÃO 7.5 | DINAMIZAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO 

OT 6. Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 
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PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO 

PO CI PO ISE PO CH PO SEUR PO CENTRO ITI - CIMRC 

CALENDÁRIO EM VIGOR  

Abertura: A definir 

Encerramento: A definir 

DESCRIÇÃO 

Esta operação visa a qualificação e reforço de infraestruturas de alojamento turístico ligadas à 

natureza, nomeadamente associadas aos parques de campismo de Mira. Estas unidades 

permitem ajudar a diferenciar a oferta turística do Concelho, valorizando as suas excelentes 

condições ambientais e paisagísticas, diversificando também a oferta de alojamento disponível 

(de forma complementar aos investimentos hoteleiros já existentes) e serviços complementares. 

Portanto, será alterado o regime de gestão do parque de campismo, de forma a, proporcionar a 

entrada de gestão privada com valências adicionais (tal como a talassoterapia), promovendo, 

condições de atração de público-alvo, a que neste momento não se dá resposta. A este respeito, 

importa ressalvar que o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), prevê ao nível do produto 

turístico de bem-estar, a necessidade de desenvolver conteúdos para a sua disponibilização em 

canais específicos, bem como apostar na diversidade de experiências. 

METAS/IMPACTOS 

 Promoção turística de um território com elevado valor natural; 

 Valorização e promoção de bens histórico-culturais com elevado interesse histórico e 

geológico; 

 Desenvolvimento de projetos de programação cultural com potencial de captação de fluxos 

turísticos; 

 Implementar rotas e circuitos turísticos planeados e estruturados; 
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 Transformar o turismo numa verdadeira alavanca ao serviço do desenvolvimento territorial 

de Mira, contribuindo para a melhoria progressiva dos níveis de vida e para a redução das 

assimetrias sociais e territoriais; 

 Consolidar Mira como destino turístico de visitação nacional, com forte reconhecimento 

doméstico e internacional. 

PROMOTOR 

 Câmara Municipal de Mira 

PARCEIROS 

 Associações de Desenvolvimento Local; 

 CIM – Região de Coimbra; 

 Entidades Regionais de Turismo; 

 Agências Regionais de Promoção Turística. 
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9. Governação do Plano de Ação Estratégico Municipal 

Partindo de um diagnóstico geral do Município de Mira, o Plano de Ação que aqui apresentamos 

orientou-se sempre por um princípio de rigor e de procura das soluções mais adequadas às 

especificidades de Mira e aos desafios que lhe são colocados. 

Como percurso metodológico privilegiámos, desde logo, a análise dos dados quantitativos 

disponíveis relativos à caracterização demográfica, económica, social e cultural deste território, 

procurando deles obter informações concretas sobre as fragilidades e as oportunidades inerentes 

a Mira, num contexto em que se torna urgente e essencial criar novos paradigmas de 

desenvolvimento económico e de melhoria da qualidade de vida. 

O enquadramento da estratégia traçada no Plano de Ação teve como referência o distintivo 

posicionamento deste território e o potencial de valorização económica resultante da conjugação 

dos recursos ainda por explorar. Neste contexto, a estratégia delineada para o Município de Mira 

está assente na valorização e promoção da sua forte matriz identitária e, por conseguinte ancorada 

às dimensões de Sustentabilidade, Inclusão e Competitividade, estas que constituem tripé distintivo 

de desenvolvimento, no período de programação 2014-2020. 

Portanto, as propostas estratégicas que lhe estão subjacentes constituem um referencial de 

excelência para o progresso do modelo de desenvolvimento da economia de Mira e, encontram-se 

orientadas para a conceção de uma reforçada cadeia de valor para o Município. Nele está patente 

a oportunidade de Mira se consolidar – nos panoramas regional, nacional, europeu e internacional 

– como um Concelho competitivo, favorável à inovação e ao conhecimento, capitalizando o 

magnifico património ambiental e natural que possui, os elementos instalados de notoriedade 

cultural, e o valor e know-how associados aos produtos de base local do Concelho, para se 

reposicionar nas cadeias de valor globais, gerando mais e melhor emprego e novas fontes de valor 

económico. 

A sustentabilidade e eficácia da estratégia desenhada em termos de crescimento sustentável, 

inclusivo e inteligente, constitui portanto uma peça central no posicionamento do Município de 
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Mira no futuro período de programação comunitária 2014-2020. Ao culminar com a identificação 

das linhas de intervenções estratégicas, relativas aos investimentos respeitantes ao próximo 

período de programação comunitário, este documento procura traduzir, assim, quais serão as 

prioridades do Município, numa articulação de esforços para fazer face aos desafios que este 

enfrenta e aos objetivos estratégicos que pretende atingir neste período. 

Todavia, a governança constituí nesta fase o princípio mais inovador, alinhado com a estratégia 

desenhada, numa tentativa de oferecer ao plano estratégico um caráter organizativo e de gestão a 

que os mesmos não podem alhear-se. 

Ao longo do profundo diagnóstico e respetiva auscultação das forças vivas relevantes, conducentes 

à definição da Estratégia, foram identificados diversos projetos e iniciativas, e como tal a 

materialização do plano de ação é o culminar da implementação da estratégia. 

Em suma, a implementação do Plano de Ação Estratégico Municipal de Mira deve acontecer de 

forma integrada, demonstrando a complementaridade entre investimentos públicos e privados 

para o alcance das metas e objetivos definidos. Assume-se assim um modelo de implementação 

que permita garantir as condições de execução dos projetos e demonstrar o seu impacto integrado 

no Concelho. 

O desenvolvimento urbano sustentável assume um papel de destaque na promoção das grandes 

prioridades definidas na estratégia Europa 2020 (Crescimento Inteligente, Crescimento Inclusivo, 

Crescimento Sustentável), em simultâneo, com os desafios colocados a cada Município. Portanto, 

as ações cofinanciadas ao atual Quadro Comunitário, no domínio da sustentabilidade e eficiência 

no uso de recursos, assumem um caráter integrado, as quais favorecem uma atuação em todas as 

componentes – económicas, sociais e ambientais – que determinam o desenvolvimento territorial 

sustentável, segundo as especificidades própria de cada espaço urbano. Assim sendo, as ações 

candidatadas, pelo Município de Mira, com vista à melhoria da qualidade do ambiente urbano são 

as seguintes: (i) Promoção da reciclagem multimaterial e valorização orgânica de resíduos urbanos; 

(ii) Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa. 
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10. Anexos 
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