QUARTA-FEIRA | 14 MAR 2018 | 07

DiáriodeCoimbra

COIMBRA

1.4oo milhões de euros para
criar cidades com futuro
IFRRU 2020 Governo aposta na revisão da legislação na área da urbanística e da
edificação, de modo a fazer com que a reabilitação urbana “passe a ser uma regra”
FERREIRA SANTOS

João Henriques
São 1.400 milhões de euros de
capacidade de financiamento
disponíveis para concretizar a
reabilitação urbana e criar cidades com futuro. “Reabilitar
para revitalizar as nossas cidades” é o mote associado ao Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas
2020 (IFRRU 2020), que foi divulgado, ontem, na antiga
igreja do Convento São Francisco, em Coimbra, na derradeira sessão de apresentação
realizada no Continente.
«A política do Governo para
a reabilitação urbana não se
esgota nos instrumentos de
apoio ao financiamento», afirmou Ana Pinho, com a secretária de Estado da Habitação
a dar conta que, para que a
reabilitação «deixe de ser excepção e passe a ser uma regra, está também a ser desenvolvido um trabalho de revisão do enquadramento legal»
do sector, para que este seja
«adequado às exigências e especificidades da reabilitação
energética e funcional de edifícios».
Segundo a governante, «os
diagnósticos e estudos levados
a cabo durante a preparação
do Portugal 2020 confirmaram
que o investimento em reabilitação urbana regista, em Portugal, níveis claramente aquém

das necessidades e inferiores
aos registados nos demais países da União Europeia». Ana
Pinho disse, então, que, em
2011, existiam, em Portugal,
cerca de um milhão de imóveis
com funções habitacionais que
precisavam de intervenção.
«O IFRRU é o maior incentivo à reabilitação urbana lançado em Portugal», garantiu a
secretária de Estado da Habitação, que logo assumiu tratar-se de «um instrumento diversificado nos produtos que
oferece e nas operações que
apoia». «A reabilitação é um
desígnio nacional», transmitiu
Ana Pinho, confirmando a
«aposta decisiva do Governo»
na reabilitação urbana.

Abel Mascarenhas e Augusto Ferreira Guedes assinaram acordo

Presidente da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado
referiu-se ao IFRRU 2020
como «um importante instrumento», dizendo acreditar
que «tem capacidade de realizar no terreno, mobilizando
o investimento público e privado». O também presidente
da Câmara de Coimbra defendeu que «os municípios
têm um papel decisivo nas
políticas de regeneração urbana, independentemente da
dimensão e do tipo de territórios».
Na sessão também interveio
Isabel Damasceno, tendo a vogal do conselho directivo do
Programa Operacional do
Centro 2020 destacado a importância do IFRRU 2020 no
desenvolvimento regional. «É
um instrumento poderosíssimo», expressou a antiga presidente da Câmara Municipal
de Leiria, que logo destacou o
facto do instrumento financeiro assumir-se como «a
combinação perfeita entre financiamentos privados e públicos».|

Protocolo de colaboração entre IFRRU 2020 e Ordem dos Engenheiros Técnicos
Abel Mascarenhas, presidente da comissão directiva
da Estrutura de Gestão do
IFRRU 2020, e Augusto Ferreira Guedes, bastonário da
Ordem dos Engenheiros Técnicos, assinaram, ontem, um
protocolo de colaboração,
que «visa a divulgação do
IFRRU 2020 nas suas várias
dimensões». Augusto Ferreira
Guedes falou de «um belíssimo instrumento que estava
em falta para cobrir esta área
da reabilitação», garantindo,

ainda, que «a Ordem dos
Engenheiros Técnicos vai
empenhar-se a fundo para
que este programa seja
um sucesso».
Presidente da comissão directiva da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020, que
reúne diversas fontes de financiamento (fundos europeus do Portugal 2020 e fundos provenientes de outras
entidades, como o Banco Europeu de Investimento e o
Banco de Desenvolvimento

do Conselho da Europa, conjugando-os com fundos da
banca comercial), Abel Mascarenhas avançou que, até ao
momento, «já há mais de 40
candidaturas [ao IFRRU
2020] com investimento de
mais de 120 milhões de euros», acrescentando a existência de «mais de 300 intenções de investimento».
«É um instrumento do país e
dos municípios ao serviço
das pessoas e das comunidades», afirmou Abel Mascare-

nhas, assegurando que «este
instrumento saberá estar à
altura dos desafios». «As nossas cidades e o nosso país
não podem perder esta oportunidade», concretizou o presidente da comissão directiva
da Estrutura de Gestão do
IFRRU 2020. Os interessados
em saber mais sobre este instrumento financeiro podem
consultar a seguinte página
web: www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/index.html. J.H.

Detido por
conduzir
sem carta
A PSP de Coimbra informou
que deteve segunda-feira, pelas
17h50, na Rua Frei Tomé Rodrigues Sobral, nas imediações do
Estádio Cidade de Coimbra, um
homem de 32 anos, residente
emAnadia, por conduzir um automóvel sem carta.|

Atropelada
na passadeira
Uma mulher de 29 anos foi
atropelada por um motociclo
na Rua General Humberto
Delgado, em Coimbra, tendo
ficado ligeiramente ferida. O
acidente ocorreu segunda-feira, às 21h10, na passadeira.|

Danos
materiais em
seis acidentes
Um automóvel embateu noutro
e colocou-se em fuga, segunda-feira, pelas 18h00, na Praceta
Bartolomeu Gusmão, em
Coimbra. Deste acidente resultaram danos materiais.APSP de
Coimbra registou ainda, no
mesmo dia, outros cinco acidentes de viação que causaram
danos materiais: às 19h15, na rotunda doAlmegue, uma colisão
entre dois automóveis, e na Rua
Aristides Sousa Mendes um embate traseiro entre dois veículos
ligeiros; cerca das 13h30, em Ribeira de Eiras, uma colisão entre
dois automóveis; às 8h30, na
rotunda da Galp, naAdémia, um
embate lateral entre um camião
e um automóvel; e às 7h40, no
acesso da rotunda da Fucoli à
Casa do Sal, uma colisão entre
duas viaturas ligeiras.|

