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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente relatório (Volume III) integra a Fase 3 da “Elaboração do Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana (PERU), para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico da
Cidade de Gouveia e Área Envolvente Consolidada” e constitui a proposta final de PERU.

A ARU da Cidade de Gouveia, objeto desta proposta final de PERU, foi aprovada pela Assembleia
Municipal de Gouveia sob proposta da Câmara Municipal, relativa à delimitação da ARU do Centro
Histórico da Cidade de Gouveia e Área Envolvente Consolidada, na sessão de 17 de dezembro de
2014, tendo sido publicada em Diário da República (2ª série – N.º 15 – 22 de janeiro de 2015),
através do Aviso n.º 777/2015.
Nos termos do artigo 15º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), após a aprovação da
ARU, o Município dispõe de um prazo de três anos para aprovar a correspondente operação de
reabilitação urbana (ORU). A opção do Município, em termos de modalidade de programação da
ARU, recaiu na realização de uma ORU sistemática, que consiste numa intervenção integrada de
reabilitação urbana, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos
equipamentos e dos espaços verdes e de utilização coletiva. A aprovação desta modalidade de
ORU ocorre através de instrumento próprio, o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU).
A aprovação da ORU é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara
Municipal e é obrigatoriamente precedida de parecer não vinculativo do Instituto da Habitação e
Reabilitação Urbana (IHRU) e de discussão pública promovida nos termos previstos no Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial (RJIGT).
O RJRU define, no seu artigo 33º, o conteúdo material do PERU, identificando as matérias que
deverão ser desenvolvidas e concretizadas na proposta, sem prejuízo de outras que sejam tidas
como relevantes:
•

A apresentação das opções estratégicas de reabilitação e de revitalização para a ARU,
compatíveis com as opções de desenvolvimento do município;

•

O estabelecimento do prazo de execução da ORU;
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•

A definição das prioridades e especificação dos objetivos a prosseguir na execução da
ORU;

•

O estabelecimento do programa da operação urbana, identificando as ações
estruturantes de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm
por objeto os edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos
e verdes de utilização coletiva e as atividades económicas;

•

A determinação do modelo de gestão da ARU e de execução da respetiva ORU;

•

A apresentação do quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas
pelos proprietários e demais titulares de direitos e das soluções de financiamento das
ações de reabilitação;

•

A descrição do programa de investimento público onde se descriminem as ações de
iniciativa pública necessárias ao desenvolvimento da operação;

•

A definição do programa de financiamento da ORU, que incluirá uma estimativa dos
custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de financiamento;

•

A eventual identificação das unidades de execução ou de intervenção da ORU e a
definição dos objetivos específicos a prosseguir no âmbito de cada uma delas.

No âmbito da Fase 1 da “Elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU),
para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico da Cidade de Gouveia e Área
Envolvente Consolidada”, foi desenvolvida a análise e caraterização da ARU, plasmada no
Relatório de Caraterização e Diagnóstico da ARU (Volume I) e no Caderno de Caraterização do
Edificado, Espaço Público e Socioeconomia (Volume II). Os resultados dessa primeira fase
metodológica constituíram o referencial que orientou as opções estratégicas e propostas de
intervenção desenvolvidas na Fase 2 (Relatório Preliminar) e consolidadas agora na Fase 3
(Relatório Final).
As Fases 4 e 5 corresponderão, respetivamente, ao acompanhamento técnico do procedimento
de discussão pública e da aprovação final da proposta de PERU.

O presente documento é composto por seis capítulos e por um anexo, sendo que esta nota
introdutória corresponde ao capítulo 1.
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O capítulo 2, Enquadramento Estratégico da ORU, estabelece o referencial estratégico que
orienta a definição da estratégia de reabilitação urbana da ARU da Cidade de Gouveia,
contemplando uma breve referência às macropolíticas de regeneração urbana e a identificação
das diretrizes estratégicas emanadas dos programas e planos territoriais de âmbito mais local.
O capítulo 3, Diagnóstico Estratégico, apresenta as principais conclusões do prévio exercício de
análise e caraterização territorial, identificando e descrevendo as unidades urbanas homogéneas
em que a ARU se decompõe.
O capítulo 4, Estratégia de Reabilitação Urbana, estabelece os eixos e objetivos que estruturam,
do ponto de vista estratégico, a ORU e define o modelo estratégico territorial.
O capítulo 5, Programa de Ação da ORU, define e descreve as medidas e ações que integram a
proposta de PERU, estabelece o programa de financiamento e elenca os diversos instrumentos
de apoio e incentivo à reabilitação urbana.
No capítulo 6, Modelo de Operacionalização da ORU, é definido o modelo de gestão e execução
da ORU e é explicitado o quadro legal que estabelece os procedimentos de controlo prévio e as
simplificações regulamentares aplicadas aos projetos de reabilitação urbana.
Em anexo, são apresentadas as fichas síntese das ações e medidas que constituem o programa
de ação do PERU, bem como diversa documentação de suporte ao processo de reabilitação
urbana.
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2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DA ORU
2.1. POLÍTICAS DE REGENERAÇÃO URBANA EM PORTUGAL –
QUADRO CONCEPTUAL E ESTRATÉGICO

O ambiente construído das nossas cidades tem vindo a assistir a uma degradação progressiva,
tanto ao nível do edificado como dos espaços exteriores, decorrente do envelhecimento próprio,
da sobrecarga de usos ou, até, do desajustamento do desenho urbano às necessidades
quotidianas atuais.
É no núcleo mais antigo e tradicional – o centro histórico – construído ao longo de séculos, que
se alcança o retrato fiel e singular da vivência cultural e social e da identidade de uma
determinada cidade. O desvio de fluxos de investimento para áreas suburbanas, acompanhadas
de investimento publico em infraestruturação, levou, frequentemente, a uma certa
marginalização dos centros urbanos tradicionais, com as consequências que a realidade das
nossas cidades manifesta de forma muito evidente.
Chegados a este ponto, importa refletir de que forma a intervenção em defesa destes núcleos
antigos pode ser efetuada, tendo em conta a necessidade de dar resposta às exigências atuais
sem desvirtuar os elementos que constituem o fator identificador e a mais valia destes espaços
Em face destes fenómenos, apresenta-se como necessário e indispensável o desenvolvimento de
processos de reabilitação urbana integrada, considerando a racionalização de recursos e evitando
intervenções dispersas, não deixando de ser relevantes todas as intervenções pontuais em que
os particulares se empenhem, não só, mas também, pelo facto da verdadeira reabilitação não
poder realizar-se sem a participação ativa e financeira dos particulares, numa perspetiva de
sustentabilidade dos processos.

O Decreto-Lei n.º 307/2009, alterado pela Lei n.º 32/2012, estabelece o Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU), consagrando, o desígnio estratégico da regeneração dos centros
urbanos, há muito sinalizado nos diversos instrumentos de política de ordenamento do território,
urbanismo e habitação. Foram reunidas, neste diploma, diversas figuras que se encontravam
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dispersas na legislação anteriormente em vigor, agrupando-se os mecanismos essenciais à
materialização das escolhas públicas em matéria de reabilitação.
O atual RJRU, apresenta como principais elementos diferenciadores, face à legislação anterior, a
inclusão de conceitos como “área de reabilitação urbana” ou “operação de reabilitação urbana”,
normalizando a adoção de uma abordagem que se quer mais integradora nos processos de
reabilitação urbana. Esta visão mais inclusiva pretende garantir que a reabilitação urbana abarca
uma vertente imobiliária ou patrimonial, uma dimensão funcional, socioeconómica, cultural e
ambiental; e também define responsabilidades e a necessidade de envolvimento, no processo de
reabilitação urbana, tanto do setor público como dos privados.
Para este último ponto contribuem, para além dos instrumentos jurídicos tradicionalmente
utilizados no domínio do direito do urbanismo (como sejam a expropriação, a constituição de
servidões ou a reestruturação da propriedade), a possibilidade de criação de regimes especiais
de taxas, procurando incentivar a realização de operações urbanísticas por parte dos municípios.
Os processos de reabilitação urbana têm sido associados a um nível de complexidade técnica e
operacional que é refletido na relativa indefinição conceptual que se continua a observar neste
domínio da política de desenvolvimento urbano. A confusão e pouco rigor da utilização de
conceitos, que apesar de diferentes são considerados como significando o mesmo, aumenta a
complexidade da compreensão do que se pretende num processo de reabilitação urbana, pelo
que seguidamente são apresentados os conceitos, de caráter mais técnico ou mais estratégico,
que se destacam no léxico da reabilitação urbana:
Reabilitação urbana - a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que
o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado
através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra -estruturas
urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de
construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios
(Decreto-Lei n.º 307/2009).
Reabilitação de edifícios - a forma de intervenção destinada a conferir adequadas características
de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às
construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às frações
eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais,
determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir
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novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender
uma ou mais operações urbanísticas (Decreto-Lei n.º 307/2009).
Renovação urbana – o conjunto de operações urbanísticas que visam a reconstrução de áreas
urbanas subocupadas ou degradadas, às quais não se reconhece valor como património
arquitetónico ou conjunto urbano a preservar, com deficientes condições de habitabilidade, de
salubridade, de estética ou de segurança, implicando geralmente a substituição dos edifícios
existentes (DGOTDU, 2005).
Regeneração urbana - consiste numa visão abrangente e integrada, que visa à resolução de
problemas urbanos, e que procura gerar mudanças duradouras ao nível da condição económica,
física, social e ambiental de áreas que tenham sido sujeitas a transformações/alterações (Roberts,
Sykes, 2000).
No quadro do atual Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e, mais especificamente, no âmbito
da elaboração de um Plano Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), o conceito de regeneração
urbana assume-se como a base conceptual e unificadora de um processo de intervenção na
cidade que se pretende abrangente, integrador, estratégico, flexível, mobilizador e sustentável.
Assim definido, o conceito de regeneração urbana abrange um conjunto de intervenções que vão
da simples recuperação do edifício ou do espaço público às ações de revitalização social e
económica. Em sede de elaboração do PERU, a abordagem estratégica e integrada que o conceito
de regeneração urbana reflete vai garantir que essas intervenções, de âmbito e caráter diverso,
possam constituir um todo coerente e ser executadas de forma programada.
As orientações de caráter estratégico relativas à política de cidades e, mais especificamente, à
regeneração urbana, encontram-se disseminadas pelos programas e planos territoriais de âmbito
nacional, regional e municipal, com destaque para os PDM de segunda geração que, na maior
parte dos casos, internalizaram no modelo de desenvolvimento territorial as preocupações
relativas à recuperação e requalificação dos centros urbanos. Muito recentemente, foram
publicados dois documentos – Cidades Sustentáveis 2020 e a Estratégia Nacional para a
Habitação – que, na senda dos anteriores instrumentos da política de cidades, estabelecem os
grandes objetivos, de âmbito nacional, para a regeneração urbana.
A estratégia Cidades Sustentáveis 2020, no quadro do Acordo de Parceria 2014-2020, afirma-se
como um documento orientador do desenvolvimento urbano sustentável. No eixo estratégico 2
– Sustentabilidade & Eficiência, são identificados três objetivos estratégicos relativos à
regeneração e reabilitação urbana:
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•

Conter a expansão dos perímetros urbanos, estruturando e requalificando as frentes
urbanas e protegendo os terrenos rústicos envolventes da urbanização avulsa e
descriminando positivamente a ocupação dos vazios urbanos existentes, sem prejuízo da
possibilidade de eventuais e excecionais necessidades de crescimento, devidamente
enquadradas e programadas;

•

Promover ações de reabilitação urbana nos centros históricos e em áreas urbanas e
periurbanas com carências multidimensionais, fomentando a recuperação, beneficiação
e reconstrução do edificado, a requalificação e reconversão de zonas industriais
abandonadas e a qualificação do espaço público e das infraestruturas, garantindo
condições de conservação, segurança, salubridade, estética, paisagem e ambiente;

•

Fomentar a regeneração urbana na perspetiva da valorização integrada do território,
incluindo, não apenas a valorização física e a diversificação funcional, mas ações
materiais e imateriais complementares de revitalização económica, social, cultural e
ambiental, em especial em territórios urbanos desfavorecidos.

A Estratégia Nacional para a Habitação veio definir uma estratégia para a habitação articulada
com as outras dimensões da Política de Cidades, nomeadamente a reabilitação urbana e a
revitalização demográfica e económica, para o período 2015-2031. A estratégia definida no
documento assenta em três pilares fundamentais: reabilitação urbana, arrendamento
habitacional e qualificação dos alojamentos. Em relação à reabilitação urbana, refere-se que
recuperar o papel competitivo das áreas antigas dos centros urbanos, promover o seu
repovoamento e a recuperação do seu parque edificado, em especial o habitacional, são algumas
das maiores ambições da estratégia. Assim, os principais desafios que se colocam à reabilitação
urbana são os seguintes: a) incentivar a conservação duradoura e regular do edificado; b) reduzir
custos e simplificar o licenciamento na reabilitação de edifícios e atrair investimento para a
reabilitação do parque habitacional.

2.2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

O concelho de Gouveia pertence ao Distrito da Guarda, à sub-região das Beiras e Serra da Estrela
(NUT III), estando integrada na região Centro (NUT II), e é sede do Município abrangendo uma
área de 300 km2 e uma população de 14.046 habitantes (INE 2011).
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Gouveia é limitada a norte pelos concelhos de Mangualde e Fornos de Algodres, a sul pelos
concelhos de Manteigas e Seia, a este pelos concelhos de Celorico da Beira e Guarda e a oeste
por Seia, e é constituído por 16 freguesias.
Figura 1: Enquadramento Regional
(Fonte: www.visitarportugal.pt)

A Área de Reabilitação Urbana (ARU), foi aprovada pela Assembleia Municipal na Sessão Ordinária
de 17 de dezembro 2014 e publicada em Diário da República com o Aviso n.º 777/2015, nos
termos do n.º 4 do art.º 13. ° do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 307/2009 alterado pela Lei n.º 37/2012.
A ARU localiza-se na cidade de Gouveia e inclui o centro histórico de Gouveia e a área envolvente
consolidada (Figura 2), abrangendo uma área de 211 hectares.
Com exceção da zona antiga de Gouveia, caraterizada por um tecido urbano compacto, com
arruamentos de perfil estreito e escala reduzida (de onde se destaca o bairro do Castelo, marcado
pelo traçado urbano medieval), a imagem urbana da cidade é caracterizada por uma massa
edificada pouco consolidada, com espaços intersticiais vazios e alinhamentos pouco marcantes.
A cidade antiga é marcada pela homogeneidade, e é aqui que se localizam os espaços e os
edifícios de maior interesse arquitetónico.
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Figura 2: Delimitação da ARU e do Centro Histórico da Cidade de Gouveia
(Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Município de Gouveia)

O Centro Histórico é constituído por um conjunto complexo de arruamentos, que cresceu na
envolvente de um eixo diagonal determinado pela Ribeira de Gouveia. Este eixo, limite natural
entre as duas antigas freguesias históricas (S. Pedro e S. Julião), concentra um conjunto de
espaços públicos que foram surgindo ao longo do tempo, aparentemente de forma espontânea
e desarticulada.
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Figura 3: Pormenores da malha urbana do Centro Histórico
(Fonte: Território XXI, 2016)

A topografia da Cidade de Gouveia prima pela sua singularidade e apetência natural de vista
panorâmica sobre o Vale do Mondego, característica que não foi explorada devidamente na
definição de espaços públicos, face ao crescimento espontâneo e não programado do núcleo
histórico e área edificada consolidada envolvente. Os vários pontos com potencial de
contemplação da paisagem e da cidade estão ocupados fisicamente por construções (Figura 4),
tendo sido requalificados recentemente de modo a contrariar esta tendência. A rede de
arruamentos e sua interligação com os espaços de utilização coletiva merece um trabalho de
hierarquização e articulação, com intervenções físicas adequadas. De facto, existem
características particulares no centro histórico e área envolvente consolidada que merecem ser
destacadas e exponenciadas, pelo papel determinante na promoção da identidade da cidade de
Gouveia e pela potenciação da sua função de mobilidade e atratividade urbana.
Simultaneamente, o despovoamento habitacional e o fecho de estabelecimentos comerciais e de
serviços que atingem esta área, associados a um envelhecimento progressivo da população,
provocam o conservadorismo da estrutura habitacional e comercial tradicional, menos recetiva
à mudança e menos atrativa, perdendo conectividade face a outras cidades próximas, ou face a
outro tipo de oferta, como as grandes superfícies comerciais que se vão instalando. Estes factos
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são ainda negativamente potenciados pela falta de áreas de estacionamentos de centralidade
privilegiada.

Figura 4: Vistas da Av. 25 de Abril
(Fonte: Território XXI, 2016)

É constatável que, por estas razões e por fatores estruturais de dimensão racional, o Centro
Histórico tenha vindo a perder, lenta e progressivamente, habitantes, o que implica que o
incremento do setor terciário, dependente de dinâmicas vivenciais e intensidade das atividades
quotidianas, de modo a justificarem a sua centralidade e importância como vantagem estratégica
seja prejudicado.
Contudo, na ARU definida estão localizados diversos equipamentos e serviços públicos
(característicos de uma freguesia sede de concelho) que acabam por conduzir a algum dinamismo
urbano, mas que dadas as características da malha urbana contribuem também para o seu
constrangimento ao nível da circulação pedonal e rodoviária.
Ao nível do património edificado, existe grande riqueza neste espaço com exemplares edificados
de várias épocas e de onde podemos destacar entre outros: o Convento de São Francisco, a Igreja
Matriz de Gouveia (Figura 5), a Fonte do Assento, a “Casa da Torre” (classificada como
Monumento Nacional), a casa senhorial dos Condes de Vinhó e Almedina, o edifício setecentista
dos Passos do Concelho, ou a Capela de São João, entre outros.
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Figura 5: Igreja Matriz de Gouveia
(Fonte: Território XXI, 2016)

Tendo em conta as potencialidades encerradas na ARU, a estratégia de intervenção definida
aquando da sua aprovação tinha como objetivos estratégicos:
•

A coesão municipal e intermunicipal, através de parcerias com os municípios vizinhos
que potenciem a competitividade do território como um todo (Serra da Estrela), a
reabilitação dos núcleos urbanos, atraindo novas famílias rejuvenescendo a ARU e
reforçando a coesão social, identidade cultural e economia local e o desenvolvimento
de ações que implementem a potenciação do turismo.

•

A proteção e dinamização da arte/memória, pela valorização e reabilitação do
património cultural como fator de identidade e competitividade urbana;

•

A regeneração e revitalização do espaço público, tendo em vista garantir a qualidade de
vida e a sustentabilidade dos espaços urbanos imprimindo uma ação impulsionadora da
reabilitação urbana;
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•

A reabilitação físico-funcional com a implementação de estratégias que fomentem a
reabilitação do edificado degradado e devoluto promovendo, simultaneamente a
atração de funções urbanas inovadoras e o aumento das oportunidades económicas
criando oferta de emprego, bens e serviços à população;

•

O apoio aos privados, incentivando-os a reabilitar o seu património, através da
atribuição de benefícios fiscais, celeridade no processo administrativo e outros
programas de apoio, criando condições para um maior dinamismo imobiliário, que
potencie novos atores locais.

2.3. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO

O quadro de referência estratégico, constituído pelos instrumentos de gestão territorial (IGT) e
por outros instrumentos de política urbana de âmbito municipal e intermunicipal, identifica as
principais linhas estratégicas de desenvolvimento urbano nas quais se integra o procedimento de
elaboração da ORU sistemática da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Cidade de
Gouveia. Desta forma, pretende-se, neste capítulo, avaliar o modo como a ORU em questão se
enquadra e se deverá articular com as diretrizes estratégicas definidas pelos referidos
documentos estratégicos. Para o efeito foi construído um referencial estratégico assente:
•

No Programa Operacional do Centro | Centro 2020;

•

Na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela
2020;

•

No Plano Diretor Municipal (PDM) de Gouveia (1995);

•

No Plano de Urbanização (PU) de Gouveia (2008);

•

No Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Gouveia (2015).

Não se tratando de instrumentos de gestão territorial, a Estratégia Integrada de Desenvolvimento
Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela 2020 e o Programa Operacional do Centro surgem como
instrumentos que, pela sua orientação para a programação dos investimentos de
desenvolvimento urbano passíveis de financiamento FEDER no horizonte 2014-2020,
estabelecem prioridades e objetivos estratégicos que deverão ser internalizados no planeamento
e programação da ARU de Gouveia.
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O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Gouveia, também não é considerado um IGT,
contudo, a estratégia integrada neste documento avança já com orientações especificas para a
regeneração urbana (pelo Programa de Ação para a Regeneração Urbana, nele incluído), devendo
ser alvo de interligação com o presente PERU.

2.3.1. PROGRAMA OPERACIONAL DO CENTRO | CENTRO 2020

No período 2014-2020 de programação dos fundos comunitários, a dimensão territorial é
valorizada e considerada essencial para a promoção do crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo. O Programa Operacional do Centro (Centro 2020) surge como ferramenta de
mobilização, simultânea e coordenada, dos eixos de ação prioritários com os diversos fundos de
financiamento. Pretende-se que esta articulação oriente o capital territorial da zona centro,
privilegiando as NUTS III como escala de intervenção e orientando uma estratégia territorial
coerente.
Este documento apresenta várias abordagens integradas que associam os objetivos temáticos
identificados no Centro 2020 com a dimensão territorial e que foram objeto de programação do
atual quadro europeu, mais concretamente os Investimentos Territoriais Integrados (ITI); o
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) e as Ações Integradas de Desenvolvimento
Urbano Sustentável (AIDUS).
O objetivo principal deste Plano é a articulação entre estas estratégias territoriais, otimizando a
sua eficácia com a utilização eficiente de recursos e com resultados positivos no desenvolvimento
e valorização dos territórios.
Toda esta articulação é desenvolvida, numa primeira instância, entre o programa operacional
regional e as NUTS III, prevendo-se que todo o processo enquadre, não só, mas também, as
intervenções territoriais em áreas urbanas que deverão estar articuladas com as restantes
abordagens, como é o caso da ARU de Gouveia.
Em termos de contributo fundamental do Plano Operacional do Centro para a Estratégia da ORU
parece-nos primordial considerar a visão da otimização e utilização eficiente dos recursos para o
desenvolvimento e valorização dos territórios, integrando-a no presente processo de
revitalização urbana.
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2.3.2. ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA 2020

A atuação preferencial a nível municipal veio reforçar e promover as condições para uma efetiva
descentralização administrativa de competências, agora atribuídas às Comunidades
Intermunicipais – CIM – através das alterações ao nível do seu enquadramento legal. A estratégia
dos Investimentos Territoriais Integrados – ITI – da Serra da Estrela, onde se insere o município
de Gouveia (Figura 6), tem por base o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal que
servirá de referência para assegurar a coerência estratégica de outras intervenções de cariz local
devendo por essa razão ser considerada presentemente.

Figura 6: Mapa de Enquadramento NUT III Beiras e Serra da Estrela
(Fonte: Estratégia Integrada de Desenvolvimento Intermunicipal CIM-BSE)

A CIM das Beiras e Serra da Estrela (CIM – BSE), enquadrada pelas prioridades do Portugal 2020
e pelas competências de governação territorial promovidas pelo Regime Jurídico das Autarquias
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Locais, elaborou a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Intermunicipal, na qual se insere o
município de Gouveia.

Este plano tem como foco uma “visão autêntica, inclusiva,

empreendedora e internacional” e estrutura-se em torno de quatro eixos estratégicos, como se
pode observar na Figura 7.
A estratégia da ORU de Gouveia acolhe as orientações do PEDI-BSE 2014-2020, em matéria de
desenvolvimento urbano sustentável, nomeadamente: o reforço da atratividade e conetividade
do território, através da consideração da promoção da reabilitação e regeneração urbana, da
dinamização empresarial e o estímulo à fixação da população; a afirmação do posicionamento
estratégico da região com base na inovação e conhecimento, com a aposta na dinamização do
empreendedorismo e da atividade empresarial de base local; a promoção de uma região
inclusiva, através da promoção da inclusão e coesão social dos territórios e populações; a
consolidação de uma região sustentável, através da consideração a nível estratégico, da
mobilidade urbana sustentável e da melhoria da qualidade do ambiente urbano.
Figura 7: Eixos Estratégicos da EIDT-BSE
(Fonte: Estratégia Integrada de Desenvolvimento Intermunicipal CIM-BSE)

Apesar de todos os contributos mencionados consideramos que o reforço da atratividade e
conetividade do território, com a regeneração urbana, a dinamização do empreendedorismo e a
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fixação de população, devem ser aqueles que mais impacto necessitarão de ter na estratégia a
definir, já que vão diretamente de encontro aos objetivos propostos aquando da delimitação da
ARU.

2.3.3. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GOUVEIA

O Plano Diretor Municipal de Gouveia, publicado em Diário da República, 1ª Série – B, pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/95, de 6 de maio, foi alvo de uma alteração sujeita
a regime simplificado, publicada em Diário da República, 2ª Série, pela Declaração n.º 73/2006,
de 13 de abril. Alteração esta que se refere exclusivamente a situações específicas relativas à
edificabilidade nos espaços urbanos, nomeadamente, no que toca ao reajuste das normas já
previstas, simplificando a sua aplicação a situações de loteamentos.
O artigo 45º do PDM remete as metas programáticas do espaço urbano para o Plano Geral de
Urbanização de Gouveia. Desta forma, e tendo em conta que se trata de um PDM de primeira
geração, sem conteúdo estratégico relevante, conclui-se que é o Plano de Urbanização de
Gouveia que define o conjunto de objetivos e linhas estratégicas de orientação a nível do
desenvolvimento urbano da cidade de Gouveia.

2.3.4. PLANO DE URBANIZAÇÃO DE GOUVEIA | PU GOUVEIA

A Revisão do Plano de Urbanização (PU) de Gouveia foi aprovado em sede de reunião ordinária
da Câmara Municipal de Gouveia de 13 de dezembro de 2007 e, consequentemente, aprovada
pela Assembleia Municipal de Gouveia, na sua sessão ordinária de 20 de dezembro de 2007 (Aviso
n.º 16107/2008, Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 26 de maio de 2008. Em 2011, o Plano
de Urbanização foi alvo de uma alteração por adaptação publicada no Diário da República, 2ª
Série, pelo Aviso n.º 10051/2011, de 14 de fevereiro, que veio alterar a redação dos artigos 25.º,
28.º e 38.º referentes ao Regime de Edificabilidade.
O PU de Gouveia abrange a área urbana correspondente à cidade de Gouveia, incluindo todo o
seu perímetro urbano e define a organização espacial desta área, estabelecendo o regime de uso
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do solo através da sua classificação e qualificação, identificando e caracterizando a área de
intervenção, bem como a conceção geral da organização urbana e o zonamento para a localização
das diversas funções urbanas
Os objetivos que estão na base da revisão do PU de Gouveia prendem-se com dois pontos
principais: a consolidação do tecido urbano, integrando e consolidando as malhas urbanas
existentes e a promoção da sua qualificação ambiental. Tais objetivos são tomados como linhas
orientadoras das ações programáticas apresentadas na Tabela 1 que apoiavam a intenção do PU
de contrariar a tendência de estagnação e de desvalorização, dinamizando e concretizando-as no
território numa perspetiva sistémica.

Tabela 1: Objetivos Essenciais do PU de Gouveia
(Fonte: Relatório da Revisão do PU de Gouveia)

ASPETOS EM

AÇÕES PROGRAMÁTICAS

CONSIDERAÇÃO

Solos afetos à estrutura
verde urbana

• Conservação dos recursos e valores naturais;
• Salvaguarda e enquadramento de áreas protegidas;
• Criação de uma estrutura de espaços verdes de proteção e
valorização do meio urbano
• Definição das qualidades e funções do espaço urbano, salientando
a respetiva vocação urbana ou rural;

Solo urbano

• Definição de critérios e orientações de edificabilidade;
• Reforço de uma imagem de qualidade;
• Dinamização do turismo, traduzindo-se na oferta de emprego;
• Redefinição da rede de equipamentos públicos que sustentem e
dignifiquem o desenvolvimento objetivado
• Implementação de ações que estimulem a fixação de população
residente com vista à dinamização e ao desenvolvimento:

População

• criação de postos de trabalho – principal potencialidade do sector
turístico;
• consolidação da rede de equipamentos de utilização coletiva;
• reforço das potencialidades ambientais;
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ASPETOS EM

AÇÕES PROGRAMÁTICAS

CONSIDERAÇÃO

• criação espaços públicos que contribuam para a satisfação da
população.
• Criação de uma rede viária estruturante;
• Criação de novas acessibilidades - situação otimizada através da
construção da variante à EN 232, que desvia o transito de

Estrutura Viária

atravessamento do centro de Gouveia;
• Melhoria das acessibilidades internas em termos de circulação
viária e pedonal.

Figura 8: Delimitação da ARU sobre extrato da Planta de Zonamento do PU de Gouveia
(Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Município de Gouveia e da DGT)
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O PU apresenta um zonamento onde se concretizam as ações programáticas referentes à
estrutura ecológica, urbana e viária e às infraestruturas urbanas, promovendo-se, deste modo, a
consolidação do núcleo urbano, propondo-se zonas de maior ou menor densidade que culminam
num melhoramento da interligação entre o urbano e o rural. Neste zonamento são, também,
previstas as áreas destinadas às atividades económicas com maior relevância, nomeadamente o
turismo, o comércio, os serviços, as funções terciárias e a indústria.
À luz destas orientações, o PU sustenta-se na ideia estruturante de promover o equilíbrio no que
diz respeito às funções, densidades e potencialidades que a ARU suporta, objetivos que a ORU
incorporará,

verificando-se,

assim,

uma

conformidade

estratégica

com

o

PU

e

consequentemente com o PDM de Gouveia.
Pela observação da
Figura 8 constata-se que na maioria da área sobressaem os usos habitacionais (existentes ou
previstos), as áreas destinadas a equipamentos (existentes ou propostos) e as zonas de verde
urbano. Na Tabela 2 são apresentadas e descritas as categorias funcionais abrangidas na área de
intervenção da ARU.

Tabela 2: Categorias Funcionais do PU abrangidas na ARU
(Fonte: Elaboração própria com base no relatório da Revisão do PU de Gouveia)

CATEGORIAS FUNCIONAIS

DESCRIÇÃO
SOLOS URBANIZADOS

Zona Antiga (Ua)

Artigo 19.º
1 — A Zona Antiga delimitada na Planta de Zonamento integra o núcleo
consolidado de Gouveia constituído por um conjunto de espaços e edifícios de
interesse arquitetónico, cultural e ambiental, cuja homogeneidade permite
considerá-lo como representativo e cujas características gerais da malha urbana
e do edificado importam recuperar e preservar.
2 — Os critérios e princípios aplicar nas intervenções que visam a proteção e a
salvaguarda das características gerais da malha urbana e do edificado que se
localiza na Zona Antiga, que importa preservar e recuperar, devem pautar-se
pelos Princípios da Autenticidade, Identidade e Reversibilidade e no
cumprimento tanto das Cartas, Recomendações e Convenções Internacionais
como da Legislação Nacional do Património.
3 — Em intervenções a realizar em bens imóveis classificados ou em vias de
classificação, assim como em intervenções em edifícios dentro de zonas de
proteção, são exigidos os projetos de execução das especialidades de
arquitetura ou desenho urbano e dos aspetos das especialidades de engenharia
que interfiram na parte exterior do edifício (aspetos estéticos e estruturais).
Nestas zonas é obrigatório a responsabilidade do arquiteto de acordo com a
legislação aplicável.
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CATEGORIAS FUNCIONAIS

DESCRIÇÃO

Zona Mista de Alta

Artigo 23.º
A Zona Mista de Alta Densidade encontra -se delimitada na Planta de
Zonamento e é constituída pelas áreas de expansão do núcleo consolidado
de Gouveia, e pelas áreas onde se pretendem promover novas centralidades, o
fecho da malha urbana e o colmatar de espaços intersticiais vazios.

Densidade (Uma)

Zona Mista de Média
Densidade (Umm)
Zonas Turísticas (T)

Artigo 26.º
A Zona Mista de Média Densidade encontra -se delimitada na Planta de
Zonamento e é constituída por áreas que pela sua aptidão se destinam à
expansão habitacional e ao reforço da implantação de funções várias.
Artigo 29.º
A Zona Turística encontra -se delimitada na Planta de Zonamento e é constituída
por áreas que pela sua aptidão turística ficaram genericamente afetas a
empreendimentos turísticos com interesse para o setor do turismo.

SOLOS CUJA URBANIZAÇÃO SEJA POSSÍVEL PROGRAMAR
Zona Habitacional de
Baixa Densidade (Uhb)
Zona Industrial Proposta –
ZI de Amarantes (Uip1)

Artigo 36.º
A Zona Habitacional de Baixa Densidade encontra -se delimitada na Planta de
Zonamento e é constituída por áreas que pela sua aptidão ficaram
genericamente afetas à expansão habitacional.
Artigo 42.º
As Zonas Industriais Propostas têm como objetivo a concentração de edifícios
de carácter industrial, estando identificadas na Planta de Zonamento como Uip
— Zona Industrial Proposta (Expansão da Zona Industrial) e Uip1 — Zona
Industrial Proposta (ZI de Amarantes). A Uip está sujeita a Plano de Pormenor
conforme assinalado na Planta de Zonamento e identificado como Plano de
Pormenor da Zona Industrial.

SOLOS AFETOS À ESTRUTURA ECOLÓGICA
Zona Verde de Proteção

Zona Verde de
Enquadramento
Zona Verde Urbana

Artigo 50.º
A Zona Verde de Proteção encontra -se delimitada na Planta de Zonamento e
inclui solos de natureza rural, as faixas de proteção à rede rodoviária e as áreas
cuja topografia apresenta declives acentuados.
Artigo 52.º
A Zona Verde de Enquadramento encontra -se delimitada na Planta de
Zonamento e integra a propriedade da Quinta da Cerca que pelas suas
características paisagísticas deve ser mantida e salvaguardada.
Artigo 55.º
A Zona de Verde Urbano encontra -se delimitada na Planta de Zonamento e
inclui os espaços livres, entendidos como espaços exteriores, enquadrados na
estrutura verde urbana, que se prestam a uma utilização menos condicionada,
a comportamentos espontâneos e a uma estada descontraída por parte da
população. Incluem, nomeadamente, jardins, equipamentos desportivos a céu
aberto e praças, com exclusão dos logradouros privados em moradias
unifamiliares ou bifamiliares.

Relativamente ao contributo do PU para a estratégia da ORU, ainda que se possam considerar
como essenciais a grande maioria das ações programáticas definidas no plano, é evidente que a
ideia estruturante de promoção do equilíbrio entre as funções, densidades e potencialidades do
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território, é a orientação fundamental a considerar na formatação da proposta estratégica que
enforma o PERU.

2.3.5. PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PEDU DE
GOUVEIA

De acordo com as regras estabelecidas pelo Acordo de Parceria e pelos Programas Operacionais,
foi desenvolvido, em 2015, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) com o
objetivo de contratualizar as prioridades de investimento inscritas no eixo urbano do Programa
Operacional Regional. Uma das componentes deste PEDU é o Plano de Ação para a Regeneração
Urbana (PARU), desenvolvido para centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas industriais
abandonadas incluídas em Áreas de Reabilitação Urbana.
O PARU de Gouveia definiu cinco grandes eixos orientadores:
•

Garantir a coesão municipal e intermunicipal;

•

Proteger e dinamizar a arte/ memória local;

•

Regeneração e revitalização do espaço público;

•

Reabilitação físico-funcional;

•

Apoio aos privados.

Como forma de especificar estes eixos orientadores, foram identificados objetivos estratégicos
operacionalizados por um conjunto de ações candidatadas a financiamento comunitário, de
iniciativa pública e privada, com incidência particular na requalificação de espaço público ou de
edificações.
Considerando que o objetivo geral da programação da ORU é o de promover a “reabilitação
urbana de uma determinada área”, as prioridades estratégicas do PARU, bem como as respetivas
ações específicas contratualizadas com a autoridade de gestão do Centro 2020, constituem um
importante referencial estratégico para o PERU da ARU de Gouveia.
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
O diagnóstico estratégico da ARU de Gouveia tem por base a análise e caraterização territorial
levada a cabo numa fase prévia dos trabalhos e cujo resultado se encontra vertido no Volume I
desta proposta. Como forma de estruturação de um diagnóstico mais compreensivo e
compreensível, que tenha em conta os elementos de caracterização e as suas possíveis leituras
sobre o território, optou-se por realizar uma síntese sistemática, que permita definir “áreas
urbanas homogéneas”. Estas unidades de análise do território servem o propósito de decompor
a área delimitada como ARU, bastante heterogénea, tanto do ponto de vista urbanístico como
funcional, em áreas urbanas individualizadas, com caraterísticas, problemas e potencialidades
diferenciados.

3.1. SUBSISTEMAS TERRITORIAIS

A identificação de áreas urbanas homogéneas assenta na construção de subsistemas territoriais
que sistematizam o funcionamento de um determinado território. Assim, para a elaboração deste
estudo da ARU, procedeu-se à construção de três subsistemas territoriais, aglutinadores de
elementos urbanos estruturantes, que permitem a análise territorial ao nível da mobilidade e
acessibilidade, dos usos e funções urbanas e do potencial patrimonial e turístico.
O subsistema de acessibilidades e mobilidade da ARU assenta na hierarquia viária, nos polos
geradores de tráfego e nos fluxos de circulação. Como se poderá ver na representação
esquemática da Figura 9, a acessibilidade na ARU desenvolve-se em torno de um conjunto de
eixos cuja hierarquia é patente no traçado e desenho das vias, que servem o Centro Histórico e
restante área envolvente de forma relativamente homogénea. A oeste, encontra-se o eixo de
maior expressão, a EN 232 e respetiva variante, e aquele sobre o qual recaem os principais fluxos
rodoviários de atravessamento exterior ao centro da cidade no sentido norte/sul.
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Figura 9: Sistema de Mobilidade
(Fonte: elaboração própria, 2016)

Em termos de movimentos intraurbanos, os fluxos geram-se mais no sentido sul/nordeste e
verifica-se o peso detido pelo eixo constituído pelas Avenidas Cidade da Covilhã, Emídio Navarro,
Bombeiros Voluntários e 25 de Abril ou Primeiro de Maio. Tal como já mencionado, este eixo
funciona mais ao nível da mobilidade interna, atravessando inclusive o Centro Histórico. Quanto
ao sentido este/oeste, os atravessamentos de passagem são suportados pela Avenida Dom
Manuel I e o atravessamento interno acaba por ser realizado pelas Avenidas 25 de Abril ou
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Primeiro de Maio, e as Ruas da República, Casimiro Andrade e Eulália Mendes. Em termos locais,
existe também uma série de eixos que realizam a coleção e distribuição dos fluxos de tráfego
gerados. Ao nível dos polos geradores de tráfego, aquele que mais fluxos gera é o que conjuga o
núcleo histórico e o polo comercial e de serviços, no entanto deve chamar-se a atenção para o
polo educativo e o polo administrativo a sudoeste e noroeste do centro histórico,
respetivamente, onde os fluxos apresentam grande expressão.
Como já referido, o caso mais complexo parece ser o da conjugação do núcleo histórico com o
polo comercial e de serviços, áreas marcadas por elevados fluxos pedonais, que, no entanto,
convivem em espaços exíguos com algum tráfego de atravessamento (Rua da República, Cardeal
Mendes Belo e Avenida dos Bombeiros Voluntários). Adicionalmente, a proximidade destas áreas
ao polo administrativo e as insuficiências ao nível do estacionamento criam situações de conflito
que necessitam de ser solucionadas.

Intrinsecamente associado ao subsistema de acessibilidades e mobilidade, surge o subsistema
funcional (Figura 10), uma vez que as condições de acessibilidade condicionam fortemente a
localização das atividades económicas e da população. No caso concreto da ARU, as áreas quase
exclusivamente residenciais são a nota dominante. Disperso pelo território encontramos alguma
diversidade funcional, mas esta apenas é mais relevante no caso de concentração de áreas de
equipamentos a sudoeste do Centro Histórico (Escola EB 2º e 3º Ciclo e Secundária de Gouveia,
Piscinas e Estádio Municipal), no centro administrativo (a nordeste do Centro Histórico), ou na
área comercial e de serviços.
Estas áreas, que concentrarão maiores fluxos de pessoas durante o período diurno, estão servidas
por uma rede viária, que, como vimos anteriormente, não apresenta, de forma geral, grandes
sinais de congestionamento, mas onde podemos detetar pontos de estrangulamento causados
principalmente pela conjugação da localização de serviços e estabelecimentos comerciais, com
os fluxos pedonais que geram, a insuficiência de estacionamento e os eixos de atravessamento
interno.
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Figura 10: Sistema Funcional
(Fonte: elaboração própria, 2016)

Por último, importa analisar o subsistema patrimonial e turístico, tendo em conta a diversidade
da oferta e considerando a pressão que este pode exercer nos locais onde se encontra. No caso
da ARU, é evidente que o maior peso em termos de património edificado e da oferta turística se
concentra no Centro Histórico ou na sua envolvente próxima. Por outro lado, os espaços verdes
associados à Ribeira de Gouveia ou à Mata da Cerca acabam por ter mais expressão fora do
Centro Histórico, gravitando para zonas limítrofes da ARU, ou espaços onde a malha urbana é
menos consolidada ou ainda se encontra associada à prática agrícola (Figura 11).
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Figura 11: Sistema patrimonial e turístico
(Fonte: elaboração própria, 2016)

A concentração de património e de oferta hoteleira no Centro Histórico acaba por criar uma
pressão acrescida num local cuja exiguidade da malha urbana e a concentração de funções gera
já alguma dificuldade ao nível da acessibilidade e mobilidade. Por outro lado, esta concentração
é, contudo, benéfica, pois potencia o desenvolvimento económico e concentra um grande
potencial em termos de dinamização socioeconómica. Não podemos esquecer também o
património industrial que, por se encontrar associado à Ribeira de Gouveia e poder tirar partido
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de espaço natural, se torna uma área essencial para a efetivação de uma transição ambiente
construído/estrutura verde urbana.

3.2. ÁREAS URBANAS HOMOGÉNEAS

Identificam-se, seguidamente, as áreas urbanas homogéneas (Figura 12), com as quais se
pretende efetuar um seccionamento do território orientado pela identificação de características
comuns – densidade populacional, idade do edificado, morfotipologias, desenho urbano, uso
funcional, entre outros.
Foram definidas sete áreas homogéneas que sintetizam o processo de desenvolvimento urbano
da área delimitada como ARU e expressam a heterogeneidade da mesma:
•

AH 1 – Núcleo Antigo;

•

AH 2 – Bairros Operários;

•

AH 3 – Área Central de Serviços e Habitação;

•

AH 4 – Área Habitacional Consolidada;

•

AH 5 – Área de Expansão Norte/Poente;

•

AH6 – Interface Urbano/Rural I e

•

AH 7 – Interface Urbano/Rural II.

A definição das Unidades Urbanas Homogéneas, possibilita um foco mais detalhado no seu
espaço territorial e permite a identificação, caso existam, das centralidades urbanas. Este
exercício centra-se na identificação de centralidades (correspondentes a zonas específicas onde
se desenvolvem funções urbanas diferenciadas e ou ocorrem apropriações simbólicas) que,
independentemente das suas necessidades de intervenção, geram fluxos de circulação intensos
e onde poderá ser necessário promover uma melhoria substancial da qualidade do espaço
urbano, tendo em conta as necessidades das populações locais e a posição ocupada, ou que se
prevê que ocupem, na estrutura urbana.
Seguidamente, apresenta-se uma breve caracterização de cada área urbana homogénea e
respetivas centralidades urbanas
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Figura 12: Áreas urbanas homogéneas
(Fonte: elaboração própria, 2016)

AH1 – Núcleo Antigo
A área homogénea AH 1 – Núcleo Antigo (Figura 13) corresponde a parte do Centro Histórico
delimitado para efeitos de análise e caraterização da ARU, sendo composta pelos bairros do
Castelo, da Biqueira, do Ouvinho, da Rua Direita, do Toural e da Judiaria Nova.
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Figura 13: Núcleo Antigo
(Fonte: Elaboração própria, com base do Google Earth Pro)

No seu conjunto, estes bairros apresentam densidades populacional e de edificado elevadas,
ainda que o tecido urbano se apresente algo envelhecido. Nesta área, a maioria da edificação
tem mais de 30 anos e cérceas de 3 ou 4 pisos, existindo um número considerável de edifícios
vagos e/ou devolutos. O estado de conservação é variável, mas existem algumas bolsas de
edificado que carecem de atenção redobrada face ao estado de debilidade dos edifícios que as
compõem (Figura 14). O edificado encontra-se alinhado aos longo das vias, principalmente
naquelas onde o canal de circulação é partilhado por fluxos pedonais e rodoviários e na sua
esmagadora maioria ocupam a totalidade do lote respetivo, uma vez que estes não são, na
generalidade, de grandes dimensões.
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Figura 14: Estado de conservação do edificado no Núcleo Antigo e envolvente
(Fonte: elaboração própria, 2016)

Relativamente ao Bairro do Castelo, podemos considerá-lo como um “grande quarteirão” cujos
limites são perfeitamente identificáveis, enquanto que no seu interior, ainda que a edificação se
estruture de forma linear ao longo dos arruamentos, não é de todo aparente onde se inicia ou
começa cada quarteirão. É possível, contudo, identificar quarteirões estruturados de forma mais
quadrangular na parte posterior da Igreja de São Julião e com uma configuração mais longilínea
na restante área, ainda que esta não seja uma regra absoluta.
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Figura 15: Bairro do Castelo e envolvente
(Fonte: Território XXI)

Nos restantes bairros não existe uma configuração de quarteirão definida, uma vez que a génese
medieval que rege o desenho urbano acaba por condicionar a edificação, fazendo-se esta pelo
aproveitamento do espaço sobrante e assente em caminhos e passagens comuns algo labirínticas
e estruturadas organicamente segundo as necessidades dos residentes.

Figura 16: Acesso ao Adro de São Julião e ao Largo do Castelo
(Fonte: Território XXI)
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Estes bairros criam uma área estruturada num desenho urbano orgânico, que segue a topografia
do local e se constrói a partir do Largo do Castelo. O espaço publico é, na generalidade, de
reduzidas dimensões, apresentando consideráveis barreiras em termos de acessibilidade pedonal
(inclinações excessivas, pavimentos escorregadios, escadas e patamares) e insuficiência de
estacionamento. Contudo, existe uma série de pequenos largos e praças, de caráter mais ou
menos formal, por toda a área, criando espaços de estadia e lazer, mesmo que alguns sejam
aproveitados para a constituição de pequenas bolsas informais de estacionamento.

Figura 17: Acessos no Bairro do Castelo
(Fonte: Território XXI)

Pese embora o caráter principalmente residencial, os bairros apresentam inter-relações e
interdependências muito fortes e uma boa variedade de usos funcionais, ao nível do rés do chão,
concentrando grande parte do tecido comercial e de serviços da cidade, bem como dos
equipamentos culturais e património edificado.
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Nesta área homogénea, identificam-se duas centralidades urbanas, de carater diferenciado: uma
definida pelos “Eixos Comerciais Centrais” e outra assente no Largo do Castelo.

Figura 18: Rua Cardeal Mendes Belo e Rua da república
(Fonte: Território XXI)

Composta pela Rua da República, Rua Cardeal Mendes Belo, Avenida Bombeiros Voluntários,
Praça Dr. Alípio de Melo, e inicio das Avenidas 1º de Maio e 25 de Abril (Figura 19), a centralidade
“Eixos Comerciais Centrais” cria uma área caracterizada pela multifuncionalidade (habitação,
comércio e serviços, como se pode ver na Figura 21) e pelos elevados fluxos viários e pedonais a
ela associados. O espaço público apresenta um perfil diferenciado, principalmente ao longo da
Rua da República, coexistindo troços onde o espaço público se encontra dividido em canais
formais para cada tipo de fluxo (passeios e faixas de rodagem) e outros onde o canal de circulação
é partilhado por peões e trafego rodoviário (troço final entre a Praça de São Pedro e o inicio da
Rua Cardeal Mendes Belo).
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Figura 19: Eixos comerciais centrais
(Fonte: Elaboração própria)

O estacionamento é claramente insuficiente (formalmente existe apenas junto do mercado),
levando a ocupações indevidas do passeio por parte dos automóveis. Encontramos também,
algum mobiliário urbano, diverso e disperso, criando barreiras à mobilidade pedonal. Em muitos
dos troços onde existe passeio, este está também subdimensionado, acabando quase sempre por
ser mais um obstáculo do que uma proteção efetiva do fluxo pedonal.
Neste espaço destacam-se, enquanto áreas de desafogo e de concentração de vivencias sociais,
a Praça Dr. Alípio de Melo, e a Praça de São Pedro. A primeira, com intervenção recente, constituise como uma área de estadia e lazer, próximo do mercado municipal e do Museu Abel Manta.
A Praça de São Pedro, associada ao inicio da Avenida 25 de Abril, cria um espaço de dinamização
social onde se encontram maioritariamente comércios e serviços e a estes se associam imóveis
de interesse patrimonial. Esta praça funciona como referência para a população local, sendo um
espaço de encontro, com grande potencialidade pela articulação que assegura entre o Bairro do
Castelo e a zona administrativa a nordeste. A presença da Igreja da Misericórdia, da Igreja de São
Pedro e da Biblioteca Virgílio Ferreira acabam também por imbuir este espaço de uma certa
monumentalidade, criando uma área muito marcante na rede de espaços abertos da cidade.
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Figura 20: Praça Dr. Alípio de Melo e Praça de São pedro
(Fonte: Elaboração própria)

De modo geral a edificação apresenta um bom estado de conservação, sendo de destacar, no
entanto, um número considerável de edifícios com um estado de conservação razoável, que
podem, num futuro próximo, vir a necessitar de uma intervenção. Nesta centralidade, são ainda
identificados 3 edifícios em mau estado de conservação e 3 edifícios considerados como ruína e
que devem ser intervencionados com caráter de urgência.
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Figura 21: Uso funcional do rés do chão e estado de conservação do edificado – Eixos Comerciais Centrais
(Fonte: Elaboração própria)

A outra centralidade identificada nesta área homogénea é o “Largo do Castelo”, que se encontra
definida pelos Largos do Castelo e Zulmira Bellino e pelo Adro de São Julião, constituindo-se como
um espaço emblemático da cidade, quer pela sua localização central no bairro medieval do
Castelo, quer pela história e vivências a eles associados (Figura 22).
Estes espaços públicos são os de maior dimensão, na apertada malha medieval do bairro,
constituindo espaços de desafogo. O caso do Largo do Castelo merece particular atenção, pelo
facto de ser apenas constituído por um espaço aberto que, informalmente, se assumiu como uma
bolsa de estacionamento usada por residentes e visitantes.
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Figura 22: Largo do Castelo
(Fonte: Elaboração própria)

Figura 23: Largo do Castelo e Largo Zulmira Bellino
(Fonte: Território XXI)
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É inegável que pelo facto de o desenho urbano do bairro assentar em ruas de perfil reduzido e
de o edificado ter, na sua maioria, pequenas áreas de implantação, teremos sempre debilidades
ao nível do estacionamento causadas pelos condicionalismos do espaço. Contudo, dada a
localização privilegiada do Largo do Castelo, a sua ocupação apenas e só enquanto “parque de
estacionamento” revela algum desaproveitamento do potencial instalado.
As vias assumem um perfil de partilha de canal, sendo o mobiliário urbano escasso e não
impedidor da mobilidade pedonal. Neste caso, as condicionantes poderão advir dos materiais
tradicionais utilizados nos pavimentos e não tanto de outros elementos que se podem constituir
como barreiras à circulação.

Figura 24: Uso funcional do rés do chão e estado de conservação do edificado – Largo do Castelo
(Fonte: Elaboração própria)

O uso funcional do edificado circundante é maioritariamente residencial, sendo que a instalação
da Creche e Jardim de Infância da Fundação “A Nossa Casa”, acaba por ser a única diversificação
de uso (Figura 24).
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Relativamente ao estado de conservação, esta é de todas as centralidades a que mais se destaca,
pelo considerável número de edifícios em mau e péssimo estado de conservação e/ou em ruína.
É importante mencionar que, num espaço tão emblemático da Cidade, os edifícios
vagos/devolutos têm um peso considerável, o que, adicionado a um estado de conservação
pouco favorável, acaba por desvalorizar o potencial que este espaço encerra.
Dada a carga simbólica deste local e a sua localização privilegiada no “centro do centro” (e sem
desprezar a sua função enquanto bolsa de estacionamento) parece-nos fundamental a
requalificação deste espaço de uma forma integrada, para que simultaneamente atinja todo o
seu potencial de espaço de estadia e lazer e continue a acolher as funções que agora detém.

AH2 – Bairros Operários
A área homogénea AH2 – Bairros Operários (Figura 25) é formada pelos bairros do Outeiro e São
Mamede, aos quais se juntam a antiga zona industrial e o Bairro do Farvão.

Figura 25: AH2 e envolvente
(Fonte: Elaboração própria, com base do Google Earth Pro)

Estes bairros estão intrinsecamente ligados à história industrial, mais ou menos recente, da
cidade, razão pela qual se encontram associados à antiga zona industrial. Adicionalmente, em
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anos mais recentes, estes bairros foram alvo de algum impulso fruto da localização de diversos
equipamentos na sua proximidade, que dinamizam ou têm vindo a dinamizar a sua reconversão
e revitalização. Por essa razão, a idade do edificado é variável, mas cerca de 40% deste tem mais
de 30 anos. O seu posicionamento potenciou a localização de residentes, apresentando
densidades médias de população residente e edificado e uma certa intergeracionalidade.

Figura 26: Bellinos e Envolvente
(Fonte: Território XXI)

O edificado apresenta volumetrias diversas, com uma maioria de edifícios de 1 a 2 pisos, e um
volume considerável de edifícios de maiores dimensões. O grosso do edificado tem uma tipologia
de habitação unifamiliar, em banda sobre lotes de dimensão média, ainda que existam casos de
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moradias isoladas, em lotes de gaveto de maior dimensão e de blocos de habitação coletiva. O
edificado segue o mesmo alinhamento, ao longo das vias, apresentando, no caso da habitação
unifamiliar, frentes construídas compactas e logradouros (jardins, hortas, etc.) nas traseiras dos
lotes.

Figura 27: Bairro do Outeiro
(Fonte: Território XXI)

A poente, a malha urbana estrutura-se de forma ortogonal, em quarteirões de dimensão variável
e nas zonas junto à Ribeira, a nascente, o traçado é orgânico e fechado em si mesmo, sendo os
quarteirões menos identificáveis. Este traçado reflete a sua génese enquanto bairros industriais,
criados para as comunidades operárias nas unidades fabris, mas também é fruto de uma mistura
topográfica menos acentuada a poente que permite um desenho mais formal e de pendentes um
pouco mais acentuadas a nascente, levando o edificado a seguir o traçado natural do terreno.
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Em termos de uso funcional, esta é uma zona principalmente residencial, ainda que nela
encontremos alguns edifícios mistos (usos de comércio e pequenos serviços de proximidade no
rés-do-chão), e alguns equipamentos como os escolares ao nível da primeira infância e valências
na área da saúde. Nesta área homogénea, encontramos ainda património cultural, quer ao nível
de imóveis de interesse, quer do património industrial que ainda subsiste.

Nesta área foi identificada uma única centralidade urbana designada “Largo de São Mamede /
ABPG”. Indicado como o eixo estruturante do futuro desenvolvimento a poente, a Avenida Pedro
Botto Machado, conjugada com o Largo de São Mamede e a Rua Miguel Torga, cria uma
centralidade (Figura 28) caracterizada, principalmente, pela presença muito marcante de serviços
associados a Instituições Particulares de Solidariedade Social. Neste caso concreto, a Associação
de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG) tem localizada nesta área uma variada gama de
valências no campo da saúde e da infância e juventude. O espaço público apresenta canais
segregados para peões e trafego rodoviário e bolsas de estacionamento formal. Relativamente à
mobilidade pedonal verifica-se que ainda que na avenida o espaço pedonal seja bem
dimensionado, o mesmo não acontece na rua Miguel Torga, onde os passeios estão
subdimensionados ou apresentam descontinuidades seja pela introdução de barreiras ao nível
do mobiliário urbano, seja pela sua quebra ou pela introdução de patamares em escada. Esta
situação torna-se um pouco preocupante na medida em que nesta rua funciona a Creche, o
Jardim de infância e o ATL da ABPG, o que certamente criará maiores fluxos de tráfego, em picos
horários, podendo por em causa a circulação pedonal.
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Figura 28: Largo São Mamede / APBG
(Fonte: Elaboração própria)

Esta centralidade integra-se no Bairro de São Mamede e envolvente, onde, em termos de usos
funcionais, tem particular destaque, como já foi referido, a função de serviços, seguida da função
residencial (Figura 30). Ao nível do res do chão estão, também, presentes usos comerciais, ainda
que estes só se encontrem em funcionamento na Rua Miguel Torga, estando os existentes na
Avenida Pedro Botto Machado desocupados.
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Figura 29: Largo de São Mamede e Av. Pedro Botto Machado
(Fonte: Google Maps)

Em termos de estado de conservação, existem apenas 3 edificios em condição de ruina e que são
de uso residencial.
A Avenida Pedro Botto Machado, mais do que o Largo de São Mamede, apresenta algum
potencial ao nível de áreas de estadia e lazer, quer pelo espaço mais desafogado onde se insere,
quer pelos elementos arbóreos que o integram, e sobretudo pelas vistas que se obtêm dos
arredores, dada a sua localização num patamar mais elevado. O Largo de São Mamede, por outro
lado, apresenta-se um pouco confinado e com alguma tendência a não ser considerado como tal,
fruto do desenvolvimento edificado envolvente que lhe retirou algum protagonismo.
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Figura 30: Uso funcional do rés do chão e estado de conservação do edificado - Largo São Mamede / APBG
(Fonte: Elaboração própria)

AH3 - Área Central de Serviços e Habitação
A Área Central de Serviços e Habitação (Figura 31) localiza-se na área envolvente ao núcleo
histórico, a norte. Trata-se de uma área que, apesar de próxima do centro, apresenta uma baixa
densidade de edificado.
A volumetria do edificado é variável, coexistindo zonas de edificado multifamiliares e de grandes
densidades (a noroeste, bairro de São Lazaro e a nascente, bairro Mata da Rainha), com zonas de
baixa densidade a sudeste e a norte (transição para as zonas de interface urbano/rural).
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Figura 31: AH3 e envolvente
(Fonte: Elaboração própria, com base do Google Earth Pro)

O desenho urbano é misto, conjugando um traçado orgânico, na cota mais baixa, com um traçado
ortogonal de quarteirões mais definidos, da zona mais alta. Os quarteirões centrais onde se
alojam equipamentos e serviços administrativos, são de dimensão considerável (principalmente
o que alberga a Câmara Municipal) e à medida que se avança, destes para o exterior, diminuem
de tamanho e a ortogonalidade vai-se perdendo em favor de formas mais orgânicas.
De forma geral, os alinhamentos são cumpridos e a ocupação do lote é muito variável, indo desde
a ocupação total (no caso dos edifícios de habitação coletiva) a ocupações menores, onde o
edificado se alinha na frente ou a meio dos lotes sendo o restante destinado a logradouros (para
a habitação unifamiliar).
A área é diversificada em termos funcionais, e polariza-se em torno de 3 quarteirões centrais,
marcadamente destinados a equipamentos e serviços, cujo potencial de dinamização se estende,
ao nível dos usos no rés do chão, à envolvente próxima, notando-se a existência de varias
atividades comerciais, culturais e de serviços. Neste último anel, já se observa, contudo, alguma
predominância do uso residencial que vai sendo maior à medida que nos afastamos do centro da
área homogénea, revertendo, nos limites, quase exclusivamente para a existência de áreas
principalmente residenciais.
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Figura 32: Bairro de São Lázaro, Av. General Humberto Delgado Bairro Mata da Rainha
(Fonte: Google maps)
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Nesta área urbana homogénea, identifica-se como centralidade a “Área Envolvente à Câmara
Municipal”, estruturada em torno das ruas 1º de Maio, 25 de Abril , 5 de Outubro e do início da
rua do Bairro de São Lázaro (Figura 33). Ainda que contigua à centralidade “Eixos Comerciais
Centrais” e também ela marcada por usos funcionais diversificados, é, no entanto, um espaço
com um caráter diferente do anteiror, justificando a sua diferenciação. O espaço desenvolve-se
a diferentes cotas, sendo que a ligação entre elas se faz, diretamente, por um troços de escada
localizados perto da Câmara Municipal e na Rua 5 de Outubro ou, indiretamente, através da Praça
de São Pedro.

Figura 33: Área envolvente à Câmara Municipal
(Fonte: Elaboração própria)

As vias referidas apresentam todas diferenciação de canais de circulação com segregação de
fluxos pedonais e rodoviários, sendo que num pequeno troço, em frente à Câmara Municipal, os
canais encontram-se à mesma cota e, apesar de balizados por pilaretes, a predominancia é dada
à mobilidade pedonal.
Na cota mais baixa (Avenida 1º de Maio e Rua do Bairro de São Lázaro), encontramos bolsas de
estacionamento que, ainda assim, não evitam o estacionamento indevido, dada a insuficiencia de
lugares, uma vez que estas acabam por servir tanto esta centralidade como a anterior.
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Relativamente à circulação pedonal, estão presentes algumas barreiras e subdimensionamento
de passeios, em especial no troço inicial da Rua 5 de Outubro, dificultando a circulação a pessoas
com mobilidade condicionada.

Figura 34: Rua 5 de Outubro, e envolvente ao Bairro de São lázaro
(Fonte: Território XXI)
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Nesta centralidade, ao nível de rés do chão (Figura 35), a grande maioria do edificado vocacionase para o comércio sendo que os espaços que se encontram vagos/devolutos parecem estar,
também, direcionados para estas atividades.
De destacar, nesta centralidade, são claramente a Câmara Municipal, o Teatro Cine de Gouveia e
o estabelecimetno hoteleiro na Rua 1º de Maio, que acabam por gerar uma dinâmica de fluxos
que interliga atividade comercial, serviços e cultura levando a que este espaço sobressaia da sua
envolvente urbana. Importa também referir a realização da feira semanal que se instala na Rua
1º de Maio e envolvente, todas as quintas feiras e que cria mais um elemento de diferenciação e
dinamização deste espaço.

Figura 35: Uso funcional do rés do chão e estado de conservação do edificado - Câmara Municipal
(Fonte: Elaboração própria)

O edificado encontra-se em bom estado de conservação (Figura 35), no entanto, ao nível do
espaço público, deve ser equacionada uma intervenção, que potencie este espaço como uma
centralidade com caáater importante na malha urbana. Uma requalificação neste sentido,
considerando os usos funcionais já instalados, permitiria numa articulação imediata com a Praça
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de São Pedro, criar uma pequena rede de “praças comerciais” desenhando um “centro
comercial” ao ar livre.

AH4 – Área de Habitação Consolidada
A zona sul da ARU está identificada como Área de Habitação Consolidada (Figura 36). Nesta área,
coexiste um certo equilibro entre áreas de construção mais recente e mais antigas, sendo o seu
desenho urbano estruturado, essencialmente, em torno da Avenida Cidade da Covilhã e da Rua
Luís de Camões e das áreas de equipamentos de utilização coletiva.

Figura 36: AH4 e envolvente
(Fonte: Elaboração própria, com base do Google Earth Pro)

A AH4 apresenta uma baixa densidade populacional e de edificado, que é mais consolidado junto
da grande área de equipamentos constituída pela Escola Básica 2º e 3º Ciclo e Secundária de
Gouveia, pelo Pavilhão Desportivo, Piscinas Municipais e, mais a sul, pelo Estádio Municipal.
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Figura 37: Rua Virgílio Ferreira e Rua Luís de Camões
(Fonte: Território XXI e Google maps)

Em termos de volumetria, cerca de três quartos do edificado apresentam um ou dois pisos e
constituem-se em moradias de habitação unifamiliar, na sua maioria isoladas. Os lotes são de
dimensão considerável e os alinhamentos são cumpridos. O inicio da Rua Luís de Camões e o final
da Avenida Emídio Navarro, concentram os edifícios do tipo multifamiliar. Não está presente um
desenho urbano de quarteirões formais, mas o edificado organiza-se em blocos orgânicos
seguindo a orografia da área.
Em termos de uso funcional, e excluindo os equipamentos mencionados, a área é principalmente
residencial de baixa densidade e constituída por moradias unifamiliares (como já mencionado),
dela se destacando, apenas, o complexo pertencente à ABPG destinada a valências para a
população portadora de deficiência. A sua localização junto de dois eixos importantes na
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estruturação da ARU permite a sua diferenciação e consolidação enquanto área privilegiada na
mobilidade interna e externa.

Figura 38: Polo de Equipamentos
(Fonte: Elaboração própria)

Nesta área urbana homogénea, a centralidade está claramente identificada pela Escola EB 2,3 e
Secundária e restantes equipamentos associados.
Esta centralidade configura-se como tal pelo facto de constituir um polo de equipamentos que
concentra a Escola, as Piscinas Municipais, o Pavilhão Desportivo e valências para a população
portadora de deficiência oferecidos pela ABPG (Figura 38).
De facto, a constituição de um polo tão concentrado de equipamentos estabelece um aumento
de fluxos de circulação que terá impacto considerável nas vias que os servem e para as quais deve
ser estabelecido um desenho urbano que favoreça e proteja a circulação pedonal.
Em termos de espaço público as Ruas Virgílio Ferreira, do Outeiro, das Piscinas e Luís de Camões
e as Avenidas Emídio Navarro e Cidade da Covilhã, servem e estruturam esta área. As vias estão
desenhadas definindo canais segregados de circulação e existem bolsas de estacionamento por
toda a área, que parecem suprir a procura.
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Figura 39: Pavilhão Desportivo Municipal e ABPG
(Fonte: Google maps)

Ao nível dos usos, como se poderá verificar na Figura 40 e retirando os equipamentos e serviços
oferecidos pela ABPG, a área é maioritariamente residencial, estando integrada na continuidade
do bairro do Outeiro. Existem alguns edifícios com ofertas ao nível do comércio, mas que não
parecem ter um impacto significativo para uma alteração de tipologia da centralidade.
Junto ao equipamento escolar, existem alguns edifícios antigos que se encontram vagos, mas
apenas 3 edifícios, em toda esta área, são considerados ruína, sendo que no geral o estado de
conservação é bom.
O espaço público apresenta-se um pouco desqualificado em torno do estabelecimento escolar,
em particular na Rua Virgílio Ferreira, onde os fluxos pedonais não são devidamente acautelados.
Neste espaço, o passeio não é contínuo, ao longo dos dois lados da via, e, em alguns locais
(principalmente no troço que dá acesso ao cruzamento com a Rua das Piscinas, Avenida Emídio
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Navarro e Rua Luís de Camões), os passeios encontram-se subdimensionados existindo, ainda,
diverso mobiliário urbano disperso e que se constitui como uma barreira à circulação pedonal.

Figura 40: C4 – Uso funcional do rés do chão e estado de conservação do edificado
(Fonte: Elaboração própria)

AH5 - Área de Expansão Norte/Poente
A AH 5 caracteriza-se pelo facto de ser uma zona ainda pouco consolidada, para a qual o PU
perspetiva um tipo de desenvolvimento urbano apoiado na multifuncionalidade urbana(Figura
41). É uma área ainda em desenvolvimento, associada a eixos de mobilidade interna e externa e
que concentra alguns equipamentos (Centro de Saúde, posto da GNR) e espaços comerciais de
maior dimensão.
Esta área assume um traçado ortogonal, por agora pouco consolidado, em termos de edificação,
e com uma densidade populacional reduzida. Este espaço engloba, segundo o PU, zonas mistas
de média densidade, zonas habitacionais de baixa densidade, uma zona industrial, zonas
turísticas, áreas de equipamentos e zonas de verde urbano.
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Figura 41: AH5 e envolvente
(Fonte: Elaboração própria, com base do Google Earth Pro)

Na AH 5, encontramos um dos poucos valores patrimoniais edificados que se encontra fora do
Centro Histórico ou da sua envolvente mais próxima, o Convento de São Francisco, para o qual
se perspetiva desenvolvimento turístico num futuro próximo.

Figura 42: EN 232 e Centro de Saúde
(Fonte: Google maps)
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AH6 e AH7 - Áreas de Interface Urbano/Rural I e II
A AH 6 e AH 7 correspondem às Áreas de Interface Urbano/Rural, I e II, respetivamente. Estas
áreas apresentam características semelhantes, em termos de baixas densidades de ocupação
edificada e um uso funcional marcadamente residencial.
São, também, caracterizadas por uma edificação antiga, de tipo unifamiliar e isolado, dispersa e
pouco consolidada, assente em antigos caminhos rurais e ou caminhos municipais, estruturados
de forma orgânica. Em ambos os casos, as áreas estão associadas a espaços consideráveis,
integrados na estrutura verde, principalmente enquanto áreas de verde urbano, associadas à
Ribeira, ainda que no caso da AH 7 a estrutura verde se complemente com uma área de verde de
proteção correspondente à Mata da Quinta da Cerca.
No entanto, o que as distingue são, fundamentalmente, as perspetivas de desenvolvimento
futuro, tal como foram identificadas no PU. No caso da AH 6 (Figura 43), programa-se um
desenvolvimento de habitação de média densidade, associado a algumas áreas de equipamentos,
criando-se, sem dúvida, uma nova frente urbana que se estruturará tendo a EN 330 e a Avenida
Dom Manuel I como eixos de circulação interna e externa, respetivamente.

Figura 43: AH6 e envolvente
(Fonte: Elaboração própria, com base do Google Earth Pro)
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Figura 44: Vista sobre parte da AH6
(Fonte: Google Maps)

Relativamente à área homogénea AH 7 (Figura 45), o que se propõem no PU, para o seu
desenvolvimento futuro, são zonas habitacionais de baixa densidade suportadas pelos eixos
viários existentes, tendo em conta uma topografia que se torna mais acidentada e os valores
naturais existentes.

Figura 45: AH7 e envolvente
(Fonte: Elaboração própria, com base do Google Earth Pro)
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Figura 46: Vista sobre parte da AH7
(Fonte: Google Maps)

A ARU tem uma dimensão considerável e é muito diversificada, quer em termos de consolidação
da malha urbana, quer em termos funcionais e socioeconómicos. As áreas urbanas homogéneas
e as centralidades urbanas, que aqui foram identificadas e caraterizadas, tentam responder ao
desafio estratégico de programação de uma intervenção de regeneração urbana da Cidade de
Gouveia, por definição integrada e abrangente, que proponha soluções ajustadas aos diferentes
“territórios urbanos” que a compõem.

3.3. ANÁLISE SWOT

Tendo em conta a caraterização territorial desenvolvida ao longo deste documento, e de modo a
concluir o diagnóstico, apresenta-se, seguidamente, uma síntese dos principais aspetos que
caraterizam a área de intervenção, classificando-os enquanto Forças, Fraquezas, Oportunidades
e Ameaças, constantes de uma análise SWOT.
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3.3.1. FORÇAS

•

O conjunto urbano possui na generalidade uma imagem atrativa;

•

Inexistência de áreas com concentração excessiva de imóveis degradados;

•

A área revela um potencial considerável ao nível do mercado de arrendamento;

•

Existe um bom grau de intergeracionalidade;

•

A área parece apresentar uma boa qualidade ambiental;

•

Regista-se a oferta de espaço público qualificado, equipado e infraestruturado;

•

Verifica-se a existência de uma rede de equipamentos públicos que dão acesso a serviços
educativos, culturais, sociais, administrativos, etc.;

•

A área apresenta um bom enquadramento ambiental e paisagístico, dada a relação
próxima com a Ribeira e a Serra; Potencial cénico associado à paisagem e à topografia da
região com uma disposição ímpar sobre o vale do Mondego e os vários sistemas
montanhosos da Beira Baixa;

•

Parque Ecológico de Gouveia e o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais
Selvagens (CERVAS) afeto ao Parque Natural da Serra da Estrela;

•

Existência de um conjunto considerável de edifícios com valor patrimonial;

•

A área é atrativa para a instalação de empreendimentos turísticos (hotéis e alojamentos
locais).

3.3.2. FRAQUEZAS

•

ARU muito diferenciada quanto à ocupação do solo e densidades de população e
edificado;

•

A estrutura etária da população residente apresenta-se envelhecida;

•

Défice de qualificação de recursos humanos;

•

Ausência de massa crítica demográfica capaz de justificar ofertas urbanas ao nível dos
serviços e comércio mais diversificados e qualificados;

•

O número de habitantes desta área tem vindo a diminuir, com especial destaque para o
Centro Histórico;

•

O peso das famílias de reduzida dimensão e compostas por idosos é elevado;
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•

Falta de dinamismo económico e excessiva dependência, ao nível da geração de
emprego, das entidades públicas;

•

Verifica-se uma grande indisciplina no uso do espaço público, ao nível do estacionamento
e da colocação de mobiliário urbano, publicidade e esplanadas;

•

Existem focos de degradação em edifícios ou pequenos quarteirões relevantes para a
imagem da área;

•

O número de alojamentos vagos é relativamente elevado;

•

Localização periférica do município.

3.3.3. AMEAÇAS

•

A malha urbana do Centro histórico não permite uma suficiente oferta de
estacionamento público de proximidade;

•

O relevo natural, acidentado, apresenta poucas condições para a implementação de
estratégias de mobilidade apoiadas em modos suaves /pedonal e ciclável);

•

Evolução negativa da população residente nos últimos trinta anos com um decréscimo
acentuado da população jovem e população ativa;

•

Abandono escolar precoce e absentismo escolar;

•

Aprofundamento dos problemas de degradação urbana tendo em conta as dificuldades
de investimento por parte dos proprietários;

•

Dificuldades de inserção socioprofissional decorrentes da falta de dinamismo
empresarial;

•

Desvalorização da fauna, flora e características paisagísticas do concelho.

•

Apesar de melhorias, o território ainda não se consegue afirmar como destino turístico
primordial, face aos outros municípios da zona da Serra da Estrela;

•

O território de referência, ao nível da região Beiras e Serra da Estrela, apresenta
indicadores demográficos recessivos.
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3.3.4. OPORTUNIDADES

•

As orientações contidas na estratégia europeia “Europa 2020” poderão ser o mote para
a reorientação do investimento em medidas mais focadas nas pessoas (aumento das
qualificações, competências, emprego);

•

O quadro fiscal atual contempla benefícios relevantes para intervenções de reabilitação
urbana levadas a cabo em ARU;

•

O quadro legal atual, nomeadamente ao nível da legislação que enquadra a realização de
operações urbanísticas, define regimes excecionais mais favoráveis para intervenções de
reabilitação de imóveis;

•

Boas acessibilidades rodoviárias;

•

Existência de alguns imóveis com interesse ou áreas de maior dimensão e com boa
localização a necessitarem de serem reabilitadas;

•

Relativa dinâmica do mercado de arrendamento;

•

Potencial da região no sector do turismo, nomeadamente turismo de natureza,
ecoturismo e turismo aventura, fruto da localização privilegiada em relação ao maior
sistema montanhoso português continental, a Serra da Estrela;

•

Turismo cultural associado ao património material e imaterial da região;

•

Criação de projetos e ações que promovam o envelhecimento ativo.
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4. ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA
4.1. CONCEITO GLOBAL E VISÃO

A estratégia de reabilitação urbana veiculada pelo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU) do Centro Histórico da Cidade de Gouveia e Área Envolvente Consolidada é subsidiária de
um quadro legal e estratégico que estabelece a reabilitação urbana como componente
fundamental das políticas de desenvolvimento urbano. Neste quadro, sobressai o conceito de
regeneração urbana enquanto base conceptual unificadora de um processo de intervenção na
cidade que se pretende abrangente, integrador, estratégico, flexível, mobilizador e sustentável.
Neste conceito, “convivem” diferentes objetivos estratégicos e um conjunto alargado de
tipologias de medidas e ações que vão da simples recuperação do edifício ou da requalificação
da rua às medidas de dinamização económica e de promoção da coesão social das comunidades
urbanas.
O espetro alargado das estratégias de reabilitação urbana é enfatizado pelo Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana que estabelece variados domínios de intervenção e diferentes níveis de
operacionalização das estratégias de reabilitação urbana. Genericamente, podem ser
distinguidos três diferentes níveis estratégicos no conjunto de objetivos estabelecidos no referido
diploma, por ordem decrescente de abrangência e complexidade: a) a revitalização urbana, a
promoção da sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos e a
promoção da inclusão social e coesão territorial; b) a reabilitação dos tecidos urbanos
degradados, a promoção da identidade, diferenciação e competitividade urbana e a integração
funcional e diversidade económica dos tecidos urbanos; c) a aposta na reabilitação de edifícios
degradados, a melhoria das condições de habitabilidade, a modernização das infraestruturas
urbanas, a promoção da mobilidade urbana, a qualificação dos espaços verdes e dos
equipamentos e espaços de utilização coletiva e a eficiência energética dos edifícios.
O caráter abrangente e integrador da reabilitação urbana determina a necessidade de definição
de uma matriz estratégica que contempla diferentes níveis estratégicos e articula diferentes
domínios de intervenção estratégica. Assim, a estratégia que aqui se desenvolve, fundada numa
visão de futuro para a cidade de Gouveia, estrutura-se em quatro eixos estratégicos os quais, por
sua vez, contemplam diferentes objetivos estratégicos. Esta desagregação estratégica pretende
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assegurar que o programa de ação do PERU, que operacionaliza a estratégia de reabilitação
urbana, é constituído por ações e medidas que sejam complementares e sinergéticas,
constituindo um todo coerente que possa dar resposta à complexidade dos problemas e desafios
que se colocam ao desenvolvimento urbano de Gouveia.

A caraterização e diagnóstico territorial da área delimitada na ARU do Centro Histórico da Cidade
de Gouveia e Área Envolvente Consolidada permitiu identificar os principais desafios que se
colocam ao desenvolvimento de Gouveia. De forma resumida, Gouveia apresenta-se como uma
cidade com bons padrões de qualidade de vida, com um bom enquadramento ambiental e
paisagístico e com uma muito interessante herança histórica e cultural que se defronta,
fundamentalmente, com três grandes problemas: a perda e envelhecimento populacional, a falta
de dinamismo económico e a persistência de importantes focos de degradação urbana.
A área urbana contida na ARU, que corresponde, grosso modo, à totalidade da cidade de Gouveia,
apresenta, como já se referiu e demonstrou atrás, uma grande heterogeneidade, tanto ao nível
da densidade de ocupação urbana, como das morfologias e funções urbanas. O Núcleo Antigo
sobressai enquanto espaço central, com forte caráter urbano, que se assume como repositório
da memória e história da cidade, enfrentando fortes desafios ao nível da qualificação dos espaços
públicos e da conservação e ocupação do edificado. Nas áreas urbanas que circundam o Núcleo
Antigo, nomeadamente nos bairros operários e zona industrial associada e na denominada Área
Central de Serviços e Habitação, que inclui a zona da Câmara Municipal, observam-se ocupações
maioritariamente residenciais, pontuadas por algumas áreas com potencial de polarização
urbana que carecem de intervenções integradas de qualificação e dinamização. Também aqui se
identificam bolsas de degradação urbana, visível sobretudo no estado de conservação dos
edifícios. Nas áreas mais periféricas da ARU, a que correspondem as áreas urbanas homogéneas
Área de Habitação Consolidada, Área de Expansão Norte/Poente e as Áreas de Interface UrbanoRural, observa-se uma ocupação urbana mais rarefeita, de baixa densidade (nalguns casos ainda
em processo de consolidação) e quase exclusivamente residencial, onde as principais
preocupações que se levantam, em termos de desenvolvimento urbano, dizem respeito à
qualificação das acessibilidades e espaço público envolvente aos equipamentos públicos.
Os problemas e desafios que o centro urbano de Gouveia apresenta não são novos e resultam de
tendências de desenvolvimento urbano e económico que se agravaram ao longo das últimas
décadas e que tiveram como denominador comum a perda de importância simbólica dos centros
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das cidades enquanto espaços privilegiados de aglomeração e polarização, das pessoas e das
atividades económicas. O Plano de Urbanização de Gouveia, em vigor há quase 10 anos,
preconizava já a necessidade de contrariar a tendência de estagnação e de desvalorização das
áreas mais centrais da cidade através da integração destas no processo de desenvolvimento
urbano do concelho, privilegiando a sua consolidação e qualificação. A publicação da delimitação
da ARU do Centro Histórico da Cidade de Gouveia e Área Envolvente Consolidada, que este PERU
pretende operacionalizar, veio confirmar e atualizar a prioridade estratégica que o Município
concede à reabilitação urbana. Nesse documento, referia-se ser essencial “enquadrar, orientar,
fomentar e desencadear a reabilitação urbana no Centro Histórico da cidade corretamente
fundamentado numa estratégia para a intervenção e num programa de ação realista e exequível
a médio longo prazo”. A proposta de delimitação da ARU continha, ainda, os objetivos que
deveriam sustentar a operação de reabilitação urbana, com destaque para valorização do
património cultural, para a regeneração do espaço público e para a reabilitação físico-funcional
do edificado degradado.

Em face dos problemas e desafios que a cidade de Gouveia enfrenta e tendo em conta a
estratégia de desenvolvimento territorial prosseguida pelo Município, que pretende devolver ao
centro o protagonismo que lhe é devido, a estratégia de reabilitação urbana que sustentará a
operacionalização da ORU do Centro Histórico da Cidade de Gouveia e Área Envolvente
Consolidada é sustentada por uma visão de um centro urbano mais sustentável, qualificado e
coeso, adaptado aos desafios económicos do século XXI e que preserva e potencia a sua
identidade, história a património numa lógica de valorização integrada do território, em que a
reabilitação do espaço construído se afirma como instrumento de revitalização urbana e de
promoção da inclusão social e territorial – GOUVEIA:UM CENTRO URBANO MAIS SUSTENTÁVEL,
QUALIFICADO E COESO.

4.2. EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A concretização da visão para o desenvolvimento futuro do centro urbano de Gouveia carece de
um enquadramento estratégico devidamente articulado e estruturado, que garanta que a
operacionalização da estratégia, através das medidas e ações que integrarão o programa de ação,

PERU da ORU de Gouveia

75

conduz a resultados abrangentes e eficazes, num quadro de otimização do investimento público
e de potenciação das sinergias entre este e o investimento privado. Nesse sentido, opta-se pela
definição de dois níveis diferenciados de “estratégia” – os eixos estratégicos de intervenção e os
objetivos estratégicos.
Com a definição dos eixos estratégicos de intervenção pretende-se dar forma às preocupações
de integração e abrangência que são estruturantes do conceito de regeneração urbana que aqui
se prossegue e que, consequentemente, norteiam este exercício de planeamento. Os eixos
estratégicos identificam as dimensões urbanas em que se espera obter impactos, diretos e
indiretos, com a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana, e, desta forma,
estabelecem as grandes prioridades estratégicas da ORU.
A identidade e atratividade de Gouveia, enquanto resultado intangível da conjugação de diversos
fatores – urbanísticos, arquitetónicos, paisagísticos, históricos e socioculturais – constitui uma
das dimensões fundamentais da estratégia de reabilitação urbana. Num contexto de cada vez
maior competição territorial em que as cidades se defrontam com a necessidade imperiosa de se
diferenciarem das suas congéneres para conseguirem atrair o investimento, os turistas, o
emprego e até os novos residentes indispensáveis ao desenvolvimento social e económico, a
identidade e atratividade que conseguem projetar constituem, sobretudo para uma pequena
cidade do interior como é o caso de Gouveia, um aspeto chave das políticas de desenvolvimento
urbano. Gouveia apresenta, neste particular, um conjunto muito assinalável de recursos
endógenos, de âmbito físico (património e paisagem) e imaterial (história e imaginário associado
à cidade), que devidamente potenciados poderão constituir uma importante alavanca de
desenvolvimento. Estabelece-se, assim, o eixo estratégico de intervenção “Valorizar a identidade
e atratividade urbanas”.
A estratégia de reabilitação urbana do centro urbano de Gouveia concede prioridade à
reabilitação do parque edificado num quadro de diversificação e qualificação das funções
urbanas. A cidade de Gouveia, e sobretudo o seu centro, apresenta evidentes necessidades de
reabilitação de edifícios e espaços públicos degradados a que acresce uma progressiva perda de
vitalidade urbana visível, por exemplo, na perda de importância do comércio de proximidade. A
estratégia de reabilitação deve, portanto, conceder prioridade estratégica ao fortalecimento do
perfil multifuncional da cidade, o qual se encontra intimamente associado à aposta no comércio
de rua, à promoção de modelos inovadores de habitação e ao desenvolvimento de novas
atividades diferenciadoras, particularmente as associadas à criatividade, ao conhecimento e à
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inovação. Estabelece-se, assim, o eixo estratégico de intervenção “Reforçar a multifuncionalidade
urbana”.
Os espaços exteriores urbanos constituem o principal domínio de intervenção dos poderes
públicos, no contexto de estratégias de reabilitação urbana. A multifuncionalidade destes
espaços, sob a forma de praças, jardins, passeios arborizados ou parques urbanos, faz deles um
importante fator de qualificação do ambiente urbano e de melhoria da qualidade de vida das
populações, sobretudo no que está relacionado com as condições de mobilidade e de utilização
para fins de recreio e lazer que proporcionam. Para além das funções ambiental e de
acessibilidade que deverão ser qualificadas no âmbito de operações de reabilitação urbana, a
estruturação do espaço público dos centros das cidades constitui um aspeto fundamental da
revitalização das funções urbanas, sobretudo ao nível da intervenção de qualificação de ruas e
avenidas. Em suma, pretende-se promover uma estratégia de reabilitação urbana que se afirme
ambientalmente sustentável e que promova a qualificação do espaço público, considerando a sua
multifuncionalidade. Estabelece-se, assim, o eixo estratégico de intervenção “Promover a
qualificação urbanística e a valorização ambiental”.
A estratégia de reabilitação urbana de Gouveia, orientada para a reabilitação e qualificação dos
tecidos urbanos degradados, tem na revitalização do centro urbano a sua grande ambição. Esta
revitalização deverá assumir uma dimensão económica, social e cultural e será resultado, de
forma mais direta, da estratégia que for prosseguida em matéria de desenvolvimento da
economia urbana e de aumento da atratividade residencial da cidade. Ao nível económico, deverá
ser concedida prioridade à estruturação de economias de base comunitária valorizadoras dos
recursos endógenos da cidade e território envolvente, bem como à inovação e ao
empreendedorismo. A promoção da vitalidade económica de Gouveia deverá ser fortemente
apoiada na vertente cultural, que constitui um dos principais recursos do território. Por outro
lado, o processo de regeneração urbana que se pretende empreender deverá assumir
preocupações de âmbito social, nomeadamente ao nível da promoção da coesão social e do
reforço da dimensão comunitária e associativa locais, assim como do aumento dos níveis de
participação e envolvimento dos cidadãos nos processos de desenvolvimento urbano.
Estabelece-se, assim, o eixo estratégico de intervenção “Promover a revitalização económica,
social e cultural”.
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4.2.1. E1 – VALORIZAR A IDENTIDADE E ATRATIVIDADE URBANAS
Neste eixo estratégico de intervenção encontram-se articulados os seguintes objetivos
estratégicos:

OE1.1 – Valorização do património cultural, material e imaterial
O aumento da visibilidade e atratividade da cidade de Gouveia no contexto regional e nacional
será, em grande parte, determinada pela capacidade de valorização e potenciação dos recursos
endógenos mais associados à identidade e história do centro urbano. Neste aspeto, deverá haver
a preocupação de fazer acompanhar a preservação da integridade dos valores patrimoniais
urbanos e da imagem urbana de um conjunto de medidas de valorização, económica e simbólica,
da história, tradições, etnografia e outras manifestações culturais que são caraterísticas e, na
medida do possível, exclusivas de Gouveia. A oferta e programação cultural deverão
desempenhar um importante papel de dinamização das infraestruturas culturais pré-existentes
e de fomento do envolvimento da comunidade na produção e consumo de novos produtos e
manifestações culturais. O núcleo antigo de Gouveia, correspondente ao Bairro do Castelo e área
envolvente, constitui o espaço por excelência de medidas de animação urbana com uma forte
componente cultural e de envolvimento da comunidade. À aposta na cultura enquanto fator de
diferenciação territorial também estará associada a criação de um novo equipamento cultural
destinada à produção e criação artística e cultural, o CulturArt.

OE1.2 – Promoção do desenvolvimento turístico sustentável
A atratividade urbana que se pretende desenvolver, na sua dimensão de valorização económica,
encontra-se muito ancorada na promoção de um desenvolvimento turístico sustentável, que
conjugue um segmento mais urbano, relacionado com a herança histórica e património cultural
de Gouveia, com o turismo de natureza, enquanto forma de valorização do enquadramento
ambiental e paisagístico e da proximidade ao Parque Natural da Serra da Estrela.
A estratégia de desenvolvimento turístico deverá apresentar potencial de valorização económica
dos recursos endógenos, mas também uma dimensão de revitalização social, isto é, deverá
contemplar o envolvimento de diferentes atores urbanos numa lógica de construção partilhada
de uma oferta turística integrada. Neste particular, interessa invocar o conceito de economia de
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experiência que tem vindo a ser defendido como uma abordagem inovadora no contexto de
estratégias de regeneração urbana de pequenas e médias cidades com vasto património cultural,
como é o caso de Gouveia. De acordo com este conceito, a experiência de consumo turístico é
indissociável da sua produção, pelo que a aposta deve passar pela constituição de uma rede cocriativa de experiências, que envolva não apenas os operadores turísticos e os turistas, mas
também a comunidade residente e os empreendedores urbanos ligados às várias atividades
económicas que se relacionam, de forma mais ou menos direta, com a atividade turística e com
a visitação, nomeadamente o comércio local.
A promoção do desenvolvimento turístico de Gouveia, no âmbito da presente estratégia de
reabilitação urbana, pressupõe, também, a qualificação dos equipamentos culturais existentes e
da rede patrimonial e o fomento do investimento privado em novas tipologias de alojamento
turístico, nomeadamente através da consagração de instrumentos e programas de incentivo à
reabilitação e reconversão de edifícios degradados.

OE1.3 - Reforço das funções urbanas de âmbito supramunicipal
A diferenciação de Gouveia no contexto regional e nacional, na sua dimensão estritamente
económica, está muito dependente dos serviços e equipamentos de dinamização da atividade
empresarial que projetem uma nova vitalidade e atratividade económica do território. A
constituição de laboratórios vivos urbanos, espaços de inovação e de promoção de uma cultura
empreendedora, assumem-se, assim, como uma forma muito eficaz de qualificação do papel de
Gouveia no sistema económico regional. A materialização deste objetivo encontra-se associada
à intervenção de caráter estruturante que se prevê para o complexo industrial desativado
Bellino&Bellino, com a qual se pretende criar uma incubadora de empreendedorismo, para
acolhimento de novas iniciativas empresariais, com forte componente de inovação. Este espaço
de apoio à atividade empresarial deverá privilegiar, numa lógica de sustentabilidade, as atividades
relacionadas com a valorização dos recursos produtivos mais intimamente relacionados com a
história e identidade de Gouveia, como por exemplo os lanifícios.

OE1.4 - Reabilitação das áreas urbanas de maior valor identitário
A identidade das cidades está muito associada aos seus espaços urbanos mais emblemáticos, que
lhes conferem autenticidade e singularidade. Trata-se de um ativo de que nenhuma cidade está
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em condições de prescindir, muito menos uma pequena cidade cujos fatores de diferenciação
estão tão dependentes da história e património cultural.
Em Gouveia, foram identificados dois espaços que se distinguem pela forma como afirmam a
história e identidade da cidade – o Bairro do Castelo e os espaços industriais desativados
localizados na envolvente imediata ao núcleo antigo. Para estas áreas urbanas propõe-se a
concretização de ações de qualificação do espaço público e a implementação de projetos urbanos
estruturantes, como é o caso da reconversão da antiga fábrica Bellino&Bellino, que, no seu
conjunto, criarão as condições de contexto ideais para a consolidação de uma tendência de
reabilitação do edificado privado e a consequente instalação de novos residentes e novas
atividades económicas que devolvam a estes espaços a vitalidade urbana que, neste momento,
não apresentam.

4.2.2. E2 – REFORÇAR A MULTIFUNCIONALIDADE URBANA
Neste eixo estratégico de intervenção encontram-se articulados os seguintes objetivos
estratégicos:

OE2.1 - Promoção da reabilitação do parque edificado
A qualificação funcional do centro urbano de Gouveia é indissociável da reabilitação física dos
numerosos edifícios, sobretudo habitacionais, que apresentem níveis de degradação
incompatíveis com a ideia de ambiente urbano qualificado que está subjacente à estratégia de
reabilitação urbana. A auscultação dos residentes do centro de Gouveia que foi levada a cabo no
âmbito dos trabalhos de elaboração do PERU indica que a principal preocupação dos atuais
utilizadores do centro urbano é, sem dúvidas, a conservação do edificado.
A concretização deste objetivo estratégico encontra-se dependente do sucesso da estratégia de
mobilização dos privados e da eficácia das medidas de apoio, facilitação e incentivo à execução
das intervenções de reabilitação dos edifícios por parte dos proprietários e promotores urbanos.
Neste aspeto específico da estratégia de reabilitação urbana, o papel reservado ao Município, na
qualidade de entidade gestora da ORU, é, sobretudo, o de dar o exemplo (promovendo a
reabilitação de alguns edifícios de propriedade pública), o de criar as condições urbanas mais
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favoráveis ao investimento privado (qualificando os espaços de utilização coletiva e os espaços
verdes, por exemplo) e o de divulgar e promover o processo de reabilitação urbana.
Na prossecução deste objetivo estratégico, deverá ser dada prioridade à reabilitação das diversas
bolsas de edificado em mau estado de conservação que são identificadas neste documento e que
se concentram nas áreas mais centrais da ARU – Núcleo Antigo e Bairros Operários. Esta
priorização visa dar coerência à estratégia de reabilitação urbana, fazendo coincidir espacial e
temporalmente as ações de reabilitação do edificado e de qualificação do espaço público.

OE2.2 - Diversificação funcional do centro urbano
A qualificação do perfil multifuncional da cidade, medida da urbanidade e capacidade de
diferenciação da mesma cidade, é uma das prioridades desta estratégia de reabilitação urbana.
Pretende-se, portanto, fortalecer e qualificar as funções urbanas mais distintivas e com maior
capacidade de atração urbana, nomeadamente as que estão relacionadas com o comércio de rua,
com os equipamentos e serviços inovadores de suporte às atividades económicas e com o lazer
e o recreio. Para esse efeito, serão concebidas e implementadas medidas que favoreçam a
reconversão funcional de edifícios e espaços urbanos funcionalmente desadequados e
desenvolvidas pelo Município algumas ações de qualificação dos equipamentos públicos, como
por exemplo o mercado municipal, e de melhoria da rede de espaços verdes de utilização coletiva
(de que é exemplo a intervenção prevista para o espaço natural da cerca).

OE2.3 – Promoção da atratividade residencial
A promoção e qualificação da função residencial é central para a estratégia de reabilitação urbana
de Gouveia. Sem uma oferta residencial qualificada, ajustada às novas tendências e dinâmicas
socioeconómicas, não é possível ambicionar um centro urbano distinto e vibrante. Neste
domínio, sobressaem as questões relacionadas com o arrendamento habitacional, que deverá ser
promovido e apoiado, com a qualificação do parque de habitação social e com a diversificação
tipológica da oferta residencial. Uma maior atratividade residencial da cidade deverá querer dizer
mais residentes, sem os quais não se conseguirá alcançar a tão ambicionada revitalização social.
Também neste domínio particular da estratégia de reabilitação urbana caberá ao Município um
papel de disseminação de uma nova abordagem ao mercado de arrendamento, através da
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criação de um programa de apoio ao arrendamento habitacional dirigido a grupos
socioeconómicos específicos. De forma mais indireta, o Município propõe novos incentivos, por
exemplo em sede de IMI, que conferem um maior interesse económico ao investimento no
mercado de arrendamento habitacional.

OE2.4 – Requalificação do comércio local
O comércio de rua, depois de um longo processo de perda de importância, sobretudo à custa do
florescimento dos grandes espaços comerciais localizados nas periferias das grandes, médias e
até pequenas cidades portuguesas, parece estar de regresso, enquanto espaço privilegiado de
consumo e de interação social. A análise de diversos casos no contexto nacional revela a
emergência de uma dinâmica de consolidação e regeneração da oferta comercial em espaço
urbano e da apetência pela rua como espaço privilegiado de interface entre os estabelecimentos
comerciais e o consumidor. A qualificação da oferta comercial de proximidade passa, não só, pela
reabilitação do edificado e pela estruturação do espaço público, mas também pela criação de
novos equipamentos e serviços de apoio à atividade comercial, como é o caso do
estacionamento, e pela implementação de medidas de animação e promoção das áreas
comerciais. É com este propósito que se propõe a implementação de um programa integrado de
modernização comercial de uma das zonas comerciais de maior potencial da cidade, localizada
nas proximidades da Câmara Municipal. De forma mais indireta, as diversas ações dirigidas à
requalificação do espaço público, previstas no programa de ação, apresentam também um
contributo em matéria de qualificação da oferta comercial local.

OE2.5 – Valorização das centralidades urbanas
As centralidades urbanas correspondem aos eixos e polos urbanos com maior potencial de
polarização das atividades e vivências urbanas mercê das funções urbanas que concentram e das
condições de acessibilidade e estadia que apresentam. Na análise territorial cujos resultados se
apresentaram no capítulo anterior, a identificação e caraterização das centralidades urbanas
constituiu uma das principais dimensões de análise do espaço urbano, tendo sido identificadas
várias áreas com caraterísticas para se constituírem como polos de atividade urbana. A
valorização destas áreas ocorrerá, genericamente, através da requalificação do espaço público,
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que lhes deverá conferir melhores condições de estadia e lazer e que deverá focar de forma muito
particular a relação funcional entre o espaço público e os edifícios.

4.2.3. E3 – PROMOVER A QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E A VALORIZAÇÃO
AMBIENTAL
Neste eixo estratégico de intervenção encontram-se articulados os seguintes objetivos
estratégicos:

OE3.1 – Qualificação, integração e melhoria da legibilidade do sistema de espaços exteriores
urbanos
A qualidade do ambiente urbano de uma cidade é fortemente influenciada pelos serviços
assegurados pela rede de espaços exteriores urbanos que constituem a estrutura fundamental
da malha urbana e que inclui as praças, passeios arborizados, áreas pedonais, hortas, jardins,
quintas e parques urbanos. Assim, é assumido como objetivo estratégico desta operação de
reabilitação urbana o contributo para a qualificação e melhoria da rede de espaços abertos. Esta
orientação estratégica é transversal a todas as ações de requalificação de espaço público e vinca
a necessidade de ponderação de critérios como a legibilidade e permeabilidade do espaço urbano
no âmbito de intervenções com impacto ao nível do desenho e forma urbana dos espaços
intervencionados.

OE3.2 – Qualificação da rede de espaços públicos
As intervenções de requalificação do espaço público, nas suas diferentes tipologias, deverão ser
orientadas pelo princípio da multifuncionalidade dos espaços de utilização coletiva. Este conceito
estabelece que as intervenções a levar a cabo deverão articular e valorizar diferentes funções,
nomeadamente a circulação, a estadia, o recreio e lazer, a cultura e o desporto e as funções
ambientais. A qualificação do espaço público deverá, em função das carências e desafios
sinalizados, envolver diferentes componentes de intervenção, entre as quais o desenho urbano,
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a renovação das infraestruturas, o mobiliário urbano, os pavimentos, a iluminação pública, a
sinalética e as estruturas verdes.

OE3.3 – Valorização da rede de espaços verdes e consolidação da estrutura ecológica urbana
Uma das funções desempenhadas pela rede de espaços exteriores é a função ambiental, a qual
está relacionada com o papel que os espaços naturais e seminaturais desempenham, em espaço
urbano, ao nível do equilíbrio climatológico, do funcionamento dos ecossistemas, da manutenção
da biodiversidade e da valorização da paisagem. Na implementação de medidas dirigidas às áreas
que constituem a estrutura ecológica urbana deverão ser tidas em conta estas preocupações de
âmbito ambiental.

OE3.4 – Promoção da mobilidade urbana sustentável
A estratégia de reabilitação urbana confere uma importância central à mobilidade urbana
sustentável enquanto paradigma da organização dos fluxos e movimentos de pessoas e
mercadorias em espaço urbano num quadro de redução da intensidade carbónica. No âmbito
deste processo de reabilitação urbana, as preocupações relacionadas com a mobilidade urbana
são internalizadas na estratégia de reabilitação urbana de duas formas: por um lado, procura-se
promover padrões mais sustentáveis de mobilidade urbana através do reforço da
multifuncionalidade do espaço urbano, da aposta em áreas urbanas que já evidenciam bons
níveis de acessibilidade (centralidades urbanas) e da reestruturação do espaço canal em favor
dos modos suaves de transporte, sobretudo o pedonal; por outro, prevê-se uma intervenção na
interface de transportes (Central de Camionagem de Gouveia) que favorecerá a intermodalidade
e interoperabilidade do sistema de transportes.

OE3.5 – Promoção da sustentabilidade dos sistemas de infraestruturas urbanas
As intervenções de reabilitação urbana a levar a cabo no centro urbano de Gouveia deverão
reforçar a sustentabilidade ambiental, económico-financeira e social dos subsistemas de
infraestruturação urbana, com destaque para o abastecimento de água, o saneamento, a energia,
a iluminação pública e a gestão de resíduos. A adoção de soluções inovadoras ao nível da recolha
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de resíduos e da iluminação pública constitui, por exemplo, uma importante dimensão das
intervenções de requalificação do espaço público de maior profundidade.

OE3.6 – Promoção da eficiência energética
A redução da intensidade energética das cidades constitui uma das grandes prioridades das
políticas de desenvolvimento urbano. A este nível, e para além das medidas que visam uma
redução do consumo de energia pelo setor dos transportes, os processos de regeneração urbana
constituem uma preciosa oportunidade de melhoria da eficiência energética dos edifícios e dos
subsistemas urbanos. No caso específico de Gouveia, espera-se que a disseminação do processo
de reabilitação do edificado de propriedade privada possa contribuir de forma muito substancial
para a melhoria do comportamento energético do parque edificado. Também neste domínio, se
prevê que o Município possa dar o exemplo através da adoção de soluções inovadoras em
matéria de melhoria da eficiência energética dos equipamentos públicos que serão alvo de
intervenção no âmbito da operacionalização da ORU.

4.2.4. E4 – PROMOVER A REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA, SOCIAL E CULTURAL
Neste eixo estratégico de intervenção encontram-se articulados os seguintes objetivos
estratégicos:

OE4.1 – Promoção de um tecido económico inovador e empreendedor
A revitalização económica do centro urbano de Gouveia está dependente da atração de novas
iniciativas empresariais e do investimento em atividades económicas diferenciadas que possam
gerar crescimento económico e novas oportunidades de emprego. A aposta na valorização do
capital humano e o apoio e fomento do empreendedorismo urbano constituem, neste particular,
prioridades que este objetivo estratégico veicula. As atividades que apresentam um maior
potencial de protagonizar esta almejada revitalização económica são as atividades ligadas ao
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setor criativo e do conhecimento que valorizem os recursos endógenos do território de Gouveia
de uma forma inovadora.
O processo de reabilitação urbana de Gouveia favorecerá a constituição de um tecido económico
mais inovador e empreendedor de duas formas diferentes: de forma mais direta, através da
implementação de um novo equipamento de apoio ao empreendedorismo e à atividade
empresarial; indiretamente, através da fixação de novos residentes, mais jovens e qualificados,
que serão, eventualmente, atraídos por um centro urbano mais qualificado e por uma atmosfera
urbana mais rica e vibrante.

OE4.2 – Desenvolvimento das atividades económicas de base comunitária
A sustentabilidade do processo de revitalização económica e social depende, em grande medida,
de alterações que confiram um maior dinamismo às atividades económicas de âmbito
eminentemente urbano, como por exemplo o comércio local, os serviços públicos, os serviços às
empresas e o turismo. Parte dessas alterações deverão passar por um retorno a uma dimensão
comunitária e associativa da economia local.

OE4.3 – Reforço e qualificação da oferta cultural
Num quadro de promoção da revitalização urbana da cidade de Gouveia, pretende-se fomentar
as diversas expressões da cultura urbana de vizinhança e proximidade, aprofundando a
identidade e autoestima coletivas. Para além desta dimensão mais social, que atribui à cultura
um papel de valorização do capital humano e de reforço da coesão social, a qualificação da oferta
cultural constitui também um instrumento de valorização económica do património cultural do
território, na medida em que representa um importante ativo na captação de turistas e visitantes.

OE4.4 – Promoção de um modelo de regeneração urbana participado e inclusivo
O processo de reabilitação urbana de Gouveia deverá ser capaz de compatibilizar a alteração do
perfil funcional da cidade – mais atrativa em termos residenciais e mais competitiva ao nível
económico – com os princípios de defesa e promoção da equidade e coesão social. Esta estratégia
de intervenção não pretende marginalizar os segmentos mais vulneráveis da comunidade, antes
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pelo contrário, visa fortalecer o sentido comunitário e melhorar o acesso à habitação e aos
serviços e equipamentos públicos.
Este objetivo pretende sinalizar um dos aspetos mais diferenciadores dos processos de
reabilitação urbana, que tem a ver com o envolvimento e participação dos diferentes atores
urbanos na concretização da estratégia. A mobilização dos privados, sejam eles proprietários,
utilizadores ou empreendedores urbanos apresenta-se como um fator crítico de sucesso deste
processo de reabilitação urbana.
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Figura 47 - Estratégia de Reabilitação Urbana: Visão, Eixos e Objetivos Estratégicos
(Fonte: elaboração própria, 2016)
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4.3. ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO

A operacionalização da estratégia foi desenvolvida tendo por base as “Áreas Urbanas
Homogéneas”, delimitadas na fase metodológica de caracterização e diagnóstico territorial. A
estratégia definida e o desenvolvimento urbano que se perspetiva para as áreas urbanas contidas
na ARU, que é muito alargada e diversificada, conduzem à opção metodológica de elaboração de
um modelo operacional baseado no estabelecimento de “Áreas Prioritárias de Intervenção”. Não
se pretende com este modelo excluir áreas deste processo de reabilitação urbana, mas antes
definir aquelas onde as necessidades de intervenção são mais urgentes e o potencial de
disseminação do processo é maior.
A identificação das Áreas Prioritárias de Intervenção (API) sustenta-se na elaboração do modelo
estratégico territorial da ORU, o qual traduz de forma espacializada a estratégia de reabilitação
urbana. Partimos, assim, de uma ilustração esquemática da estratégia de reabilitação urbana
através da representação de eixos de requalificação, de polos de atividade urbana e de
intervenções urbanas estratégica, entre outros, que se traduzirão em ações específicas, a
desenvolver no próximo capítulo (Figura 48).
A análise do modelo territorial permite-nos distinguir o Núcleo Antigo como o elemento
polarizador de atividades e fluxos urbanos por excelência, necessitando de ser reabilitado e
requalificado, mas a reabilitação do património industrial e a sua reconversão ao nível do
acolhimento de industrias criativas e inovadoras permitirá, também, a criação de um novo polo
de dinamização económica, complementar do primeiro.
Adicionalmente, as intervenções em eixos urbanos específicos, tendo em conta a necessidade da
melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade urbana, pretendem não só qualificar os
espaços para quem os habita, mas também fazer sobressair as características próprias dos
espaços que na sua globalidade se constituirão numa melhoria do ambiente urbano.
Por último, e fazendo referência às intervenções estratégicas em edifícios isolados ou em
pequenos conjuntos edificados, a necessidade da sua reabilitação é por demais evidente, mas
excetuando aqueles cuja propriedade é municipal, só se pode esperar que o papel dinamizador e
incentivador que o Município requereu para si traga os resultados esperados.
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Figura 48: Modelo estratégico territorial da ORU
(Fonte: elaboração própria, 2016)

Tendo em conta o modelo estratégico territorial que se pretende levar à prática e o
conhecimento prévio da organização do território correspondente à ARU, consideraram-se as
seguintes Áreas Prioritárias de Intervenção (API):
•

Núcleo Antigo (API 1)

•

Bairros Operários (API 2)

•

Área Central de Serviços e Habitação (API 3)

•

Área Habitacional Consolidada (API 4)

•

Interface Urbano/Rural II (API 5)
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A área urbana correspondente ao Núcleo Antigo é, claramente, a que apresenta uma maior
capacidade de polarização das vivências e atividades urbanas. É um espaço que chama a si a
identidade e marca caracterizadora da Cidade de Gouveia e, ainda que com as debilidades que
apresenta em termos de espaço público, edificado e evolução populacional, constitui-se como
um espaço dinâmico e centralizador de fluxos e atividades (Figura 49). Este potencial polarizador
torna necessária urgente a sua reabilitação física e requalificação funcional, pelo que se constitui
como a Área Prioritária de Intervenção 1 (API 1).
A este, associam-se os eixos formados pelas Ruas Cardeal Mendes Belo, da República e Direita,
uma vez que estruturam espaços públicos vocacionados para o comércio (mais determinante no
caso das duas primeiras ruas) e apresentam grande potencial turístico. Nesta área, são ainda
identificados três pequenos núcleos de reabilitação prioritária de edificado, com localização
privilegiada, onde a concentração de edifícios em mau estado de conservação ou em ruína se
reflete negativamente sobre a envolvente.

Figura 49: API 1
(Fonte: elaboração própria, 2016)
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Por último, é importante mencionar a necessidade de executar algumas intervenções urbanas
estratégicas, que incentivem os privados para a reabilitação urbana e revitalizem o núcleo antigo.
Nesta área em particular, a requalificação do Mercado Municipal permitirá reforçar a rede
comercial existente e se se pretende revitalizar o núcleo antigo, então é necessário atrair e fixar
população mais jovem neste espaço, através da reabilitação do edificado para fins habitacionais.

O território identificado como Bairros Operários constituirá a API 2 (Figura 50). Se grande parte
da identidade da Cidade de Gouveia se deve à sua história mais remota, outro tanto é assegurado
pelo papel que a industria dos lanifícios teve no desenvolvimento do município e, mais
especificamente, no centro da Cidade, dada a proximidade da localização das unidades
industriais. Este espaço, associado desde sempre, na memória coletiva, às industrias locais tem,
a par da sua singularidade de desenho urbano, a vantagem de contar com a existência de grandes
espaços que albergam património industrial, com mais ou menos interesse, com potencial de
dinamização económica através de incentivos à localização de industrias criativas e espaços de
promoção dos valores locais. Espera-se que esta dinamização torne reconhecível a necessidade
de intervenção em edificado num pequeno grupo de edifícios, a norte deste polo, que se encontra
em condições muito deficitárias.
Considera-se que esta área apresenta um potencial de regeneração relevante em si mesma e na
sua associação com o maior polo escolar da Cidade (formado pela Creche, Jardim de Infância e
ATL da ABPG e a escola EB 2º, 3º Ciclo e Secundária de Gouveia). Contudo esta ligação implica a
necessidade de requalificação dos eixos de circulação, que mais diretamente se encontram
associados ao polo escolar ou são pontos fundamentais na ligação entre o polo de dinamização
económica perspetivado e o território envolvente. Esta requalificação assentará na criação de
condições de circulação que possibilitem a mobilidade em segurança dos residentes e utilizadores
destes espaços.
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Figura 50: API 2
(Fonte: elaboração própria, 2016)

A área a nordeste do núcleo antigo, pela sua centralidade e pelos seus valores intrínsecos, é um
espaço de grande complementaridade de funções (Figura 51). Ainda que de génese mais recente
do que as API apresentadas anteriormente, a Área Central de Serviços e Habitação (API 3) não
deixa, contudo, de evidenciar algumas debilidades que necessitam de ser colmatadas para que a
estratégia definida seja exequível.
A necessidade de requalificação de espaços culturais ou de serviços é visível e existem também
alguns clusters de edifícios que urge recuperar. Para esta API define-se uma estratégia que aposta
em dois níveis de intervenção, um vocacionado para a requalificação e/ou reabilitação de áreas
residenciais especificas e outro mais focado na revitalização económica e cultural. Transversal a
toda a API e fundamental para a cidade de Gouveia, é uma intervenção estratégica de
requalificação da Central de Camionagem, que deverá contribuir para a melhoria das condições
de mobilidade e acessibilidade em todo o concelho.
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Figura 51: API 3
(Fonte: elaboração própria, 2016)

O bairro Mata da Rainha é o grande visado nas intervenções de requalificação e/ou reabilitação
de áreas residenciais especificas, dando-se particular atenção à qualificação do espaço público de
suporte ao edificado e a algum do edificado mais degradado. Ainda nesta vertente, importa
referir a necessidade de intervir num cluster de edifícios desqualificados nas ruas 5 de Outubro e
Lopes da Costa e no espaço público formado pelas ruas Mestre Abel Manta e Travessa da Cerca.
A vertente de intervenções focadas na revitalização económica e cultural assume uma lógica de
complementaridade às dinâmicas existentes na API1, pela sua contiguidade a esta. Nestas
intervenções estão previstas intervenções estratégicas ao nível da reabilitação/criação de
equipamentos culturais como são o caso do Teatro Cine de Gouveia ou do Centro Criativo do
Automóvel. Adicionalmente, aposta-se na dinamização económica com a requalificação de
espaços públicos associados a atividades comerciais e com programas de modernização
comercial que pretendem impulsionar o desenvolvimento económico da ARU.
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A cidade de Gouveia encontra-se bem servida relativamente a equipamentos de utilização
coletiva e os grandes polos de equipamentos localizam-se na API 4, Área Habitacional Consolidada
(Figura 52), nomeadamente o escolar, (com a Escola Básica 2º, 3º Ciclo e Secundária de Gouveia
(e na sua proximidade, na API 2, à Creche, Jardim de infância e ATL da ABPG) e os desportivos
(com as Piscinas, o Pavilhão Desportivo e o Estádio Municipal). Associando a consolidação urbana
desta área com os fluxos rodoviários e pedonais que estes polos tendem a gerar, surge como
importante o estabelecimento de uma pequena rede de percursos pedonais, que permitam, em
condições de segurança, a deslocação dos residentes e visitantes a este espaço, sobretudo nos
eixos que sirvam diretamente os equipamentos mencionados. Medidas neste sentido além de
melhorarem as condições de acessibilidade, garantem a qualidade de vida e a sustentabilidade
dos espaços urbanos.

Figura 52: API 4
(Fonte: elaboração própria, 2016)

Quanto à API 5, Interface Urbano/Rural II (Figura 53), a sua importância estratégica encontra-se,
neste particular, muito relacionada com a ocorrência de áreas nucleares da estrutura verde
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urbana. Ações de requalificação de áreas nucleares de verde urbano são importantes na garantia
da preservação dos valores naturais dos territórios e, no caso da ARU do Centro Histórico da
Cidade de Gouveia e Área Envolvente Consolidada, a sua proximidade ao Núcleo Antigo permite
o desenvolvimento de sinergias que na conjugação entre património edificado e património
natural se constituem como vantagens comparativas.

Figura 53: API 5
(Fonte: elaboração própria, 2016)
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5. PROGRAMA DE AÇÃO DA ORU
5.1. AÇÕES E MEDIDAS DE REABILITAÇÃO URBANA

O programa de ação da ORU correspondente à ARU do Centro Histórico da Cidade de Gouveia e
Área Envolvente Consolidada identifica as ações e medidas de reabilitação urbana que
materializam a estratégia desenvolvida no capítulo anterior.
Nos termos do RJRU, o Plano Estratégico de Reabilitação Urbana estabelece o programa de
reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes de reabilitação urbana e distinguindo
os respetivos âmbitos de aplicação. Assim, optou-se por classificar as ações e medidas agora
propostas segundo dois fatores:
Relevância estratégica
a) Intervenções de caráter estruturante
b) Intervenções de caráter complementar
Tipologia de ação
a) Espaço público
b) Edificado – Habitação, comércio e serviços
c) Edificado – Equipamentos
d) Ações imateriais

As diversas ações e medidas que integram o programa de ação da ORU têm diferentes
proveniências, sendo que, em parte, correspondem a intervenções já sinalizadas como intenção
de investimento por parte do Município, independentemente do grau de maturidade dos
respetivos projetos. Ainda assim, o grosso das ações de reabilitação urbana constituem propostas
resultantes do presente exercício de análise territorial e planeamento do processo de reabilitação
urbana.
Uma vez que este processo de reabilitação urbana prossegue uma abordagem sistémica dos
desafios colocados pelos processos de degradação urbana e que a estratégia de reabilitação
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urbana se encontra muito influenciada pela ideia de valorização integrada do território, em que
convivem objetivos de reabilitação física dos espaços urbanos com objetivos de revitalização
económica e social das comunidades urbanas, torna-se necessário aferir o grau de coerência
interna do programa de ação e estabelecer a correspondência entre as ações e medidas
propostas e os objetivos estratégicos atrás definidos. Assim, procede-se, na Tabela 4, ao
cruzamento das ações e medidas de reabilitação urbana com os objetivos estratégicos.

Tabela 3: Lista de ações e medidas de reabilitação urbana, classificadas por relevância estratégica para a ORU.
RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA

AÇÕES E MEDIDAS DE REABILITAÇÃO URBANA
Estruturante

Complementar

Imaterial

I.01. Programa “Let’s Go – INCULT”
I.02. Programa de Animação do Núcleo Antigo de Gouveia

I.03. Programa de Dinamização Socioeconómica do Centro Urbano de Gouveia
I.04. Programa de Modernização do Comércio Local
1.1. Requalificação do Espaço Público do Bairro do Castelo
1.2. Reabilitação do Edificado do Bairro do Castelo
1.3. Requalificação da Rua da Cardia e dos arruamentos localizados na sua envolvente
1.4. Reabilitação do Mercado Municipal
1.5. Requalificação de Espaço Público – Rua Direita
1.6. Reabilitação de Edificado – Bairro da Biqueira
1.7. Reabilitação de Edificado – Rua Direita (norte)
1.8. Reabilitação de Edificado – Rua Direita (sul)
1.9. “Habitar o Bairro” – Programa de Apoio ao Arrendamento Habitacional
1.10. Requalificação de Espaço Público – Rua da República
1.11. Requalificação de Espaço Público – Avenida dos Bombeiros Voluntários
2.1. Reconversão da Antiga Fábrica Bellino&Bellino / Incubadora de Empreendedorismo
2.2. Reconversão do Pavilhão da Antiga Fábrica Bellino&Bellino
2.3. Reabilitação de Edificado (API2)
2.4. Requalificação de Espaço Público – Farvão

PERU da ORU de Gouveia

98

RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA

AÇÕES E MEDIDAS DE REABILITAÇÃO URBANA
Estruturante

Complementar

Imaterial

2.5. Requalificação de Espaço Público – Bairro do Sol Nascente
2.6. Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar
2.7. Requalificação de Espaço Público – Avenida Emídio Navarro
3.1. Reabilitação do Teatro Cine de Gouveia
3.2. Centro Criativo do Automóvel
3.3 Intervenção na Central de Camionagem de Gouveia
3.4. Requalificação do Bairro Mata da Rainha
3.5 Reabilitação de Edificado (API3)
3.6. Requalificação de Espaço Público – Bairro Mata da Rainha
3.7. Requalificação de Espaço Público – Bairro de São Lázaro/Teatro Cine de Gouveia
3.8. Requalificação de Espaço Público – Zona da Câmara Municipal
3.9. Requalificação de Espaço Público – Avenida 1º de Maio
3.10. Requalificação de Espaço Público – Recinto da Feira Semanal
4.1. Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar
4.2. Requalificação de Espaço Público – Polo Desportivo
4.3. Requalificação de Espaço Público – Avenida Cidade da Covilhã
5.1. Reconversão de um Edifício Industrial / CulturArt
5.2. Requalificação do Espaço Natural da Cerca
5.3. Requalificação da Mata do Dique
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Tabela 4: Análise de coerência entre a estratégia de reabilitação urbana e as ações e medidas que integram o programa de ação.

I.01. Programa “Let’s Go – INCULT”
I.02. Programa de Animação do Núcleo Antigo de Gouveia
I.03. Programa de Dinamização Socioeconómica do Centro Urbano de
Gouveia
I.04. Programa de Modernização do Comércio Local
1.1. Requalificação do Espaço Público do Bairro do Castelo
1.2. Reabilitação do Edificado do Bairro do Castelo
1.3. Requalificação da Rua da Cardia e dos arruamentos localizados na sua
envolvente
1.4. Reabilitação do Mercado Municipal
1.5. Requalificação de Espaço Público – Rua Direita
1.6. Reabilitação de Edificado – Bairro da Biqueira
1.7. Reabilitação de Edificado – Rua Direita (norte)
1.8. Reabilitação de Edificado – Rua Direita (sul)
1.9. “Habitar o Bairro” – Programa de Apoio ao Arrendamento Habitacional
1.10. Requalificação de Espaço Público – Rua da República
1.11. Requalificação de Espaço Público – Avenida dos Bombeiros
Voluntários
2.1. Reconversão da Antiga Fábrica Bellino&Bellino / Incubadora de
Empreendedorismo
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OE4.4

OE4.3

OE4.2

OE4.1

OE3.6

OE3.5

OE3.4

OE3.3

OE3.2

OE3.1

OE2.5

OE2.4

OE2.3

OE2.2

OE2.1

OE1.4

OE1.3

OE1.2

Ações e Medidas

OE1.1

Objetivos Estratégicos

2.2. Reconversão do Pavilhão da Antiga Fábrica Bellino&Bellino
2.3. Reabilitação de Edificado (API2)
2.4. Requalificação de Espaço Público – Farvão
2.5. Requalificação de Espaço Público – Bairro do Sol Nascente
2.6. Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar
2.7. Requalificação de Espaço Público – Avenida Emídio Navarro
3.1. Reabilitação do Teatro Cine de Gouveia
3.2. Centro Criativo do Automóvel
3.3 Intervenção na Central de Camionagem de Gouveia
3.4. Requalificação do Bairro Mata da Rainha
3.5 Reabilitação de Edificado (API3)
3.6. Requalificação de Espaço Público – Bairro Mata da Rainha
3.7. Requalificação de Espaço Público – Bairro de São Lázaro/Teatro Cine de
Gouveia
3.8. Requalificação de Espaço Público – Zona da Câmara Municipal
3.9. Requalificação de Espaço Público – Avenida 1º de Maio
3.10. Requalificação de Espaço Público – Recinto da Feira Semanal
4.1. Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar
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OE4.4

OE4.3

OE4.2

OE4.1

OE3.6

OE3.5

OE3.4

OE3.3

OE3.2

OE3.1

OE2.5

OE2.4

OE2.3

OE2.2

OE2.1

OE1.4

OE1.3

OE1.2

Ações e Medidas

OE1.1

Objetivos Estratégicos

4.2. Requalificação de Espaço Público – Polo Desportivo
4.3. Requalificação de Espaço Público – Avenida Cidade da Covilhã
5.1. Reconversão de um Edifício Industrial / CulturArt
5.2. Requalificação do Espaço Natural da Cerca
5.3. Requalificação da Mata do Dique
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OE4.4

OE4.3

OE4.2

OE4.1

OE3.6

OE3.5

OE3.4

OE3.3

OE3.2

OE3.1

OE2.5

OE2.4

OE2.3

OE2.2

OE2.1

OE1.4

OE1.3

OE1.2

Ações e Medidas

OE1.1

Objetivos Estratégicos

Na Figura 54, apresenta-se a espacialização das ações propostas. A Planta Síntese do Programa
de Ação, a uma maior escala, encontra-se em anexo a este documento (Anexo II). As fichas síntese
das ações e medidas de reabilitação urbana, onde se apresenta a descrição, cronograma e
estimativa de investimento de cada uma das ações, consta também de anexo (Anexo I).

Figura 54: Programa de Ação do PERU
(Fonte: elaboração própria, 2016)
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5.2. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO

O presente programa de financiamento apresenta a estimativa dos custos de investimento
associados à execução da ORU, considerando todas as ações e medidas que constam do
Programa de Ação do PERU, bem com a identificação das (eventuais) fontes de financiamento
respetivas, quer no âmbito do Portugal 2020, quer relativas a outras fontes, tal como determina
o artigo 33º do RJRU.
Para a definição dos custos do programa, foram consultadas diversas fontes para que fosse
possível estabelecer matrizes de custos, a aplicar na requalificação do edificado e na reabilitação
do espaço público, assente em estimativas reais, cuja metodologia de cálculo pode ser consultada
na íntegra em anexo (Anexos VII e VIII, respetivamente), e que apresentamos resumidamente de
seguida.
No âmbito da presente operação de reabilitação urbana, foram aplicados níveis de intervenção
para a reabilitação do edificado, de acordo com o seu estado de conservação e que,
sucintamente, configuram: intervenção ligeira, se o edificado estiver num estado de conservação
médio; intervenção média, no caso de um estado de conservação mau; intervenção profunda,
para um estado de conservação péssimo e reconstrução, no caso dos edifícios em ruínas. Cada
uma destas tipologias abarca determinadas intervenções que vão desde pequenas reparações na
fachada (intervenção ligeira), à execução de um novo edifícios com a demolição do existente
(reconstrução), passando por diferentes outros elementos no caso de intervenções médias e
profundas.
Uma vez caracterizado tipologicamente o edificado (tendo em conta as tipologias dominantes na
ARU – estrutura em alvenaria resistente ou estrutura em betão armado) e assumindo os critérios
delineadores dos diferentes níveis de intervenção, foram estimados custos unitários (Tabela 5)
para a reabilitação do edificado.
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Tabela 5: Estimativa de Custos de Reabilitação de Edifícios

BOM / EXCELENTE

MÉDIO

MAU

PÉSSIMO

RUÍNA

(5)

(4 - 3)

(2)

(1)

(0)

S/ INTERVENÇÃO

LIGEIRA

MÉDIA

PROFUNDA

RECONSTRUÇÃO

ALVENARIA

0,00 €

167,02 €

392,40 €

800,00 €

1.000,00 €

BETÃO ARMADO

0,00 €

190,62 €

449,57 €

870,00 €

1.087,50 €

Estado de Conservação
Nível de Intervenção
Tipologia

De igual modo, foram atribuídos níveis de intervenção no espaço público, reflexo do seu estado
de conservação, abarcando intervenções ligeiras, médias e profundas, consoante o espaço em
questão esteja num estado de conservação razoável ou mau. Nestes casos, a intervenções são
diferenciadas em termos de custos, numa lógica cumulativa, que vai desde as elementares
reparações em pavimentos, ou a substituição de luminárias até à Introdução de infraestruturas,
passando pelo novo desenho de espaço público, entre outras. Adicionalmente, foram ainda
identificadas “tipologias” de espaço público, mais representativas da ARU do Centro Histórico da
Cidade de Gouveia e Área Envolvente Consolidada, que terão influência nos custos de
intervenção, nomeadamente: Praça / Largo (P1); Rua / Caminho pedonal (P2), Escada (P3),
Arruamento com ou sem passeio segregado (P4 e P5, respetivamente).
A matriz de custos obtida resulta assim da tipologia do espaço público e do seu estado de
conservação/nível de intervenção a executar, conforme se pode observar na Tabela 6.

Tabela 6: Estimativa de Custos de Reabilitação do Espaço Público (€ / m2)

Perfil de Espaço Público

Nível de
Intervenção

P1

P2

P3

P4

P5

LIGEIRA

90,00 €

75,00 €

65,00 €

45,00 €

55,00 €

MÉDIA

155,00 €

160,00 €

90,00 €

100,00 €

130,00 €

PROFUNDA

195,00 €

320,00 €

115,00 €

160,00 €

185,00 €
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A aplicação das matrizes de custos unitários referidas, acompanhada das estimativas orçamentais
já desenvolvidas pelo Município para algumas das ações propostas, permite estimar o
investimento global em 30.908.397 €, sendo que a componente de investimento público se cifra
em 20.160.011 €. O grau de alavancagem do investimento privado é de 1 – 0,53, isto é, cada euro
de investimento público deverá alavancar 0,53 euros de investimento privado.
A análise do investimento por tipo de intervenção indica que cerca de 69% do investimento será
dirigido para a reabilitação de edificado, de propriedade privada e pública. Na requalificação da
rede de espaços públicos serão investidos cerca de 7.657.852 €.
Na Tabela 7, podemos analisar de forma mais específica as ações que compõem o programa de
ação desta proposta de PERU, juntamente com a estimativa e fontes de financiamento e as
entidades responsáveis pela sua execução. As ações encontram-se diferenciadas entre ações
imateriais e ações de intervenção de caráter físico, e estas últimas estão agregadas por tipo de
intervenção – espaço público e edificado (habitação, comércio e serviços e equipamentos).

Tabela 7: Programa de financiamento da ORU
Tipo de

Designação da Ação

Espaço Público

Intervenção

Estimativa de Investimento (€)

Entidade

Fonte de

responsável

Financiamento

Privado

Público

Total

1.1. Requalificação do Espaço
Público do Bairro do Castelo

-

250.000

250.000

CMG

PEDU / PI 6.5

1.3. Requalificação da Rua da Cardia
e dos arruamentos localizados na
sua envolvente

-

88.235

88.235

CMG

PEDU / PI 4.5

1.5. Requalificação de Espaço
Público – Rua Direita

-

342.292

342.292

CMG

Outras

1.10. Requalificação de Espaço
Público – Rua da República

-

450.000

450.000

CMG

Outras

1.11. Requalificação de Espaço
Público – Avenida dos Bombeiros
Voluntários

-

150.000

150.000

CMG

Outras

2.4. Requalificação de Espaço
Público – Farvão

-

423.930

423.930

CMG

Outras

2.5. Requalificação de Espaço
Público – Bairro do Sol Nascente

-

220.500

220.500

CMG

Outras

2.6. Requalificação de Espaço
Público – Polo Escolar

-

1.044.595

1.044.595

CMG

Outras
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Tipo de

Designação da Ação

Edificado – Habitação, Comércio e Serviços

Intervenção

Estimativa de Investimento (€)

Entidade

Fonte de

responsável

Financiamento

Privado

Público

Total

2.7. Requalificação de Espaço
Público – Avenida Emídio Navarro

-

450.000

450.000

CMG

Outras

3.6. Requalificação de Espaço
Público – Bairro Mata da Rainha

-

355.600

355.600

CMG

PEDU / PI 9.8

3.7. Requalificação de Espaço
Público – Bairro de São
Lázaro/Teatro Cine de Gouveia

-

600.000

600.000

CMG

Outras

3.8. Requalificação de Espaço
Público – Zona da Câmara Municipal

-

377.100

377.100

CMG

Outras

3.9. Requalificação de Espaço
Público – Avenida 1º de Maio

-

520.000

520.000

CMG

Outras

3.10. Requalificação de Espaço
Público – Recinto da Feira Semanal

-

600.00

600.000

CMG

Outras

4.1. Requalificação de Espaço
Público – Polo Escolar*

-

*

*

CMG

Outras

4.2. Requalificação de Espaço
Público – Polo Desportivo

-

502.100

502.100

CMG

Outras

4.3. Requalificação de Espaço
Público – Avenida Cidade da Covilhã

-

400.000

400.000

CMG

Outras

5.2. Requalificação do Espaço
Natural da Cerca

-

533.500

533.500

CMG

Outras

5.3. Requalificação da Mata do
Dique

-

350.000

350.000

CMG

Outras

1.2. Reabilitação do Edificado do
Bairro do Castelo

4.386.081

-

4.386.081

Privados

IFRRU / IHRU

1.6. Reabilitação de Edificado –
Bairro da Biqueira

304.133

-

304.133

Privados

IFRRU / IHRU

1.7. Reabilitação de Edificado – Rua
Direita (norte)

1.050.047

-

1.050.047

Privados

IFRRU / IHRU

1.8. Reabilitação de Edificado – Rua
Direita (sul)

778.850

-

778.850

Privados

IFRRU / IHRU

906.041

906.041

CMG

IFRRU / IHRU

-

1.094.527

Privados

IFRRU / IHRU

1.9. “Habitar o Bairro” – Programa
de Apoio ao Arrendamento
Habitacional
2.3. Reabilitação de Edificado API 2

1.094.527
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Tipo de

Designação da Ação

Ações Imateriais

Edificado – Equipamentos

Intervenção

Estimativa de Investimento (€)

Entidade

Fonte de

responsável

Financiamento

Privado

Público

Total

3.4. Requalificação do Bairro Mata
da Rainha

-

351.471

351.471

CMG

PEDU / PI 9.8

3.5 Reabilitação de Edificado API 3

2.594.748

-

2.594.748

Privados

IFRRU / IHRU

1.4. Reabilitação do Mercado
Municipal

-

750.000

750.000

CMG

PEDU / PI 6.5

2.1. Reconversão de Pavilhão da
Antiga Fábrica Bellino&Bellino /
Incubadora de Empreendedorismo

-

3.125.000

3.125.000

CMG

PEDU / PI 6.5

2.2. Reconversão da Antiga Fábrica
Bellino&Bellino

-

2.000.000

2.000.000

CMG

PEDU / PI 6.5

3.1. Reabilitação do Teatro Cine de
Gouveia

-

350.000

350.000

CMG

Outras

3.2. Centro Criativo do Automóvel

-

350.000

350.000

CMG

Outras

3.3 Intervenção na Central de
Camionagem de Gouveia

-

217.647

217.647

CMG

PEDU / PI 4.5

5.1. Reconversão de um Edifício
Industrial / CulturArt

-

3.052.000

3.052.000

CMG

Outras

I.01. Programa “Let’s Go – INCULT”

-

350.000

350.000

CMG

Outras

I.02. Programa de Animação do
Núcleo Antigo de Gouveia

-

350.000

350.000

CMG

Outras

I.03. Programa de Dinamização
Socioeconómica do Centro Urbano
de Gouveia

-

700.000

700.000

CMG

Outras

I.04. Programa de Modernização do
Comércio Local

540.000

-

540.000

Privados

Fundo de
Modernização
do Comércio

10.748.386

20.160.011

30.908.397

Estimativa de Investimento Total

*Uma vez que esta ação considera espaço público cuja localização pode ser considerada na API 2 ou na API 4 (ver Anexo I) e cuja
execução pode parcialmente ser realizada em ambas, ela aparece mencionada duas vezes, sendo que para efeitos de orçamentação
o seu valor global é apenas considerado na Ação 2.6

Assumindo que a ARU vigorará durante os 15 anos previstos na legislação, é apresentado o
cronograma de execução do Programa de Ação (Tabela 8), que prevê uma intervenção faseada
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ao longo desse período, estabelecendo uma priorização das ações e uma modalidade de
execução contínua no tempo.
Como se poderá observar, as ações imateriais e as ações relativas à reabilitação de edificado de
propriedade privada, decorrerão ao longo de todo o período definido, uma vez que as primeiras
pretendem a dinamização da ARU a todos os níveis (económico, social e cultural), e as segundas
dependem da mobilização dos privados. Assume-se que, no caso da reabilitação de edificado de
propriedade privada, será necessária a ação catalisadora do município, para o arranque da
requalificação por parte dos privados.
A maioria das ações estruturantes tem uma execução prevista nos primeiros 7 anos de vigência
da ORU, pela sua importância no despoletar do processo de reabilitação, requalificação e
revitalização da ARU.
As restantes ações, responsabilidade do Município, encontram-se diferidas no tempo,
pretendendo-se que o processo de reabilitação urbana esteja sempre ativo e seja catalisador do
investimento privado.
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2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Designação da Ação

2017

Âmbito
Territorial

2016

Tabela 8: Cronograma do Programa de Ação

I.01. Programa “Let’s Go – INCULT”
I.02. Programa de Animação do Núcleo Antigo de Gouveia

ARU

I.03. Programa de Dinamização Socioeconómica do
Centro Urbano de Gouveia
I.04. Modernização do Comércio Local
1.1. Requalificação do Espaço Público do Bairro do
Castelo
1.3. Requalificação da Rua da Cardia e dos arruamentos
localizados na sua envolvente
1.4. Reabilitação do Mercado Municipal
1.9. Habitar o Bairro - Programa de Apoio ao
Arrendamento Habitacional
1.10. Requalificação de Espaço Público – Rua da República

API 1

1.5. Requalificação de Espaço Público – Rua Direita
1.11. Requalificação de Espaço Público – Avenida dos
Bombeiros Voluntários
1.6. Reabilitação de Edificado – Bairro da Biqueira
1.7. Reabilitação de Edificado – Rua Direita (norte)
1.8. Reabilitação de Edificado – Rua Direita (sul)
1.2. Reabilitação do Edificado do Bairro do Castelo
2.1. Reabilitação de Pavilhão da Antiga Fábrica
Bellino&Bellino / Incubadora de Empreendedorismo
2.2. Reconversão da Antiga Fábrica Bellino&Bellino
2.6. Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar

API 2

2.4. Requalificação de Espaço Público – Farvão
2.7. Requalificação de Espaço Público – Avenida Emídio
Navarro
2.5. Requalificação de Espaço Público – Bairro do Sol
Nascente
2.3. Reabilitação de Edificado
3.3 Intervenção na Central de Camionagem de Gouveia
3.4. Requalificação do Bairro Mata da Rainha
3.1. Reabilitação do Teatro Cine de Gouveia

API 3

3.7. Requalificação de Espaço Público – Bairro de São
Lázaro/Teatro Cine de Gouveia
3.9. Requalificação de Espaço Público – Avenida 1º de
Maio
3.6. Requalificação de Espaço Público – Bairro Mata da
Rainha
3.2. Centro Criativo do Automóvel
3.8. Requalificação de Espaço Público – Zona da Câmara
Municipal
3.10. Requalificação de Espaço Público – Recinto da Feira
Semanal
3.5 Reabilitação de Edificado
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2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Designação da Ação

2016

Âmbito
Territorial

4.1. Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar

API 4

4.2. Requalificação de Espaço Público – Polo Desportivo
4.3. Requalificação de Espaço Público – Avenida Cidade
da Covilhã
5.1. Reconversão de um Edifício Industrial / CulturArt

API 5

5.3. Requalificação da Mata do Dique
5.2. Requalificação do Espaço Natural da Cerca

5.3. INSTRUMENTOS DE APOIO E INCENTIVO À ESTRATÉGIA DE
REABILITAÇÃO URBANA

No âmbito da prossecução da estratégia de reabilitação urbana, compete ao Município promover
as medidas de estímulo e incentivo à intervenção dos privados – proprietários, promotores
imobiliários e outros atores institucionais – no processo de reabilitação do edificado com
necessidades de intervenção. Os instrumentos de apoio e incentivo que aqui se apresentam
assumem diferentes formas: benefícios e penalizações fiscais, regime especial de taxas
municipais e instrumentos de apoio ao financiamento da reabilitação urbana. Os benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património foram, nos termos do artigo 14º do RJRU,
concretizados aquando da aprovação da delimitação da ARU de Gouveia, pelo que já se
encontram em vigor à data da elaboração do PERU.

5.3.1. BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES FISCAIS
Os benefícios fiscais são um instrumento adicional de estímulo às operações de requalificação
urbana, procurando incentivar os particulares a uma intervenção mais ativa no processo. O
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) consagra um conjunto de benefícios fiscais ao nível do
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis (IMT), Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Rendimento de
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Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC). Apresenta-se,
de seguida, cada um dos benefícios fiscais que resultam da aplicação do EBF aos processos de
programação e planeamento da reabilitação urbana, especificando o tipo de benefícios
concedidos e as condições de aplicação dos mesmos.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
•

Isenção do pagamento de IMI, por um período de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da
conclusão da ação de reabilitação urbana, nos prédios ou frações autónomas localizadas
na ARU (Art.º 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei nº 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro).

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
•

Isenção do pagamento de IMT, na primeira transmissão onerosa, na aquisição de prédios
urbanos ou de frações autónomas reabilitadas, destinados exclusivamente a habitação
própria e permanente, localizados na ARU (Art.º 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF) – Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de
31 de dezembro).

•

Isenção de IMT na aquisição de prédios urbanos ou de frações autónomas de prédios
urbanos destinados a reabilitação urbana, desde que, no prazo de três anos a contar da
data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras (Art.º 45.º do EBF – Decreto-Lei
n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro).

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
•

Aplicação de taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana, tal como
definida em diploma específico, realizadas em imóveis, frações ou em espaços públicos
localizados na ARU ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de
reconhecido interesse público nacional. (Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, com a redação da Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro).
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Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)
•

Dedução à coleta, em sede de IRS, de 30 % dos encargos suportados pelo proprietário
relacionados com a reabilitação de imóveis, localizados na ARU e recuperados nos termos
das respetivas estratégias de reabilitação urbana, até ao limite de 500€ (Art.º 71.º do EBF
– Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31
de dezembro);

•

Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS
residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando
sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em ARU, recuperados
nos termos das respetivas estratégias de reabilitação urbana (Art.º 71.º do EBF – DecretoLei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de
dezembro);

•

Tributação à taxa autónoma de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo
englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis
situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação
urbana (Art.º 71.º do EBF – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela
Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro).

Conceitos e condições de aplicação dos benefícios fiscais
De acordo com o n.º 22 do artigo 71.º do EBF, as “ações de reabilitação” são “as intervenções
destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional,
estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes
incorporadas no seu logradouro, bem como às frações, ou a conceder -lhe novas aptidões
funcionais, com vista a permitir novos usos ou mesmo uso com padrões de desempenho mais
elevados, dos quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima
do atribuído antes da intervenção”.
A aplicação dos benefícios fiscais depende de reconhecimento pela câmara municipal da situação
dos imóveis, antes e após a conclusão das ações de reabilitação. A câmara municipal comunica,
no prazo de 30 dias, o reconhecimento do direito à isenção ao serviço de finanças competente
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que deve promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de IMI e de IMT sobre as
transmissões onerosas de imóveis e subsequentes restituições.
Para efeitos de sujeição à taxa de IVA reduzida bastará ao interessado solicitar uma declaração a
emitir pela Câmara Municipal a confirmar que as obras de reabilitação a executar incidem sobre
imóveis ou frações abrangidas pelo perímetro de intervenção da ARU.
Os incentivos fiscais relativos ao IRS são aplicáveis aos imóveis objeto de ações de reabilitação
iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020.
São abrangidas as ações de reabilitação que tenham por objeto imóveis que preencham, pelo
menos, uma das seguintes condições:
a) Sejam prédios urbanos arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos
termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU;
b) Sejam prédios urbanos localizados em áreas de reabilitação urbana.
Para efeitos de dedução de 30% à coleta, devem ser devidamente comprovados os encargos
suportados pelo proprietário e dependem de certificação prévia por parte da Câmara Municipal,
que deve remeter à administração tributária as certificações referidas.
Por último, cabe ao interessado iniciar o procedimento de obtenção dos benefícios fiscais,
comunicando à entidade gestora as obras que pretende efetuar no âmbito da reabilitação dos
prédios urbanos, solicitando vistoria nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de
dezembro. A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência
da Câmara Municipal, incumbindo-lhe certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras
compreendidas na ação de reabilitação. O estado de conservação de um edifício ou fração é
determinado nos termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de agosto.
Segundo esta legislação, a análise do estado de conservação tem como base o Método de
Avaliação do Estado de Conservação dos edifícios (MAEC) - Portaria 1192-B/2006, de 3 de
novembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei. n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro).

As penalizações fiscais constituem um importante mecanismo de aceleração do processo de
reabilitação urbana, já que agravam a fiscalidade predial associada aos edifícios devolutos ou com
um nível elevado de degradação. Assim, nos termos do artigo 65º do RJRU e do artigo 112º do
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Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, o Município deverá instituir o agravamento da taxa
de IMI para os edifícios que apresentem problemas graves de degradação física.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
•

Majoração em 30% da taxa de IMI para os prédios urbanos degradados, considerando-se
como tal os prédios urbanos que, face ao seu estado de conservação, não cumpram
satisfatoriamente a sua função e/ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (Art.º
112º do CIMI - Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na versão atualizada);

•

Triplicação da taxa de IMI no caso de imóveis em ruínas (Art.º 112º do CIMI - Decreto-Lei
n.º 287/2003, de 12 de novembro, na versão atualizada);

Conceitos e condições de aplicação das penalizações fiscais em sede de IMI
Para efeito de aplicação da penalização associada a imóveis degradados, será necessário atribuir
o nível de conservação 1 (Péssimo) ou 2 (Mau) ao prédio urbano, sendo que a avaliação é feita
nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro e, não havendo alterações que
justifiquem a sua revisão, é válida pelo período de 3 anos. De acordo com esse diploma, que
estabelece o “regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações
autónomas, arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano,
de reabilitação urbana e de conservação do edificado”, os níveis de conservação refletem o
estado de conservação de um prédio urbano ou de uma fração autónoma e a existência, nesse
prédio ou nessa fração, de infraestruturas básicas, estando divididos em 5 níveis: excelente, bom;
médio; mau e péssimo. Nos casos em que da avaliação efetuada resulte um nível de conservação
mau ou péssimo, o proprietário, o usufrutuário, o superficiário ou o arrendatário podem requerer
à câmara municipal a descrição das obras a efetuar para se atingir o nível médio.

5.3.2. TAXAS MUNICIPAIS
Nos termos do artigo 67º do RJRU, constitui prerrogativa do Município o eventual
estabelecimento de um regime especial de taxas municipais, constante de regulamento
municipal, para incentivo à realização das operações urbanísticas de reabilitação urbana. De
acordo com o mesmo artigo, pode, ainda, o Município, estabelecer um regime especial de taxas
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municipais para incentivo à instalação, dinamização e modernização de atividades económicas,
com aplicação restrita a ações de reabilitação urbana enquadradas em operação de reabilitação
urbana sistemática.
Assim, propõe-se um conjunto de isenções de pagamento de taxas urbanísticas relativas a ações
de reabilitação urbana (de acordo com o conceito definido no n.º 22 do artigo 71.º do EBF),
nomeadamente:
−

Isenção das Taxas relativas a Informações Prévias, apreciação de Projetos de Construção,
reconstrução e alteração e outros requerimentos

−

Isenção das Taxas a pagar pela concessão de licença ou autorização de obras de
construção, reconstrução ou ampliação de edificações

−

Isenção das Taxas a pagar pela concessão de licença ou autorização de obras de alteração

−

Isenção das Taxas a pagar pela concessão de licença ou autorização para a utilização de
edificações reconstruídas, ampliadas ou alteradas

−

Isenção da Taxa de ocupação da via pública por motivo de obras

−

Isenção das Taxas a pagar pela realização de vistorias relativas à utilização ou
conservação das edificações e de vistorias para efeitos de propriedade horizontal

−

Isenção da Taxa pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas
(TMU)

Tendo em vista o incentivo à dinamização e modernização das atividades económicas, propõese, ainda, a adoção das seguintes isenções de pagamento de taxas municipais:
−

Isenção da taxa relativa à Emissão de titulo para instalação/modificação de
estabelecimentos de restauração e bebidas

−

Isenção da taxa relativa à Ocupação do domínio público - Alpendres fixos ou articulados,
toldos e similares não integrados no edifício

−

Isenção da taxa relativa à Ocupação do domínio público - Pavilhões, quiosques e similares

−

Isenção da taxa relativa à Ocupação do domínio público - Dispositivos destinados a
anúncios ou reclamos

−

Isenção da taxa relativa à Ocupação do domínio público - Esplanadas, mesas, cadeiras

−

Isenção da taxa relativa à Publicidade - Vitrines, mostradores ou semelhantes destinados
à exposição de artigos

−

Isenção da taxa relativa à Publicidade - Reclamo ou anúncio luminoso
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As isenções de pagamento de taxas municipais que aqui se propõem para implementação na ARU
de Gouveia devem ser transpostas para o Regulamento Municipal de Taxas, Tarifas e Outras
Receitas do Município de Gouveia.

5.3.3. INSTRUMENTOS DE APOIO AO FINANCIAMENTO DA REABILITAÇÃO
URBANA
Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU)
O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) é um instrumento
financeiro criado no âmbito do Portugal 2020, cuja visão assenta na reabilitação urbana como
instrumento de revitalização das cidades. Reúne num único instrumento financeiro diversas
fontes de financiamento, quer comunitárias quer de outras entidades, onde os apoios são
concedidos através de produtos financeiros, criados pela banca comercial, que serão
disponibilizados com condições mais favoráveis do que as condições de mercado.
No âmbito do IFRRU, são apoiados projetos de reabilitação integral de edifícios com idade igual
ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação
igual ou inferior a 2, determinado nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro,
situados em ARU. O uso funcional dos edifícios poderá o uso habitacional, atividades económicas
ou equipamentos de uso coletivo. Serão ainda apoiadas, de forma complementar, as
intervenções em eficiência energética executadas no âmbito do projeto de reabilitação urbana
de edifícios de habitação, quando identificadas em auditoria energética realizada para este efeito.
Para aceder a este apoio, é necessário comprovar a viabilidade dos projetos, demonstrando de
que modo os projetos em causa irão contribuir para a revitalização do centro urbano onde se
inserem (quer para a fixação de pessoas, quer para a criação de riqueza e de emprego), para a
dinamização do mercado de arrendamento urbano e para a qualificação do conjunto urbano
onde se inserem. Terão de ser incluídos indicadores de realização e de resultado que permitam
avaliar o contributo da operação para os respetivos objetivos, e monitorizar o grau de execução
da operação e o cumprimento dos resultados previstos.
As despesas apoiadas são aquelas que são necessárias à execução da operação, nomeadamente
as afetas a: (1) realização de e estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e assessorias;
(2) trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia; (3) fiscalização, coordenação
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de segurança e assistência técnica; (4) testes e ensaios; (5) revisões de preços decorrentes da
legislação aplicável e do contrato; e (6) aquisição de serviços de execução de operação de
cadastro predial. Quanto às despesas associadas à eficiência energética na habitação privada
particular, são financiadas: intervenções relacionadas com o aumento do nível de eficiência
energética; intervenções ao nível da promoção de energias renováveis na habitação para
autoconsumo; e auditorias, estudos, diagnósticos e análises energéticas necessárias à realização
dos investimentos bem como a avaliação “ex-post”.
O apoio concedido no âmbito do IFRRU poderá ser solicitado por entidades singulares ou
coletivas, públicas ou privadas.
No âmbito dos procedimentos de programação dos fundos comunitários, nomeadamente no que
está relacionado com a aplicação dos fundos FEDER provenientes do Centro 2020, enquadrados
no eixo 9 (Reforçar a rede urbana – Cidades), prioridade de investimento 6.5 do Acordo de
Parceria, o Município apresentou à Autoridade de Gestão o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), o qual estabelece as prioridades e objetivos em matéria de
reabilitação urbana para os quais os projetos passíveis de apoio financeiro do IFRRU deverão
concorrer. Desta forma, a elegibilidade dos projetos, em termos estratégicos, dependerá do
respetivo alinhamento com o PEDU, cabendo ao Município a verificação desse mesmo
alinhamento.

PROHABITA (IHRU)
O PROHABITA é um Programa de Financiamento para Acesso a Habitação, criado ao abrigo do
Decreto-Lei nº 135/2004, de 3 de junho, alterado e republicado através do Decreto-Lei nº
54/2007 de 12 de março, com o objetivo de resolução de situações de grave carência habitacional
de agregados familiares residentes no território nacional e de requalificação de bairros sociais
degradados e desprovidos de equipamentos.
Este programa é concretizado mediante a celebração de Acordos de Colaboração entre os
municípios ou associações de municípios e o IHRU, de modo a que a repartição de encargos,
responsabilidades e benefícios ocorra entre os próprios municípios e a administração central.
Cada acordo de colaboração tem a duração de 5 anos, contados da data de celebração, podendo
haver prorrogação do prazo no caso de processos construtivos ou aquisitivos em curso e apenas
pelo período estritamente necessário à conclusão das obras e ou à aquisição.
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É aqui enquadrável a construção de nova habitação ou a reabilitação de habitação própria e
permanente, sendo, no entanto, favorecidos os apoios financeiros para alojamento mediante a
reabilitação de habitações e a utilização de fogos devolutos, em detrimento de soluções que
visem a aquisição ou a construção de fogos novos. Complementarmente, é incentivada a
incorporação de soluções de construção sustentável, com especial incidência na prossecução de
objetivos de eficiência energética, de diminuição do consumo de água e de reciclagem dos
resíduos.
No campo de requalificação de bairros sociais degradados e desprovidos de equipamentos, são
atendidas duas necessidades especiais: apoio para a reabilitação de bairros sociais em regime de
propriedade horizontal, cujo estado de degradação justifica uma resposta integrada para corrigir
as más condições de conservação, e até de segurança, solidez ou salubridade do edificado
(através da concessão de financiamento especial para a reabilitação, global e integrada, do
edificado dos bairros sociais, parcial ou totalmente em regime de propriedade horizontal, a
promover pelo município, e com especial apoio no caso de agregados familiares carenciados) e
apoio à criação de equipamentos em bairros sociais (no caso de inexistência ou insuficiência,
mediante a sua construção, aquisição ou reabilitação de parte ou da totalidade de edifícios).
Têm acesso à atribuição de uma habitação no âmbito do PROHABITA os agregados familiares que
cumpram cumulativamente as seguintes condições: serem considerados agregados carenciados;
nenhum dos seus membros deter, a qualquer título, outra habitação na área metropolitana do
concelho do respetivo alojamento ou em concelho limítrofe deste nem ter inscrita para efeitos
fiscais, de segurança social ou outros outra residência permanente no território nacional; e
nenhum dos seus membros estar a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais.
Resumidamente, será financiável: (1) a aquisição de habitações e partes acessórias das mesmas;
(2) a aquisição de empreendimentos habitacionais de custos controlados; (3) a aquisição e
infraestruturação de terrenos e / ou construção de empreendimentos de custos controlados; (4)
a aquisição de edifícios devolutos e realização de obras para a sua reabilitação; (5) e o
arrendamento de prédios ou frações autónomas de prédios urbanos, destinados a habitação; e
(6) a incorporação de soluções de sustentabilidade e de acessibilidade no processo de construção
ou de reabilitação.
Relativamente às condições de financiamento, e de acordo com o constante no Decreto-Lei nº
135/2004, de 3 de Junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 54/2007 de 12 de março, são as
seguintes: no caso de financiamento para arrendamento, o arrendamento de edifícios
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habitacionais ou de habitações destinado a subarrendamento é financiado sob a forma de
comparticipação à renda pelo prazo máximo de 12 anos e até ao limite de 40% do menor dos
valores entre a renda devida pelo beneficiário e a renda técnica que seria aplicável ao caso em
regime de renda apoiada, sendo que, quando de trate de arrendamento de habitações devolutas
o limite referido no número anterior é de 60%; no caso de financiamento para a aquisição de
habitações e para a aquisição de empreendimentos habitacionais de custos controlados, o
financiamento tem como limite os preços de aquisição das frações autónomas, dos prédios ou
dos empreendimentos, não podendo, porém, os montantes relativos à comparticipação e ao
empréstimo ultrapassar, respetivamente, 30% e 50% da despesa elegível ou dos preços máximos
aplicáveis nos termos do artigo 13º, quando inferiores (Art.º 16º).

Reabilitar para Arrendar (IHRU)
O Programa de Reabilitação Urbana para Arrendamento Habitacional, também denominado de
Programa Reabilitar para Arrendar, é um programa através do qual o IHRU concede empréstimos
para financiamento de intervenções de reabilitação urbana, no âmbito do empréstimo contraído
junto do Banco Europeu de Investimento (BEI).
O programa Reabilitar para Arrendar apoia as seguintes intervenções em edificado e espaços de
uso público, sempre com vista à sua total reabilitação: (1) a reabilitação ou reconstrução de
edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos fogos se destinem a arrendamento
nos regimes de renda apoiada ou condicionada; (2) a construção de novos edifícios, para
preenchimento de tecido urbano antigo, cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos
fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou condicionada; (3) a
reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que ocorram no
âmbito de operação de reabilitação urbana sistemática; e (4) a reabilitação ou reconstrução de
edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, incluindo residências para estudantes.
Sempre que se trate de ações de reabilitação ou reconstrução de edifícios, o programa admite a
aquisição de edifícios ou frações autónomas, embora os custos associados não sejam assegurados
pelo empréstimo concedido pelo IHRU.
Não são elegíveis para financiamento no âmbito deste programa as despesas relacionadas com
quaisquer tipos de encargos financeiros e as resultantes de imputações de custos internos
incorridos na preparação das intervenções, bem como as despesas de funcionamento corrente
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das entidades gestoras, ainda que consideradas extraordinárias por via da realização da
intervenção.
As candidaturas a financiamento terão de ser apresentadas pela entidade gestora. As entidades
gestoras podem também apresentar candidaturas que incluam intervenções de outras entidades
públicas, denominadas como entidades associadas (serviços da administração direta do estado,
institutos públicos, associações de municípios e entidades públicas empresariais de capitais
exclusivamente públicos). Só poderá ser apresentada uma candidatura por município, por cada
período de candidatura, sendo que cada candidatura poderá contemplar várias intervenções.
Para aceder ao financiamento, será necessário garantir que, à data do início da intervenção no
imóvel, este é propriedade da entidade gestora.
O financiamento previsto é realizado sobre a forma de empréstimo a 30 anos, com 10 anos de
carência de capital e com reembolso em 20 prestações anuais consecutivas. A taxa de juro é
variável e corresponde à taxa Euribor a 3 meses.
Os empréstimos a conceder pelo IHRU podem ascender a 50% do investimento total, devendo a
entidade gestora e a entidade associada, consoante os casos, assegurar pelo menos 10% de
capitais próprios.

Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível (IHRU)
O Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível é um programa através do qual o IHRU
concede um empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de operações de
reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, situados em ARU, que
após a reabilitação se destinem predominantemente a fim habitacional, devendo as frações
habitacionais e respetivas partes acessórias destinar-se a arrendamento em regime de renda
apoiada ou condicionada ou em qualquer outro regime de arrendamento, desde que o valor da
renda praticada não exceda o valor da renda condicionada do fogo.
Não é elegível a reabilitação de edifícios cujo prazo estimado para realização de obras seja
superior a 12 meses, bem como a reabilitação de edifícios que nos 10 anos anteriores à data da
apresentação da candidatura tenham sido reabilitados com apoios públicos, nomeadamente ao
abrigo dos programas PRID, RECRIA, RECRIPH, REHABITA, SOLARH ou PROHABITA. Também não
são elegíveis as operações nas quais se verifique a ausência de viabilidade e sustentabilidade da
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operação de reabilitação, nomeadamente as que evidenciem a existência de um elevado risco de
incumprimento dos prazos e ou dos custos.
As despesas apoiadas compreendem: (1) projetos e outros trabalhos conexos da empreitada (2)
introdução de soluções de eficiência energética no edifício; (3) estudos preparatórios das
candidaturas, desde que provada a sua necessidade e relação com o projeto; (4) obras nas partes
comuns do edifício; (5) obras no interior das frações cujo valor das rendas não seja superior ao
da renda condicionada; (6) reabilitação de áreas interiores do edifício não destinadas ao fim
referido na alínea anterior, desde que o edifício se localize em ARU; (7) obras de restauro em
edifícios classificados; e (8) o IVA não recuperável.
O financiamento é realizado através de empréstimo até 90% do investimento total da operação
de reabilitação, e o prazo de utilização do empréstimo é de até 12 meses após a assinatura de
contrato (sem prejuízo de poder ser prorrogado em casos devidamente fundamentados pelo
promotor e aceites pelo IHRU).
O beneficiário deste financiamento poderá ser qualquer pessoa, singular ou coletiva, de natureza
pública ou privada, que seja proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que
demonstre ser titular de direitos e poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir
como dono de obra no âmbito de contratos de empreitada e que promova a operação de
reabilitação por si ou em conjunto com outros contitulares.

Comércio Investe
A medida Comércio Investe (Portaria n.º 236/2013), financiada através do Fundo de
Modernização do Comércio, tem por objetivo o apoio à atividade comercial, com enfoque
especial na inovação de processo organizacional e de marketing das empresas do setor do
comércio. Esta medida constitui uma forma de apoio às empresas do setor comercial (CAE 47)
que visa a modernização e valorização da oferta dos estabelecimentos abertos ao público através
da aposta na inovação e da utilização de formas avançadas de comercialização.
Para a tipologia de projetos individuais de modernização comercial, são eventuais beneficiárias
da medida Comércio Investe as micro e pequenas empresas, independentemente da forma
jurídica, cuja atividade principal se insira na divisão 47 da CAE (comércio a retalho), com algumas
exceções identificadas no artigo 3º do referido diploma.
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As componentes de investimento elegíveis para apoio no âmbito desta medida são as seguintes:
- Requalificação da fachada, obras, toldos e reclamos;
- Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos de arquitetura e processo de candidatura;
- Equipamentos e software de suporte à atividade comercial;
- Equipamentos e mobiliário nas áreas de venda ao público;
- Assistência técnica para aumento da atratividade dos espaços.
O incentivo financeiro a conceder ao abrigo desta medida assume a natureza de incentivo não
reembolsável, correspondente a 40% das despesas elegíveis, não podendo ultrapassar o valor de
35.000€ por projeto individual, com os seguintes limites por área de investimento:
- Até 1.500€, para as despesas com assistência técnica específica que tenha como objetivo o
aumento da atratividade dos espaços de atendimento para o cliente, nomeadamente nas áreas
da decoração, design de interiores, vitrinismo e tradução de conteúdos para língua estrangeira;
- Até 10.000€, para despesas com a requalificação da fachada, remodelação da área de venda ao
público no interior do estabelecimento, e aquisição de toldos ou reclamos para colocação no
exterior do estabelecimento;
- Até 1.500€, para estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos de arquitetura e das
especialidades e processo de candidatura;
- Até 500€, para despesas com a intervenção do TOC ou do ROC.
Adicionalmente, ao incentivo referido, o projeto pode beneficiar de um prémio de boa execução,
correspondente a uma majoração de 5% do valor do incentivo apurado, se, em sede de avaliação
final do projeto, cumprir cumulativamente as seguintes condições:
- Estar assegurado o cumprimento dos objetivos do projeto;
- Possuir uma taxa de execução do incentivo contratado superior a 70%;
- Ser apresentado o pedido de pagamento final nos três meses seguintes após o prazo de 12
meses de execução definido;
- Se verifique ter existido criação de postos dos postos de trabalho ao abrigo do Programa Impulso
Jovem.
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6. MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ORU
6.1. MODELO DE GESTÃO

A proposta de operacionalização da estratégia de reabilitação urbana para a ARU de Gouveia
representa um estímulo para a autarquia e para os diversos agentes públicos e privados, e tem
como objetivo dar resposta aos problemas de degradação urbana já diagnosticados, gerando
novas oportunidades de desenvolvimento para a cidade. A concretização da estratégia de
reabilitação urbana, abrangente no seu âmbito material e necessariamente integrada, do ponto
de vista estratégico, está, em grande medida, dependente da eficácia das formas de governação
adotadas e do envolvimento dos vários atores urbanos que são promotores ou beneficiários
diretos do processo de regeneração urbana. O modelo de gestão que se pretende implementar
deverá contribuir para a articulação e cooperação entre as entidades públicas e privadas, para o
reforço da participação pública e para a responsabilização dos vários intervenientes no processo,
salvaguardando o papel central atribuído à entidade gestora na promoção e dinamização da
reabilitação urbana.
Nos termos do nº 1 do Art.º 10º do RJRU, o Município de Gouveia assumir-se-á como Entidade
Gestora da ORU, assumindo as funções de coordenação e gestão de toda a operação. Caberá ao
Presidente da Câmara a coordenação do processo de reabilitação urbana, que poderá delegar
funções quando assim o entender. O acompanhamento será efetuado por uma equipa
multidisciplinar, constituída por técnicos municipais.
Anualmente, a Entidade Gestora procederá à elaboração de um relatório de monitorização da
operação de reabilitação em curso. A Câmara Municipal deverá submeter à apreciação da
Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução dessa operação, a cada cinco anos,
acompanhado, se for caso disso, de uma proposta de alteração. Todos os relatórios serão
divulgados na página eletrónica do município.
A articulação e a cooperação entre os vários intervenientes neste processo (a Câmara Municipal,
as entidades da administração pública e outras entidades com tutela sobre o espaço urbano)
contribui de forma benéfica para a sua sustentabilidade e para a operacionalização da estratégia
de reabilitação urbana. É ainda de salientar a importância da participação ativa dos cidadãos em
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processos de cariz público, sendo este um método para envolver a população nas tomadas de
decisão para o desenvolvimento do espaço público, como forma de garantir a salvaguarda da
identidade cultural e territorial.

6.2. MODELO DE EXECUÇÃO

O modelo de execução da ORU de Gouveia é o modelo de iniciativa dos particulares, tal como
disposto na alínea a) do nº1 do Art.º 11.º do RJRU. Mais especificamente, a execução da operação
de reabilitação urbana assentará na modalidade de execução pelos particulares com o apoio da
entidade gestora devendo, na componente da reabilitação do edificado, ser promovida pelos
proprietários ou titulares de outros direitos, ónus ou encargos relativos aos imóveis existentes na
área abrangida pela operação de reabilitação urbana (Art.º 39.º do RJRU). Assim, o Município será
responsável pelas ações de requalificação e infraestruturação do espaço público e pela
reabilitação dos edifícios de propriedade pública (equipamentos, habitação social e outros) que
apresentam necessidades de intervenção. Também responsabilidade da entidade gestora será a
promoção e divulgação das ações de âmbito imaterial que concorram para a promoção da
imagem da cidade e para a dinamização socioeconómica da cidade. O apoio da entidade gestora
à iniciativa dos particulares apresenta-se como crítica para o sucesso do processo de reabilitação,
sobretudo se for tido em conta a dispersão espacial da degradação física da cidade, o perfil
socioeconómico dos proprietários e a inexistência de promotores de maior dimensão com
interesse manifesto em promover intervenções de grande escala. Assim, deverá a entidade
gestora garantir um acompanhamento próximo das intervenções e prestar apoio técnico aos
proprietários, tanto ao nível técnico como no que respeita à definição das soluções de
financiamento.
No âmbito da operacionalização da ORU, pode a entidade gestora utilizar os seguintes
instrumentos de execução de política urbanística previstos no artigo 54º do RJRU):
- Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas;
- Empreitada única;
- Demolição de edifícios;
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- Direito de preferência;
- Arrendamento forçado;
- Servidões;
- Expropriação;
- Venda forçada;
- Reestruturação da propriedade.

No uso dos poderes instituídos pelo RJRU, pode a entidade gestora requerer a determinação do
nível de conservação de um prédio urbano. No caso de se determinar, nos termos do Decreto-Lei
nº 266-B/2012, que o edifício ou fração apresenta um nível de conservação de 1 ou 2, a entidade
gestora pode impor ao respetivo proprietário a obrigação de o reabilitar, determinando a
realização e o prazo para a conclusão das obras ou trabalhos necessários à restituição das suas
características de desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva, de acordo com
critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade (nº1 do artigo 55º do RJRU). Nos casos
de incumprimento da obrigação de reabilitar por parte do proprietário (não iniciando as
operações urbanísticas compreendidas na ação de reabilitação que foi determinada, ou não as
concluindo dentro dos prazos fixados), a entidade gestora pode tomar posse administrativa dos
edifícios ou frações para dar execução imediata às obras determinadas, aplicando-se o disposto
nos artigos nº 107.º e 108.º do RJUE ou, em alternativa, e caso se entenda necessário, adequado
e proporcional, atendendo aos interesses públicos e privados em presença, recorrer aos regimes
de expropriação ou de venda forçada (nº2 e nº3 do artigo 55º do RJRU).
Importa, ainda, salientar que, de acordo com o artigo 32.º do RJRU, a aprovação de uma ORU
sistemática constitui causa de utilidade pública para efeitos da expropriação ou da venda forçada
dos imóveis existentes na ARU, bem como da constituição sobre os mesmos das servidões
necessárias à execução da operação de reabilitação urbana.
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6.3. PROCEDIMENTOS

DE

CONTROLO

PRÉVIO

E

EXIGÊNCIAS

REGULAMENTARES

O Decreto-Lei nº307/2009 (RJUE) introduziu no ordenamento jurídico português um conjunto de
regras especiais relativas ao controlo prévio das operações urbanísticas realizadas em áreas de
reabilitação urbana que, genericamente, visavam a agilização dos procedimentos de
licenciamento de obras de reabilitação urbana. A alteração do RJRU, consubstanciada na Lei
nº32/2012, acrescentou algumas regras facilitadoras dos procedimentos de controlo prévio, com
destaque para a criação de um procedimento simplificado de controlo prévio de operações
urbanísticas conformes com o previsto em plano de pormenor de reabilitação urbana e de um
regime especial de reabilitação urbana aplicável às operações urbanísticas que têm por objeto a
reabilitação de edifícios com mais de 30 anos.

Controlo Prévio das Operações Urbanísticas de Reabilitação Urbana
O controlo prévio das operações urbanísticas localizadas em áreas de reabilitação urbana regese, por princípio, pelo disposto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). As regras
e normas que decorrem da aplicação do disposto no RJRU aplicam-se, portanto, de forma
supletiva ao disposto no RJUE.
Nos termos do RJUE, estão sujeitas a comunicação prévia as seguintes operações urbanísticas:
a) As obras de reconstrução das quais não resulte um aumento da altura da fachada ou do
número de pisos;
b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida
por operação de loteamento;
c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área abrangida por operação
de loteamento ou plano de pormenor;
d) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana consolidada que
respeitem os planos municipais ou intermunicipais e das quais não resulte edificação com
cércea superior à altura mais frequente das fachadas da frente edificada do lado do
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arruamento onde se integra a nova edificação, no troço de rua compreendido entre as
duas transversais mais próximas, para um e para outro lado;
e) A edificação de piscinas associadas a edificação principal;
f)

As operações urbanísticas precedidas de informação prévia favorável.

Para efeitos de aplicação do RJUE, devem ser consideradas as seguintes definições:
•

«Obras de construção» - as obras de criação de novas edificações;

•

«Obras de reconstrução» - as obras de construção subsequentes à demolição, total ou
parcial, de uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição da estrutura das
fachadas;

•

«Obras de alteração» - as obras de que resulte a modificação das características físicas
de uma edificação existente, ou sua fração, designadamente a respetiva estrutura
resistente, o número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais
de revestimento exterior, sem aumento da área total de construção, da área de
implantação ou da altura da fachada;

•

«Obras de ampliação» - as obras de que resulte o aumento da área de implantação, da
área total de construção, da altura da fachada ou do volume de uma edificação existente;

•

«Obras de conservação» - as obras destinadas a manter uma edificação nas condições
existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração,
designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza.

De acordo com o artigo 49º do RJRU, as operações urbanísticas promovidas pela entidade gestora
que se reconduzam à execução da operação de reabilitação urbana em causa encontram-se
isentas de controlo prévio.
Tendo em vista a agilização dos procedimentos de consulta a entidades externas, no quadro do
controlo prévio de operações urbanísticas de reabilitação urbana, o RJRU, no seu artigo 50º,
prevê a possibilidade de constituição de uma comissão de apreciação que inclua as entidades
que, nos termos da lei, se devem pronunciar sobre os processos de licenciamento em causa.
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O regime especial da reabilitação urbana (artigos 77º-A e 77º-B) aplica-se às operações
urbanísticas que cumpram, de forma cumulativa, as seguintes condições, independentemente de
se localizarem ou não em áreas de reabilitação urbana:
a) Edifícios legalmente existentes, concluídos há pelo menos 30 anos;
b) Edifícios que não estejam individualmente classificados ou em vias de classificação;
c) Edifícios com necessidade de intervenção destinada a conferir-lhes adequadas
caraterísticas de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva devido
ao seu estado de insuficiência, degradação ou obsolescência, designadamente no que se
refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade;
d) Preservação das fachadas principais do edifício com todos os seus elementos não
dissonantes;
e) Manutenção dos elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial do edifício,
designadamente abóbadas, arcarias, estruturas metálicas ou de madeira;
f)

Manutenção do número de pisos acima do solo e no subsolo bem como da configuração
da cobertura;

g) Não redução da resistência estrutural do edifício, designadamente ao nível sísmico.
De acordo com o disposto no artigoº 77º-B do RJRU, às referidas operações urbanísticas aplicase, com as necessárias adaptações, o procedimento simplificado de controlo prévio, nos termos
estabelecidos nos artigos 53º-A a 53-G. Neste particular, destacam-se as seguintes
especificidades relativas aos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas de
reabilitação urbana:
•

O município, enquanto entidade gestora da operação de reabilitação urbana, pode criar
uma unidade orgânica flexível que terá por função específica a apreciação do
procedimento simplificado de controlo prévio (Art.º 53º-B).

•

Com exceção das operações urbanísticas que incidem sobre património cultural imóvel
classificado ou em vias de classificação, é dispensada a realização de consultas e a
solicitação de qualquer parecer, autorização ou aprovação a entidades externas ou a
serviços da organização autárquica municipal (Art.º 53º-D).

•

O prazo de rejeição da comunicação prévia é reduzido para 15 dias a contar da data de
apresentação. Constituem condição de rejeição da comunicação prévia a violação das
normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como a suscetibilidade da operação
urbanística em causa causar um prejuízo manifesto à reabilitação do edifício ou à
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operação de reabilitação urbana da área em que se insere. Na ausência de rejeição da
comunicação prévia, o interessado pode dar início às obras, após o pagamento das taxas
devidas. Da proposta de rejeição da comunicação prévia consta menção às normas legais
ou regulamentares violadas e as alterações necessárias para a admissão da comunicação
prévia (Art.º 53º-E).
•

Após a conclusão da operação urbanística, não sendo determinada a realização da
vistoria no prazo de 10 dias úteis a contar da receção do requerimento de autorização de
utilização, o termo de responsabilidade especificado no nº2 do Art.º 53º-G,
acompanhado do mesmo requerimento, vale como autorização de utilização, para
efeitos do disposto no Art.º 62º do RJUE, substituindo o alvará de utilização (Art.º 53ºG).

•

A admissão de comunicação prévia das operações urbanísticas de reabilitação urbana
não pode ser recusada com fundamento em normas legais ou regulamentares
supervenientes à construção originária, desde que tais operações não originem ou
agravem a desconformidade com as normas em vigor, tenham como resultado a
melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação e observem as
opções de construção adequadas à segurança estrutural e sísmica do edifício (Art.º 53ºF).

Regime Excecional para a Reabilitação Urbana
O conceito de “proteção do existente”, que já se encontrava previsto no Decreto-Lei nº307/2009,
saiu reforçado com a alteração legislativa de 2012. De acordo com este regime específico, é
permitida a não observância de normas legais ou regulamentares supervenientes à construção
originária, desde que a operação de reabilitação urbana não origine ou agrave a desconformidade
com essas normas ou permita mesmo a melhoria generalizada do estado do edifício. Esta não
observância das regras de construção deve ser identificada e fundamentada pelo técnico autor
do projeto de reabilitação, mediante termo de responsabilidade.
Neste contexto, foi aprovado, através do Decreto-Lei nº53/2014, o regime excecional para a
reabilitação urbana, que deverá vigorar até 9 de abril de 2021. Este diploma identifica um
conjunto de normas técnicas aplicáveis à construção que, pelo facto de estarem orientadas para
a construção nova, poderão ser dispensadas na reabilitação de edifícios ou frações que se
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encontrem numa das duas seguintes situações: a) edifícios concluídos há pelo menos 30 anos; b)
edifícios localizados em áreas de reabilitação urbana. Em qualquer um dos casos, os edifícios ou
frações têm de se destinar a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional.
As normas técnicas que são alvo de dispensa, nos termos do regime excecional para a reabilitação
urbana, inserem-se nos seguintes regulamentos ou domínios técnicos da construção:
regulamento geral das edificações urbanas (Decreto-Lei n.º 382, de 7 de agosto de 1951), regime
legal de acessibilidades (Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto), regulamento dos requisitos
acústicos dos edifícios (Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio), eficiência energética e
qualidade térmica, instalações de gás em edifícios, infraestruturas de telecomunicações em
edifícios, segurança estrutural e gestão dos resíduos de construção e demolição.
O Decreto-Lei n.º 53/2014 não especifica, de forma exaustiva, as normas técnicas da construção
que podem ser alvo de dispensa. Para esse fim, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
(IHRU) elaborou o Guia Prático sobre o Regime Excecional para a Reabilitação Urbana (RERU) que,
para além de identificar as normas passíveis de dispensa, apresenta alguns exemplos das
vantagens que resultam da aplicação deste regime, do ponto de vista da viabilidade económicofinanceira das intervenções de reabilitação urbana.
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ANEXOS
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ANEXO I – FICHAS SÍNTESE DAS AÇÕES E MEDIDAS DE REABILITAÇÃO
URBANA

Ação I.01

Programa “Let’s Go – INCULT”
Ação imaterial

O programa deverá assentar numa parceria entre entidades/ coletividades que se dedicam à
atividade sócio – cultural e pretende criar sinergias adequadas, proporcionando meios que lhes
permitam concretizar projetos e colmatar carências, nomeadamente junto de públicos socialmente
excluídos ou com mais dificuldades de acesso à oferta cultural. Aos parceiros caberá o papel de
dinamizar iniciativas culturais integradoras, que não podem cingir-se a quatro paredes, uma vez que
a vida urbana obriga a uma nova abordagem do fenómeno cultural, que se quer integrador,
dinamizando espaços ao ar livre e valorizando a vivência urbana.
Os objetivos centrais deste programa são os seguintes:
- Contribuir para que a cultura e o conhecimento se afirmem como dimensões estruturantes do
desenvolvimento urbano;
- Captar, formar e fidelizar públicos e promover a coesão social através da educação pela arte e pela
cultura.

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Cronograma de execução

Estimativa de investimento (€)
350.000
Entidade responsável
CMG
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Ação I.02

Programa de Animação do Núcleo Antigo de Gouveia
Ação imaterial

No contexto de uma intervenção integrada de regeneração urbana do núcleo antigo da cidade de
Gouveia, pretende-se promover intervenções de dinamização da área do Bairro do Castelo, que,
ancoradas nas tradições locais, contribuam para transformar as ruas e a praça central do núcleo
antigo numa Galeria e num Cultural Open Space, em que a pintura, escultura, design e arquitetura
ocupam o espaço para expor, intervir e criar novas ofertas. É de salientar a promoção do
envolvimento local e da população geral de forma a possibilitar a recriação neste espaço de tradições,
numa dimensão contemporânea, permitindo a recriação de marchas populares, festas do bairro.
Salienta-se que estas ações visam o aumento da atratividade local e regional e a dinamização e
promoção das atividades económicas.
Esta medida de promoção da animação urbana consubstancia-se na implementação de dois projetos:
o projeto BAIRRO POP, associado a promoção de um espaço público de fortes tradições; e o projeto
SYMBIOSES, associado ao envolvimento dos moradores na recolha de tradições do bairro e da sua
recriação numa dimensão contemporânea.

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Cronograma de execução

Estimativa de investimento (€)
350.000
Entidade responsável
CMG
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Ação I.03

Programa de Dinamização Socioeconómica do Centro Urbano de Gouveia
Ação imaterial
Esta medida apresenta os seguintes objetivos:
- Contribuir para a revitalização dos espaços industriais desativados;
- Promover a inovação e a capacidade criativa na utilização dos produtos endógenos e atividades
económicas;
- Promover a atratividade do território ao nível do investimento e da criação de emprego.
A EXPOSERRA é um certame âncora de divulgação de empresas e produtos regionais com caráter
diferenciador. A EXPOSERRA decorrerá em fevereiro, num período chave para a divulgação junto de
turistas e visitantes que escolhem o mês de fevereiro para visitar e permanecer em Gouveia no seu
período de férias do Carnaval.
O Carnaval da Serra é um produto turístico âncora com capacidade de aumentar o poder de atração
de Gouveia enquanto destino de inverno. Decorre normalmente em fevereiro e é constituído por um
programa de animação que incluiu o Desfile Pedagógico, o Corso Carnavalesco e, no último dia, o
Enterro do Entrudo.

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Cronograma de execução

Estimativa de investimento (€)
700.000
Entidade responsável
CMG
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Ação I.04

Programa de Modernização do Comércio Local
Ação imaterial
Esta ação dirige-se à qualificação e modernização do comércio local e de proximidade da cidade de Gouveia, com
especial incidência na área de maior atividade comercial correspondente ao eixo Câmara Municipal/Bairro de São
Lázaro/Cine-Teatro. O programa deverá ser promovido pela Associação Comercial de Gouveia, em pareceria com
as micro e pequenas empresas do setor comercial local. Apresentando-se como um programa que visa a
qualificação da oferta comercial do centro urbano, esta ação apresenta duas componentes diferenciadas: uma
relativa aos investimentos individuais nos estabelecimentos comerciais; e outra correspondente às ações de
dinamização e promoção conjunta da área comercial. Na primeira componente, são enquadráveis as seguintes
tipologias de investimento: aquisição de serviços e de equipamentos diretamente relacionados com a atividade
comercial, intervenções nas fachadas e remodelação das áreas de venda ao público e estudos e projetos de
arquitetura e especialidades.
Na área delimitada para implementação deste programa estão identificados cerca de 15 estabelecimentos
comerciais cuja atividade (comércio a retalho em estabelecimentos especializados – produtos alimentares,
produtos cosméticos e de higiene, vestuário, calçado, artigos para o lar e outros) os qualifica para integrarem o
presente programa.
A operacionalização desta ação encontra-se dependente da constituição da parceria entre os estabelecimentos e
a associação comercial e da preparação e candidatura do respetivo plano de ação à medida “Comércio Investe”,
para obtenção de financiamento.
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Cronograma de execução

Estimativa de investimento (€)
540.000
Entidade responsável
Associação Comercial de Gouveia / Empresas do setor comercial

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.1

Requalificação do Espaço Público do Bairro do Castelo
Intervenção física de caráter estruturante

Pretende-se promover a requalificação e a reabilitação do espaço público do Bairro do Castelo
através da qualificação e modernização dos espaços de circulação e estadia, dos espaços verdes e
dos equipamentos e da melhoria global do ambiente urbano. Incluem-se nesta intervenção a
reformatação, modernização e normalização de mobiliário urbano, sinalética e equipamentos de
iluminação pública, bem como a renovação de pavimentos, beneficiação geométrica de arruamentos
e a correção pontual de infraestruturas existentes.
As intervenções mencionadas têm como objetivo primordial a promoção e valorização ambiental e
urbanística do núcleo histórico da ARU, visando a melhoria da qualidade de vida dos residentes e a
valorização do capital simbólico associado a esta área urbana.
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Cronograma de execução

Área de espaço público a intervencionar (m²)
5.613
Estimativa de investimento (€)
250.000
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.2

Reabilitação do Edificado do Bairro do Castelo
Intervenção física de caráter estruturante

Pretende-se promover a revitalização do Bairro do Castelo, através de intervenções de reabilitação
em edifícios que proporcionem melhores condições de habitabilidade e de instalação de atividades
económicas, visando o reforço da atratividade urbana desta zona histórica.
Nesta ação estão compreendidas duas tipologias fundamentais de intervenção:
- Reabilitação de edifícios destinados a habitação, a comércio ou a serviços, públicos e privados;
- Reabilitação de edifícios de natureza pública, que tenham por finalidade a utilização coletiva.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
7.424
Estimativa de investimento (€)
4.386.081
Entidade responsável
CMG / Outras entidades públicas / Privados

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.3

Requalificação da Rua da Cardia e dos arruamentos localizados na sua envolvente
Intervenção física de caráter estruturante

No quadro desta ação, pretende-se promover a requalificação da rede de circulação pedonal do
centro urbano, com especial enfoque no eixo Rua Cardeal Mendes Belo / Rua da Cardia e artérias
envolventes. A intervenção deverá incluir a melhoria das condições de circulação pedonal, ao nível
do aumento das condições de segurança e conforto dos utilizadores, o que remete para uma melhor
compatibilização entre tráfego motorizado e circulação pedonal e para a criação/reparação de
passeios e eliminação de barreiras à circulação pedonal.
Esta ação insere-se na prossecução do objetivo de melhoria das condições de circulação de modos
não motorizados, visando a contenção da utilização de transportes motorizados e a promoção das
condições de acessibilidade dos cidadãos, em especial das pessoas com mobilidade reduzida e/ou
condicionada.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
1.200
Estimativa de investimento (€)
88.235
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.4

Reabilitação do Mercado Municipal
Intervenção física de caráter estruturante

O Mercado Municipal de Gouveia é um edifício público da década de 70 que nunca foi
intervencionado, requerendo obras de conservação, manutenção e modernização, visando a
dinamização da atividade económica no meio urbano. A adaptação do espaço, incluindo a aquisição
de equipamento, permitirá não só manter as valências já existentes no imóvel, mas também o
incremento da sua atratividade para comerciantes e clientes.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
2.600
Estimativa de investimento (€)
750.000
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.5

Requalificação de Espaço Público – Rua Direita
Intervenção física de caráter estruturante

A Rua Direita é um dos eixos mais característicos e emblemáticos do Centro Histórico de Gouveia,
sendo o seu uso funcional diversificado albergando habitação, comercio, serviços e equipamentos.
O seu perfil reduzido conjugado com uma pressão considerável em termos de fluxos pedonais e
rodoviários provocam troços de degradação do espaço público ao longo de toda a via.
Adicionalmente estes espaços de circulação não se encontram segregados pelo que, além dos
problemas ao nível dos pavimentos, coloca-se também a questão da segurança e da mobilidade para
todos.
Tendo em conta esta situação torna-se, pertinente a promoção da requalificação do espaço publico
do eixo formado pelas Ruas Direita e da Queimada, bem como dos becos e travessas adjacentes,
através da qualificação dos espaços, dos equipamentos e ambiente urbano, incluindo o mobiliário
urbano, sinalética e iluminação publica, bem como da renovação de pavimentos, (permitindo a
partilha de fluxos pedonais e rodoviários) e a correção pontual das infraestruturas existentes,
garantindo que não se descaracteriza o espaço, mas antes se reafirma o seu potencial.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
2.494
Estimativa de investimento (€)
342.292
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.6

Reabilitação de Edificado – Bairro da Biqueira
Intervenção física de caráter complementar

O Bairro da Biqueira é um dos mais antigos e está integrado no núcleo histórico da Cidade de Gouveia,
incluindo alguns comércios e serviços, mas sendo principalmente residencial. Fruto do esvaziamento
populacional ocorrido no Centro Histórico, encontramos neste local edifícios devolutos ou vagos que
se encontram com um elevado grau de degradação. Para esta ação em concreto pretende-se a
reabilitação do edificado através da mobilização dos proprietários dos imoveis que constituem um
pequeno conjunto muito degradado na Rua da Carreira Velha.
Prevê-se assim a necessidade de intervenções de reabilitação em 3 habitações que se encontram em
estado de ruina e 1 que se encontra em mau estado de conservação, tendo em vista proporcionar
melhores condições de habitabilidade e ou a instalação de comércios e serviços de proximidade.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
403
Estimativa de investimento (€)
304.133
Entidade responsável
Privados

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.7

Reabilitação de Edificado – Rua Direita (norte)
Intervenção física de caráter complementar

A Rua Direita, a par do Bairro do Castelo, é uma das mais emblemáticas do Centro Histórico de
Gouveia sendo o seu uso funcional diversificado, albergando habitação, comércio, serviços e
equipamentos. O troço inicial da rua é dominado pela Igreja de São Pedro e pela Casa da Torre e nas
imediações destes locais encontramos um conjunto considerável de imoveis com um estado de
conservação deficitária e a necessitarem de uma intervenção que permita a preservação do conjunto
edificado.
Deste modo, prevê-se a necessidade de intervenção ao nível da reabilitação de um conjunto de
edifícios, neste troço inicial, compostos por 9 edifícios em ruina (5 dos quais nas imediações da
Ladeira do Paixotão) e 3 em mau estado de conservação. Será necessária a mobilização dos
proprietários no sentido de que as intervenções permitam melhores condições de habitabilidade e
ou localização de atividades económicas que fomentem a atratividade do Núcleo antigo.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
1.416
Estimativa de investimento (€)
1.050.047
Entidade responsável
Privados

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.8

Reabilitação de Edificado – Rua Direita (sul)
Intervenção física de caráter complementar

A Rua Direita, a par do Bairro do Castelo, é uma das mais emblemáticas do Centro Histórico de
Gouveia sendo o seu uso funcional diversificado albergando habitação, comercio, serviços e
equipamentos. O troço final é composto por um pequeno cruzamento formado pela Rua do Toural,
Travessa de São João e Rua da Queimada e nesta confluência ou na sua envolvente encontra-se um
significativo numero de edifícios degradados ou muito degradados.
Torna-se assim, importante que se acautele a necessidade de intervenção ao nível da reabilitação
deste conjunto de edifícios, que incluem 7 edifícios em ruina, 1 em péssimo e 6 em mau estado de
conservação. Será necessária a mobilização dos proprietários no sentido de que as intervenções
permitam melhores condições de habitabilidade e ou localização de atividades económicas que
fomentem a atratividade do Núcleo antigo.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
1.206
Estimativa de investimento (€)
778.850
Entidade responsável
Privados

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.9

“Habitar o Bairro" – Programa de apoio ao arrendamento habitacional
Intervenção física de caráter complementar
Esta ação encontra-se diretamente relacionada com a ação 1.2 – Reabilitação do Edificado do Bairro do Castelo,
visando a dinamização do processo de reabilitação do edificado degradado do Bairro do Castelo. Esta ação assume
uma importante dimensão simbólica no quadro do processo de reabilitação urbana já que consubstancia um
envolvimento direto do Município no esforço de recuperação física de uma das áreas mais degradadas da ARU.
Para além disso, esta ação também pretende reforçar a oferta do mercado de arrendamento habitacional local
assegurando as condições de viabilidade económico-financeira da intervenção de reabilitação.
Prevê-se que, numa primeira fase, este programa inclua a aquisição e reabilitação, por parte do Município, de três
edifícios localizados no Bairro do Castelo que se encontram devolutos e em mau estado de conservação. Após a
reabilitação integral dos edifícios, as respetivas frações habitacionais deverão ser colocadas no mercado de
arrendamento em regime de renda apoiada, nos termos da legislação em vigor. As frações não habitacionais,
localizadas no rés-do-chão, poderão ser arrendadas ou transacionadas nas condições normais de mercado.
A colocação das habitações no mercado de arrendamento ocorrerá através de concurso por classificação, o qual,
através dos seus critérios de hierarquização, deverá conceder prioridade aos candidatos mais jovens e aos
agregados familiares com filhos.
A operacionalização desta ação está dependente de candidatura do Município ao programa Reabilitar para
Arrendar. Este programa do IHRU concede apoios financeiros do tipo reembolsável.

Área de construção a intervencionar (m²)
1.091,6
Estimativa de investimento (€)
906.041
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia
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Cronograma de execução

Ação 1.10

Requalificação de Espaço Público – Rua da República
Intervenção física de caráter estruturante

A Rua da República é um importante acesso aos bairros históricos do Castelo, do Ouvinho, e da
Biqueira e em parte da sua extensão suporta ainda vários espaços comerciais com capacidade de
movimentação de elevados fluxos de tráfego. Os passeios reduzidos, e a falta de opções de
estacionamento condicionam em muito a circulação, quer pela degradação dos pavimentos quer
pelo estacionamento abusivo que acaba por impedir a existência de um corredor livre e contínuo
para o peão. Por essa razão importa requalificar um dos espaços públicos fundamentais na vivência
quotidiana dos residentes. Assim, prevê-se uma intervenção que redesenhará o espaço público com
intervenções ao nível dos pavimentos, equipamentos e ambiente urbano incluindo o mobiliário
urbano, iluminação, bem como eventuais correções ao nível das infraestruturas.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
4.555
Estimativa de investimento (€)
450.000
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 1.11

Requalificação de Espaço Público – Avenida dos Bombeiros Voluntários
Intervenção física de caráter complementar

A Avenida dos Bombeiros Voluntários estrutura parte do núcleo antigo e promove a ligação deste ao
maior polo de equipamentos da cidade. Adicionalmente este eixo tem um papel importante na
acessibilidade ao comércio local, uma vez que serve de forma mais desafogada o mercado e vários
estabelecimentos comerciais, bem como possibilita o acesso à praça Dr. Alípio de Melo um dos locais
ponto de encontro da população. A reduzida dimensão dos passeios e a prevalência dada ao tráfego
automóvel, não permitem o aproveitamento de todo o potencial que este espaço público encerra.
Face a estas características, esta ação prevê a requalificação deste eixo através da qualificação dos
espaços de circulação, dos equipamentos e ambiente urbano incluindo o mobiliário urbano e a
remoção de barreiras à mobilidade.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
2.031
Estimativa de investimento (€)
150.000
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 2.1

Reabilitação de Pavilhão da Antiga Fábrica Bellino&Bellino / Incubadora de
Empreendedorismo
Intervenção física de caráter estruturante

A ação está integrada num âmbito alargado de melhoria da qualidade do ambiente urbano na Cidade
de Gouveia associado à requalificação e refuncionalização das antigas instalações industriais
abandonadas, localizadas em pleno centro urbano da cidade, cujo programa futuro prevê a
dinamização do denominado Espaço CoworkGouveia - Incubadora de Empreendedorismo, para
incubação e acolhimento empresarial, disponibilização de serviços de suporte às empresas, e
acolhimento de jovens recém-formados, empreendedores e/ou profissionais desempregados que
pretendam desenvolver iniciativas de reconversão profissional.
Esta ação compreende ainda uma vertente de qualificação do espaço público envolvente à antiga
fábrica e na zona ribeirinha contígua, incluindo a demolição de alguns edifícios degradados, para a
criação de novos espaços de estadia e lazer e para a recuperação e expansão de infraestruturas verdes.
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Cronograma de execução

Área de espaço público a intervencionar (m²) / Área de construção a intervencionar (m²)
9.800 / 5.100
Estimativa de investimento (€)
3.125.000
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 2.2

Reconversão da Antiga Fábrica Bellino&Bellino
Intervenção física de caráter estruturante

Esta ação está integrada num âmbito alargado de melhoria da qualidade do ambiente urbano na
Cidade de Gouveia associado à requalificação e refuncionalização das antigas instalações industriais
abandonadas, localizadas em pleno centro urbano da cidade. O programa da intervenção aqui descrita
prevê a criação de valências que confiram ao espaço as condições para o desenvolvimento de
iniciativas de promoção das atividades económica e iniciativas produtivas, tendo por base as atividades
e produtos regionais e locais, bem como a criação de espaços comerciais e de serviços, que reforcem
a atratividade do centro urbano. Pretende-se, assim, dinamizar a atividade económica em Gouveia e
proporcionar condições de empregabilidade para potenciar a fixação de população, contrariando a
realidade atual de despovoamento.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
5.200
Estimativa de investimento (€)
2.000.000
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 2.3

Reabilitação de Edificado (API 2)
Intervenção física de caráter complementar

O bairro do Outeiro é um dos bairros operários, com caracter histórico, funcionalmente mais
diversificados. Na sua zona mais antiga e mais próxima da Ribeira de Gouveia localiza-se um pequeno
cluster de edifícios que, atendendo ao seu estado de conservação, necessitam de reabilitação.
Uma vez que se tratam de edifícios privados será necessário mobilizar os proprietários para a
necessidade de intervenções de reabilitação em 5 edifícios em ruína, 1 em péssimo e 3 em mau estado
de conservação (Travessa do Forno, Rua Dr. António Mendes e Rua da Associação de Beneficência
Popular de Gouveia) proporcionando melhores condições de habitabilidade e de localização de
atividades. Esta reabilitação encontra-se interligada com a reabilitação do pavilhão da fábrica dos
Bellinos, visando uma maior atratividade desta importante área do Centro Histórico.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
1.216
Estimativa de investimento (€)
1.094.527
Entidade responsável
Privados

PERU da ORU de Gouveia

Ação 2.4

Requalificação de Espaço Público - Farvão
Intervenção física de caráter complementar

O bairro do Farvão é um bairro operário de meados do Século passado, estruturado em “socalcos” e
apresenta bastantes debilidades ao nível do espaço público. De facto, a ausência de passeios e a
degradação de alguns pavimentos e de passagens intersticiais, entre os diferentes níveis,
desqualificam este espaço, sendo esta uma situação mais visível no “primeiro nível” do bairro.
Torna-se, deste modo, fundamental a promoção da requalificação e reabilitação do espaço publico
através da qualificação e modernização do espaço, dos equipamentos e ambiente urbano incluindo os
espaços intersticiais de passagem entre níveis e o mobiliário urbano. A requalificação deverá ser
efetuada qualificando o mobiliário urbano sinalética e iluminação publica, com a renovação de
pavimentos (que permitam a partilha dos fluxos rodoviários e pedonais) e eventual beneficiação
geométrica de arruamentos e com a correção pontual de infraestruturas existentes.

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
3.261
Estimativa de investimento (€)
423.930
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 2.5

Requalificação de Espaço Público – Bairro do Sol Nascente
Intervenção física de caráter complementar

O bairro do Sol Nascente é exclusivamente residencial e como tal é essencial garantir espaços de
circulação pedonal seguros e confortáveis. Atualmente nesta área apenas existe passeio de um dos
lados da via não sendo o percurso contínuo.
Deste modo e de forma a assegurar espaços de circulação pedonal seguros, será fundamental o
estabelecimento de continuidades ao nível dos passeios, assim como, a introdução de mobiliário
urbano necessário e adequado ao espaço em questão e a correção pontual das infraestruturas
existentes, se necessário.
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Extensão de via intervencionada (m²)
2.205
Estimativa de investimento (€)
220.500
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 2.6

Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar
Intervenção física de caráter estruturante
A área definida pelas Ruas: Miguel Torga, Dr. António Mendes (troço inicial), do Outeiro, de São Miguel
do Outeiro (troço inicial), travessa das Gachinhas (troço inicial) e Rua Virgílio Ferreira, identifica uma
área de eixos de circulação que servem dois estabelecimentos escolares a Escola Básica do 2º e 3º
Ciclo e Secundária de Gouveia, localizada na API4 e a Creche, Jardim Infantil e ATL da ABPG, localizado
na API2. Estes eixos apresentam algumas debilidades relativamente à circulação pedonal que urge
corrigir, nomeadamente no que diz respeito à qualificação de pavimentos e a falta de passeios de
dimensões adequadas no caso das Ruas Virgílio Ferreira, Miguel Torga e São Miguel do Outeiro.
Pelo volume de fluxos que suportam será importante requalificar os eixos de circulação das vias
identificadas, preservando as suas caraterísticas tradicionais, mas promovendo a requalificação e
reabilitação do espaço publico através da qualificação dos espaços de circulação, dos equipamentos e
ambiente urbano incluindo o mobiliário urbano e a remoção de barreiras à mobilidade.
Uma vez que alguns destes eixos bordejam a API4, esta intervenção tem um carater de fronteira pelo
que, parte dela, pode ser realizada no âmbito de qualquer uma das API. Como essa separação não se
encontra definida optou-se pela sua inclusão, nas duas API, como ação 2.6 e ação 4.1.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
9863
Estimativa de investimento (€)
1.044.596
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 2.7

Requalificação de Espaço Público – Avenida Emídio Navarro
Intervenção física de caráter complementar

A Avenida Emídio Navarro constitui-se como um prolongamento da Avenida dos Bombeiros
Voluntários, ligando o centro da cidade ao maior polo de equipamentos de Gouveia, que congrega
escolas, equipamentos de desporto e valências de caráter social. Deste modo esta via suporta grandes
fluxos de tráfego pedonal e rodoviário, pelo que as debilidades que apresenta devem ser corrigidas.
Ressalta-se a necessidade de intervir ao nível do corredor pedonal, qualificando e corrigindo os
pavimentos e as dimensões do mesmo.
Neste corredor prevê-se ainda a intervenção nos equipamentos e ambiente urbano incluindo o
mobiliário urbano, iluminação e a remoção de barreiras à mobilidade, bem como eventuais correções
ao nível das infraestruturas.

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
8.070
Estimativa de investimento (€)
450.000
Entidade responsável
CMG

PERU da ORU de Gouveia

Ação 3.1

Reabilitação do Teatro Cine de Gouveia
Intervenção física de caráter complementar

Elemento fundamental no acolhimento de iniciativas diversas de dinamização da vivência urbana da
Cidade de Gouveia, o Teatro Cine está necessitado de uma intervenção profunda de reabilitação,
nomeadamente ao nível da cobertura, pavimento do auditório, redefinição de posicionamento da
plateia, pintura exterior e interior, alteração da fachada com introdução de estruturas de proteção e
gestão da luz, redefinição do sistema de climatização, e requalificação do foyer e dos espaços de apoio
do teatro. Esta intervenção decorre, igualmente, da necessidade de cumprimento das normas e
diretrizes da Inspeção Geral de Atividades Culturais, por forma a cumprir com o plano de segurança,
bem como outras orientações e iniciativas relevantes para um melhor funcionamento do espaço,
tendo em vista a sua adequação à fruição contemporânea.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
875
Estimativa de investimento (€)
350.000
Entidade responsável
CMG
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Ação 3.2

Centro Criativo do Automóvel
Intervenção física de caráter complementar

A presente ação tem como objetivo a reabilitação de um imóvel devoluto, visando a sua reconversão
para acolhimento do Centro Criativo do Automóvel. Trata-se, assim, de uma intervenção de
reabilitação e reconversão de um edifício pré-existente, concedendo-lhe um novo programa de
natureza pública, com a finalidade de utilização coletiva associada ao acolhimento e dinamização de
atividades lúdicas relacionadas com o imaginário automóvel.
Esta ação deverá contribuir para a animação urbana do centro urbano e para a dinamização das
atividades económicas associadas à atividade turística e às práticas de fruição lúdica do espaço urbano
por parte dos residentes.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
450
Estimativa de investimento (€)
350.000
Entidade responsável
CMG
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Ação 3.3

Intervenção na Central de Camionagem de Gouveia
Intervenção física de caráter complementar

A ação visa a melhoria da interface de transportes públicos de Gouveia (Central de Camionagem),
tendo em consideração a qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades aos peões e bicicletas,
a sua organização funcional, e a sua inserção urbana no território. O edifício pré-existente e a sua
envolvente imediata carecem de uma beneficiação urgente e de reequipamento, intervenções que
envolvem quer a beneficiação do edifício, quer a recuperação dos acessos rodoviários e pedonais de
serviço, e a consolidação e qualificação do parqueamento público que lhe esta associado.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
400
Estimativa de investimento (€)
217.647
Entidade responsável
CMG
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Ação 3.4

Requalificação do Bairro Mata da Rainha
Intervenção física de caráter complementar

O conjunto habitacional social do Bairro Mata da Rainha é composto por 17 fogos concentrados em
edifícios contíguos, sendo notória a sua degradação e o aparecimento de graves patologias
construtivas decorrentes quer da utilização, quer do envelhecimento e desadequação de materiais
construtivos. Justifica-se, assim, a intervenção de beneficiação e conservação dos edifícios,
envolvendo a resolução das graves patologias que apresentam e a qualificação do conforto e aspeto
estético, para além da resolução do problema ambiental que decorre da existência de fibrocimento
nas coberturas que urge remover e substituir.
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Cronograma de execução

Área de espaço público a intervencionar (m²) / Área de construção a intervencionar (m²)
1.747 / 1.500
Estimativa de investimento (€)
351.471
Entidade responsável
CMG
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Ação 3.5

Reabilitação de Edificado (API 3)
Intervenção física de caráter complementar

A norte do Centro Administrativo, entre as Ruas 5 de Outubro e Lopes da Costa, localiza-se um
quarteirão cuja quase totalidade é formada por um complexo edificado que se encontra num
avançado estado de degradação. A sua localização privilegiada e o potencial urbanístico que este
complexo encerra apontam para a necessidade de proceder à sua reabilitação. Assim, prevê-se a
necessidade de sensibilizar os proprietários no sentido de que se façam intervenções de reabilitação
em 2 edifícios em ruína, 3 em péssimo e 7 em mau estado de conservação, proporcionando melhores
condições de habitabilidade e de localização de atividades, visando uma maior atratividade desta área
tirando partido da sua localização privilegiada próximo de equipamentos e serviços.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
4.539
Estimativa de investimento (€)
2.594.748
Entidade responsável
Privados
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Ação 3.6

Requalificação de Espaço Público – Bairro Mata da Rainha
Intervenção física de caráter complementar

O bairro da Mata da Rainha, caracteriza-se pela mistura existente entre habitação unifamiliar e
coletiva, sendo este um local onde reside um grande volume de população. Neste bairro verificamos
a inexistência de passeios nas vias que o estruturam, criando assim situações de alguma insegurança
que devem ser solucionadas. Tendo em consideração o facto de este ser um bairro exclusivamente
residencial a promoção da requalificação do espaço publico, através da qualificação e modernização
dos espaços, dos equipamentos e ambiente urbano, incluindo os espaços verdes e o mobiliário urbano,
é fundamental na criação de qualidade de vida para a população.
A requalificação do mobiliário urbano, sinalética e iluminação publica, bem como a criação de passeios,
beneficiará em muito a qualidade do ambiente urbano desta área.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
3.556
Estimativa de investimento (€)
355.600
Entidade responsável
CMG
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Ação 3.7

Requalificação de Espaço Público – Bairro de São Lázaro/Teatro Cine
Intervenção física de caráter complementar
A Praceta José de Almeida Mota e a rua do Bairro de São Lázaro, são bastante variadas relativamente
aos usos funcionais do rés do chão e criam um espaço comercial ao ar livre que origina um volume de
fluxos pedonais e rodoviários consideráveis. Se a estes usos acrescentarmos o facto de nas suas
imediações se localizarem bolsas de estacionamento, que servem quer os comércios e serviços deste
espaço quer os da Rua da República e Praça de São Pedro, verificamos que esta área acaba por ser
bastante dinâmica. Assim, considerando que a concentração de usos e a sua contiguidade aos polos
comerciais referidos gera um potencial de dinamização económica, torna-se importante a
requalificação do espaço publico no sentido de impulsionar este potencial instalado de “praça
comercial”.
Deste modo prevê-se uma intervenção no espaço público que, reformulando o espaço ao nível dos
pavimentos (permitindo a partilha de fluxos rodoviários e pedonais) e introduzindo mobiliário urbano
e iluminação, mais adequados, possibilite um espaço seguro e confortável para todos, potenciando a
criação da “praça comercial” que, associada aos eixos comerciais próximos, permitirá criar um “centro
comercial” a céu aberto.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
8.812
Estimativa de investimento (€)
600.000
Entidade responsável
CMG
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Ação 3.8

Requalificação de Espaço Público – Zona da Câmara Municipal
Intervenção física de caráter complementar
A Rua Mestre Abel Manta e a Travessa da Cerca localizam-se próximo do centro administrativo e
apresentam alguma desqualificação de espaço público, nomeadamente no que diz respeito à largura
e qualidade dos eixos de circulação pedonal. Pretende-se assim, a promoção da requalificação e
reabilitação do espaço publico, através da qualificação dos espaços, dos equipamentos e ambiente
urbano incluindo o mobiliário urbano.
Dado tratar-se de uma zona principalmente residencial, ainda que associada a serviços e
equipamentos (troço inicial da Rua Mestre Abel Manta), será importante a reformatação,
modernização e normalização do mobiliário urbano, sinalética e iluminação publica, bem como da
renovação de pavimentos em todo o espaço público definido. Junto à área exclusivamente residencial
(troço final da Rua Mestre Abel Manta e Travessa da Cerca), Além das intervenções já mencionadas,
poderá ainda ocorrer uma eventual beneficiação geométrica de arruamentos e correção pontual de
infraestruturas existentes, se necessário.

Extensão de via intervencionada (m²)
3.771
Estimativa de investimento (€)
377.100
Entidade responsável
CMG
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Cronograma de execução

Ação 3.9

Requalificação de Espaço Público – Avenida 1º de Maio
Intervenção física de caráter complementar

A Avenida 1º de Maio é um dos principais eixos de acesso ao núcleo antigo sendo também um eixo
preferencial no atravessamento da cidade. A avenida apresenta troços com alguma desqualificação de
espaço público, nomeadamente no que diz respeito à largura e qualidade dos eixos de circulação
pedonal. Pretende-se assim, a promoção da requalificação e reabilitação do espaço publico, através
da qualificação dos espaços, dos equipamentos e ambiente urbano incluindo o mobiliário urbano.
Dado tratar-se também de uma zona de atravessamento será importante criar condições de segurança
para que os diferentes fluxos viários nela circulem de forma segura e confortável. Além das
intervenções já mencionadas, poderá ainda ocorrer uma eventual beneficiação geométrica do
arruamento e correção pontual de infraestruturas existentes, se necessário.

Extensão de via intervencionada (m²)
5.880
Estimativa de investimento (€)
520.000
Entidade responsável
CMG
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Cronograma de execução

Ação 3.10

Requalificação de Espaço Público – Recinto da Feira Semanal
Intervenção física de caráter complementar

A feira semanal de Gouveia é um evento que atrai muita população ao centro da cidade sendo que o
espaço que a alberga se encontra presentemente pouco qualificado, não oferecendo as melhores
condições para que comerciantes e visitantes se sintam acolhidos. Deste modo, esta ação prevê a
requalificação do recinto onde ocorre a feira semanal, proporcionando a criação de um espaço que
possa responder às solicitações de forma adequada. Pretende-se a requalificação e reabilitação ao
nível do espaço público de circulação através da renovação dos pavimentos e correção pontual de
infraestruturas existentes. A modernização do mobiliário urbano, sinalética e iluminação publica,
deverá também ser tida em consideração.

Área de espaço público intervencionada (m²)
7.508
Estimativa de investimento (€)
600.000
Entidade responsável
CMG
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Ação 4.1

Requalificação de Espaço Público – Polo Escolar
Intervenção física de caráter estruturante
A área definida pelas Ruas: Miguel Torga, Dr. António Mendes (troço inicial), do Outeiro, de São Miguel
do Outeiro (troço inicial), travessa das Gachinhas (troço inicial) e Rua Virgílio Ferreira, identifica uma
área de eixos de circulação que servem dois estabelecimentos escolares a Escola Básica do 2º e 3º
Ciclo e Secundária de Gouveia, localizada na API4 e a Creche, Jardim Infantil e ATL da ABPG, localizado
na API2. Estes eixos apresentam algumas debilidades relativamente à circulação pedonal que urge
corrigir, nomeadamente no que diz respeito à qualificação de pavimentos e a falta de passeios de
dimensões adequadas no caso das Ruas Virgílio Ferreira, Miguel Torga e São Miguel do Outeiro.
Pelo volume de fluxos que suportam será importante requalificar os eixos de circulação das vias
identificadas, preservando as suas caraterísticas tradicionais, mas promovendo a requalificação e
reabilitação do espaço publico através da qualificação dos espaços de circulação, dos equipamentos e
ambiente urbano incluindo o mobiliário urbano e a remoção de barreiras à mobilidade.
Uma vez que alguns destes eixos se integram na API2, esta intervenção tem um carater de fronteira
pelo que, parte dela, pode ser realizada no âmbito de qualquer uma das API. Como essa separação
não se encontra definida optou-se pela sua inclusão, nas duas API, como ação 2.6 e ação 4.1.
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Cronograma de execução

Extensão de via intervencionada (m²)
9.863
Estimativa de investimento (€)
1.044.596
Entidade responsável
CMG
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Ação 4.2

Requalificação de Espaço Público – Polo Desportivo
Intervenção física de caráter complementar

A Rua Luís de Camões constitui, juntamente com a Avenida Cidade da Covilhã, um dos eixos mais
importantes na estruturação da área homogénea onde se insere. Adicionalmente, e ainda que
localizada numa área essencialmente residencial, é um importante eixo de acesso a uma série de
equipamentos que com ela se cruzam ao longo do seu traçado. A via possui passeios, mas a largura e
continuidade os mesmos não estão garantidos em toda a sua extensão, sendo preferencial que estas
situações sejam acauteladas. Assim, e porque é também um eixo de acesso pedonal a vários
equipamentos escolares e desportivos deverá promover-se a sua requalificação e reabilitação ao nível
do espaço público de circulação pedonal através do redimensionamento e renovação dos pavimentos
dos passeios, eventual correção geométrica dos mesmos e correção pontual de infraestruturas
existentes. A modernização do mobiliário urbano, sinalética e iluminação publica, deverá também ser
tida em consideração.
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Extensão de via intervencionada (m²)
5.021
Estimativa de investimento (€)
502.100
Entidade responsável
CMG
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Ação 4.3

Requalificação de Espaço Público – Avenida Cidade da Covilhã
Intervenção física de caráter complementar

A Avenida Cidade da Covilhã é, como já referido, um dos eixos mais importantes na estruturação da
área homogénea onde se insere, uma vez que ainda que localizada numa área essencialmente
residencial, serve também uma zona muito próxima de vários equipamentos, sendo um importante
eixo de acesso a estes. A via possui passeios, mas as suas condições não são as melhores. Assim, e
porque é também um eixo de acesso pedonal a vários equipamentos escolares e desportivos deverá
promover-se a sua requalificação e reabilitação ao nível do espaço público de circulação pedonal
através do redimensionamento e renovação dos pavimentos dos passeios, eventual correção
geométrica dos mesmos e correção pontual de infraestruturas existentes. A modernização do
mobiliário urbano, sinalética e iluminação publica, deverá também ser tida em consideração.

Extensão de via intervencionada (m²)
7.852
Estimativa de investimento (€)
400.000
Entidade responsável
CMG
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Ação 5.1

Reconversão de um Edifício Industrial / CulturArt
Intervenção física de caráter estruturante

Pretende-se, com esta ação, promover a reconversão de um imóvel industrial devoluto no Centro de
Aprendizagem e Empreendedorismo Criativo – CulturArt. Esta intervenção permitirá dotar a cidade de
Gouveia de um equipamento multifuncional destinado à produção e criação artística e cultural e ao
empreendedorismo criativo, que desenvolva uma oferta integrada de serviços de produção artística e
cultural nas diversas formas de arte com significado e importância local e regional.
Esta ação contribuirá para a valorização do património cultural e artístico do concelho e da região,
enquanto fator de competitividade económica, sobretudo no que está relacionado com o aumento da
atratividade turística.
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Cronograma de execução

Área de construção a intervencionar (m²)
1.084
Estimativa de investimento (€)
3.052.000
Entidade responsável
CMG
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Ação 5.2

Requalificação do Espaço Natural da Cerca
Intervenção física de caráter estruturante

Esta ação inclui a qualificação dos espaços de estadia e lazer localizados no espaço natural da Cerca e
requalificação ambiental do espaço. Mais especificamente, a intervenção consiste em obras de
melhoria do anfiteatro natural e de pequenas construções de apoio devidamente ajustadas às
necessidades técnicas dos espaços culturais ao ar livre e algum equipamento especializado para a
realização de atividades culturais e artísticas. Assim definida, esta ação contribuirá para o reforço da
rede de espaços urbanos e de utilização coletiva da cidade, o que se traduzirá numa melhoria das
condições de vida dos residentes e numa maior atratividade turística do centro urbano.
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Cronograma de execução

Área de espaços abertos a intervencionar (m²)
18.084
Estimativa de investimento (€)
533.500
Entidade responsável
CMG
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Ação 5.3

Requalificação da Mata do Dique
Intervenção física de caráter estruturante

Esta ação dirige-se à requalificação Mata do Dique, enquanto área nuclear da estrutura verde urbana.
Compreende como principais dimensões de intervenção a preservação e naturalização do espaço e a
dotação de elementos de consolidação da infraestrutura verde.
Esta ação integra a recuperação, reestruturação e expansão da infraestrutura verde, incluindo a
criação de percursos, a instalação de equipamentos e de mobiliário urbano de apoio e a
infraestruturação de redes e de iluminação pública.
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Cronograma de execução

Área de espaços abertos a intervencionar (m²)
9.800
Estimativa de investimento (€)
350.000
Entidade responsável
CMG
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ANEXO II – PLANTA SÍNTESE DO PROGRAMA DE AÇÃO
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ANEXO III - QUADROS RESUMO DOS BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES
FISCAIS

NO

ÂMBITO

DA

REABILITAÇÃO

URBANA

PROCEDIMENTOS

PERU da ORU de Gouveia

-

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)

Reabilitação de Imóveis
Isenção do pagamento de IMI, por um período de 5 anos, a contar do ano, inclusive,

Benefício

da conclusão da ação de reabilitação urbana, nos prédios ou frações autónomas
localizadas na ARU.
1. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, antes de serem efetuadas obras de reabilitação;
2. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, após conclusão das obras de reabilitação.

Procedimento

3. Município emite a Declaração comprovativa de localização em ARU e de
execução da ação de reabilitação e reencaminha o processo para o Serviço Local de
Finanças, para atribuição do benefício;
4. Anulação da liquidação do IMI pago e subsequente restituição ao proprietário.

Materialização
Enquadramento
legal

Dispensa de pagamento de IMI.
Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
Para a obtenção deste benefício será necessário que:
- as ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020;

Condições

- após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de dezembro.
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)

Imóveis Degradados
Majoração em 30% da taxa de IMI para os prédios urbanos degradados,

Penalização

considerando-se como tal os prédios urbanos que, face ao seu estado de
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função e/ou façam perigar a
segurança de pessoas e bens.
1. O Município realiza vistoria para determinação do nível de conservação do
imóvel;

Procedimento

2. Comunicação do município ao Serviço Local de Finanças dos artigos matriciais
dos imóveis classificados como degradados e do número de identificação fiscal dos
respetivos titulares;
3. Agravamento da taxa de IMI aplicável.

Materialização
Enquadramento
legal

Agravamento da taxa de IMI aplicável ao prédio.
Artigo 112º do Código do IMI (CIMI) - Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de
novembro, na versão atualizada
A aplicação da penalização dependerá de:
- atribuição do nível de conservação 1 (Péssimo) ou 2 (Mau) ao prédio urbano. Esta

Condições

aferição é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de dezembro e,
não havendo alterações que justifiquem a sua revisão, é válida pelo período de 3
anos.

Imóveis em Ruínas
Penalização

Triplicação da taxa de IMI no caso de prédios urbanos em ruínas.
1. Determinação do estado de ruína do imóvel por parte do município;

Procedimento

2. Comunicação do município ao Serviço Local de Finanças dos artigos matriciais
dos prédios em estado de ruína e do número de identificação fiscal dos respetivos
titulares.

Materialização
Enquadramento
legal

Agravamento da taxa de IMI aplicável ao prédio.
Artigo 112º do Código do IMI (CIMI) - Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de
novembro, na versão atualizada
A aplicação desta penalização dependerá de:
- aferição do nível de conservação do prédio urbano nos termos do Decreto-Lei

Condições

nº266-B/2012, de 31 de Dezembro e das orientações técnicas específicas a
estabelecer pelo município; não havendo alterações que justifiquem a sua revisão,
esta classificação é válida pelo período de 3 anos.
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IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)

Empreitadas de Reabilitação Urbana
Aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA em empreitadas que tenham por objeto a
reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em

Benefício

imóveis, frações ou em espaços públicos localizados na ARU ou no âmbito de
operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público
nacional.
1. Requerimento do proprietário ao Município de declaração confirmativa de que

Procedimento

as obras de reabilitação a executar incidem sobre imóveis ou frações, localizados
na área de intervenção da ARU;
2. Emissão da Declaração comprovativa de localização em ARU, pelo Município

Materialização
Enquadramento
legal

Aplicação da taxa reduzida do IVA nas faturas respeitantes às obras realizadas.
Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26
de dezembro, com a redação da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro.

Condições
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT)

Aquisição de Imóveis Reabilitados para Habitação Própria e Permanente
Isenção do pagamento de IMT, na primeira transmissão onerosa, na aquisição de

Benefício

prédios urbanos ou de frações autónomas reabilitadas, destinados exclusivamente
a habitação própria e permanente, localizados na ARU.
1. O vendedor solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, antes de serem efetuadas obras de reabilitação;
2. O vendedor solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, após conclusão das obras de reabilitação.
3. Município emite a Declaração comprovativa de localização em ARU e de

Procedimento

execução da ação de reabilitação;
4. Entrega pelo vendedor ao adquirente da Declaração comprovativa de localização
em ARU e de execução da ação de reabilitação.
5. Requerimento do adquirente ao Serviço Local de Finanças para obtenção do
benefício, anterior ao ato ou contrato que origina a transmissão.

Materialização
Enquadramento
legal

Dispensa de pagamento de IMT.
Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
Para a obtenção deste benefício será necessário que:
- as ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020;

Condições

- o imóvel tenha sido classificado quanto ao seu estado de conservação antes e
depois das obras de reabilitação, demonstrando que o estado de conservação
atribuído após as obras é superior em pelo menos dois níveis ao previamente
determinado. Esta aferição é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31
de dezembro.

Aquisição de Prédios Urbanos Destinados a Reabilitação
Isenção do pagamento de IMT na aquisição de prédios urbanos destinados a

Benefício

reabilitação urbanística desde que, no prazo de 3 anos a contar da data de
aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras.
1. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do

Procedimento

nível de conservação do imóvel, antes de serem efetuadas obras de reabilitação;

PERU da ORU de Gouveia

2. O requerente obtém Certificado SCE do imóvel antes de serem efetuadas obras
de reabilitação;
3. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, após conclusão das obras de reabilitação;
4. O requerente obtém Certificado SCE do imóvel após serem efetuadas obras de
reabilitação;
5. Município emite a Declaração comprovativa de localização em ARU e de
execução da ação de reabilitação e reencaminha o processo para o Serviço Local de
Finanças, para atribuição do benefício;
6. Anulação da liquidação do IMT pago e subsequente restituição ao adquirente.

Materialização
Enquadramento
legal

Dispensa de pagamento de IMT.
Artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro.
Para a obtenção deste benefício será necessário que:
- o imóvel, na sequência da intervenção de reabilitação, tenha uma classificação
energética igual ou superior a A, ou que lhe seja atribuída uma classe energética

Condições

superior à anteriormente certificada, em pelo menos dois níveis, nos termos do
Decreto-Lei nº118/2013.
Nota: O usufruto deste benefício não é cumulativo com outros de natureza idêntica,
não prejudicando, porém, a opção pelo mais favorável.
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IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES (IRS)

Reabilitação de Imóveis
Dedução à coleta, em sede de IRS, de 30 % dos encargos suportados pelo
proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis, localizados na ARU e

Benefício

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação urbana, até ao
limite de 500€.
1. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, antes de serem efetuadas obras de reabilitação;
2. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do

Procedimento

nível de conservação do imóvel, após conclusão das obras de reabilitação.
3. Município emite a Declaração comprovativa de localização em ARU e de
execução da ação de reabilitação e reencaminha o processo para o Serviço Local de
Finanças, para atribuição do benefício.

Materialização
Enquadramento
legal

Dedução à coleta de parte dos encargos suportados.
Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
Para a obtenção deste benefício será necessário que:
- as ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020;

Condições
- após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de dezembro.

Alienação de Imóveis Recuperados
Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos
de IRS residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo

Benefício

englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis
situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação urbana.
1. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, antes de serem efetuadas obras de reabilitação;
2. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do

Procedimento

nível de conservação do imóvel, após conclusão das obras de reabilitação.
3. Município emite a Declaração comprovativa de localização em ARU e de
execução da ação de reabilitação e reencaminha o processo para o Serviço Local de
Finanças, para atribuição do benefício.
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Materialização
Enquadramento
legal

Aplicação de taxa reduzida à tributação de mais-valias.
Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
Para a obtenção deste benefício será necessário que:
- as ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020;

Condições
- após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de dezembro.

Arrendamento de Imóveis Recuperados
Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos
de IRS residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo

Benefício

englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de
imóveis situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação urbana.
1. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do
nível de conservação do imóvel, antes de serem efetuadas obras de reabilitação;
2. Requerente solicita ao município a realização de vistoria para determinação do

Procedimento

nível de conservação do imóvel, após conclusão das obras de reabilitação.
3. Município emite a Declaração comprovativa de localização em ARU e de
execução da ação de reabilitação e reencaminha o processo para o Serviço Local de
Finanças, para atribuição do benefício.

Materialização
Enquadramento
legal

Aplicação de taxa reduzida à tributação de rendimentos prediais.
Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
Para a obtenção deste benefício será necessário que:
- as ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020;

Condições
- após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de dezembro.
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ANEXO IV - FORMULÁRIOS DE PEDIDOS DE VISTORIA E DE
DECLARAÇÕES DE INSERÇÃO EM ARU / REALIZAÇÃO DE AÇÃO
DE REABILITAÇÃO
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EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

VISTORIA SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO Art.º 71 DO EBF
REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia
N.º Ident. Fiscal
N.º BI/CC
Telefone
Telemóvel
E-mail
Autorizo o envio de notificações por:
SMS
Na qualidade
Proprietário
Usufrutuário

Código Postal
Válido até
Fax
Correio Eletrónico
Locatário
Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Ident. Fiscal
Na qualidade

Mandatário

N.º BI/CC
Sócio-gerente

Administrador

Válido até
Outro

PEDIDO
Ao abrigo do disposto no n.º1, do artigo 44.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto, que altera e republica o
Decreto-Lei n.º307/2009, de 23 de Outubro (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana), para efeitos do
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º215/89, de 1 de julho, e ulteriores alterações (Estatuto dos Benefícios Fiscais
– EBF), vem requerer a V.Exa. a realização da vistoria para determinar o estado de conservação do
edifício ou fração, abaixo identificado objeto de ação de reabilitação urbana:
Local
Freguesia
Área Total (m2)
Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
Descrito na Conservatória do registo predial sob o N.º:

Nº
Nº

ANTECEDENTES
Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Gouveia para o local em questão
Pedido de Informação Prévia – Registo de entrada na CMG
Alvará/Comunicação Prévia de Loteamento
Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Construção
Obras isentas de controlo prévio municipal

Processo Nº
Processo Nº
Processo Nº
Processo Nº
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(…)
4. São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite de (euro) 500, 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a
reabilitação de:
a) Imóveis, localizados em ‘áreas de reabilitação urbana’ e recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação; ou
b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento
Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objecto de acções de reabilitação.
(…)
7. Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de imposto municipal sobre imóveis por um período de cinco
anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos.
8.São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e
permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado na 'área de reabilitação urbana'.
(…)
18. Os encargos a que se refere o n.º 4 devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia por parte do órgão de gestão
da área de reabilitação ou da comissão arbitral municipal, consoante os casos.
19. As entidades mencionadas no número anterior devem remeter à administração tributária as certificações referidas no número anterior.
20. As isenções previstas nos n.os 7 e 8 estão dependentes de deliberação da assembleia municipal, que define o seu âmbito e alcance, nos
termos do n.º 2 do artigo 12.º da Lei das Finanças Locais.
21. Os incentivos fiscais consagrados no presente artigo são aplicáveis aos imóveis objecto de acções de reabilitação iniciadas após 1 de Janeiro
de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020.
22. São abrangidas pelo presente regime as acções de reabilitação que tenham por objecto imóveis que preencham, pelo menos, uma das
seguintes condições:
a) Sejam prédios urbanos arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU;
b) Sejam prédios urbanos localizados em 'áreas de reabilitação urbana'.
23. Para efeitos do presente artigo, considera-se:
a) 'Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural
e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas
fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais
elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;
b) 'Área de reabilitação urbana' a área territorialmente delimitada, compreendendo espaços urbanos caracterizados pela insuficiência,
degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas urbanísticas, dos equipamentos sociais, das áreas livres e espaços verdes,
podendo abranger designadamente áreas e centros históricos, zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação, nos
termos da Lei de Bases do Património Cultural, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas;
c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006,
de 8 de Agosto, para efeito de actualização faseada das rendas ou, quando não seja o caso, classificado pelos competentes serviços
municipais, em vistoria realizada para o efeito, com referência aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo 33.º do NRAU.
24. A comprovação do início e da conclusão das acções de reabilitação é da competência da câmara municipal ou de outra entidade legalmente
habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos
imóveis, antes e após as obras compreendidas na acção de reabilitação. (…)

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados (fotocópias). Assinale com uma cruz (X)
os documentos que junta ao seu processo.
1. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição de Finanças);
2. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial);
3. Planta de localização do prédio à Esc. 1/2000
4. OUTROS ELEMENTOS que o requerente pretenda apresentar
4.1
4.2
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data
NOTAS

Os Serviços de Atendimento

Data

Página 2 de 2

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

PEDIDO DE CERTIDÃO
Reabilitação para efeitos de IMT, IMI e IRS ao abrigo do Art.º71º do EBF e aplicação da taxa reduzida do CIVA

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia
N.º Ident. Fiscal
Telefone
E-mail
Autorizo o envio de notificações por:

Código Postal
Válido até
Fax

N.º BI/CC
Telemóvel
SMS

Correio Eletrónico

REPRESENTANTE
Nome
N.º Ident. Fiscal
Na qualidade

Mandatário

N.º BI/CC
Usufrutuário

Arrendatário

Válido até
Outro

OBJETO DO REQUERIMENTO
Vem na qualidade de
Proprietário
Usufrutuário
Locatário
Superficiário
Mandatário
Outra _________________________________ e, ao abrigo do disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 215/89,
de 1 de julho na sua redação atual, solicitar a V. Exa. a emissão de certidão comprovativa que o edifício ou fração,
abaixo indicado, se localiza em Área de Reabilitação Urbana e satisfaz os requisitos legais, para efeitos de isenção
de:
IMI por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana
IMT por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana
Redução à coleta em sede de IRS
Aplicação de taxa reduzida de 6% de IVA (empreitadas de reabilitação urbana, ao abrigo do artigo 18.º do CIVA

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
Local
Freguesia
Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo N.º
Descrito na Conservatória do registo predial sob o N.º

Nº
Área Total (m2)

ANTECEDENTES
Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Gouveia para o local em questão
Pedido de Informação Prévia – Processo n.º
Alvará/Comunicação Prévia de Loteamento n.º
Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Construção n.º
Obras isentas de controlo prévio municipal – Processo n.º

Processo Nº
Processo Nº
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TOMA CONHECIMENTO DO EBF, ARTIGO 71.º - Incentivos à reabilitação Urbana
(…)
4. São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite de (euro) 500, 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a
reabilitação de:
a) Imóveis, localizados em ‘áreas de reabilitação urbana’ e recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação; ou
b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento
Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objecto de acções de reabilitação.
(…)
7. Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de imposto municipal sobre imóveis por um período de cinco
anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos.
8.São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e
permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado na 'área de reabilitação urbana'.
(…)
18. Os encargos a que se refere o n.º 4 devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia por parte do órgão de gestão
da área de reabilitação ou da comissão arbitral municipal, consoante os casos.
19. As entidades mencionadas no número anterior devem remeter à administração tributária as certificações referidas no número anterior.
20. As isenções previstas nos n.os 7 e 8 estão dependentes de deliberação da assembleia municipal, que define o seu âmbito e alcance, nos
termos do n.º 2 do artigo 12.º da Lei das Finanças Locais.
21. Os incentivos fiscais consagrados no presente artigo são aplicáveis aos imóveis objecto de acções de reabilitação iniciadas após 1 de Janeiro
de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020.
22. São abrangidas pelo presente regime as acções de reabilitação que tenham por objecto imóveis que preencham, pelo menos, uma das
seguintes condições:
a) Sejam prédios urbanos arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU;
b) Sejam prédios urbanos localizados em 'áreas de reabilitação urbana'.
23. Para efeitos do presente artigo, considera-se:
a) 'Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural
e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas
fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais
elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;
b) 'Área de reabilitação urbana' a área territorialmente delimitada, compreendendo espaços urbanos caracterizados pela insuficiência,
degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas urbanísticas, dos equipamentos sociais, das áreas livres e espaços verdes,
podendo abranger designadamente áreas e centros históricos, zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação, nos
termos da Lei de Bases do Património Cultural, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas;
c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006,
de 8 de Agosto, para efeito de actualização faseada das rendas ou, quando não seja o caso, classificado pelos competentes serviços
municipais, em vistoria realizada para o efeito, com referência aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo 33.º do NRAU.
24. A comprovação do início e da conclusão das acções de reabilitação é da competência da câmara municipal ou de outra entidade legalmente
habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos
imóveis, antes e após as obras compreendidas na acção de reabilitação. (…)

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados (fotocópias). Assinale com uma cruz (X) os documentos que
junta ao seu processo.
1. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição de Finanças);
2. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial);
3. Planta de localização do prédio à Esc. 1/2000
4. Contrato de Arrendamento ou declaração do proprietário / usufrutuário que comprove que o contrato de arrendamento
existente é posterior a 15 de outubro de 1990, para contratos habitacionais, ou a 30 de setembro de 1995, para contratos
não habitacionais;
5. OUTROS ELEMENTOS que o requerente pretenda apresentar:
5.1
5.2

Pede deferimento,
Gouveia, _______ /______ / ______
O requerente,
___________________________________
B.I. /C.C. nº ___________ válido até, _____________
Pelo arquivo de identificação de ___________________________
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ANEXO V - MINUTAS DE DECLARAÇÕES DE INSERÇÃO EM ARU E DE
REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO

PERU da ORU de Gouveia

Certidão de Localização em ARU

A Câmara Municipal de Gouveia, nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, Decreto
Lei nº 307/2009 de 23 de outubro, que acomete aos municípios a responsabilidade da promoção
da reabilitação urbana, a requerimento de (nome do requerente), NIF nº (NIF do requerente),
residente em (morada do requerente), certifica que o imóvel sito à (morada do prédio) se encontra
localizado na zona delimitada como Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Cidade de
Gouveia e Área Envolvente Consolidada, aprovada pela Assembleia Municipal em 17 de dezembro
de 2014.

Gouveia, _____ de __________________ de _________

O presidente da Câmara Municipal de Gouveia

________________________________________
(Luís Manuel Tadeu Marques)

PERU da ORU de Gouveia

Certidão de Localização em ARU
e de Realização de Ação de Reabilitação Urbana

A Câmara Municipal de Gouveia, nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, Decreto
Lei nº 307/2009 de 23 de outubro, que acomete aos municípios a responsabilidade da promoção
da reabilitação urbana, a requerimento de (nome do requerente), NIF nº (NIF do requerente),
residente em (morada do requerente), certifica que o prédio sito à (morada do prédio) se encontra
localizado na zona delimitada como Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Cidade de
Gouveia e Área Envolvente Consolidada, aprovada pela Assembleia Municipal em 17 de dezembro
de 2014 e foi objeto de ação de reabilitação urbana nos termos do Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, na redação dada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março .

Gouveia, _____ de __________________ de _________

O presidente da Câmara Municipal de Gouveia

________________________________________
(Luís Manuel Tadeu Marques)

PERU da ORU de Gouveia

ANEXO VI – REGIME EXCECIONAL DE REABILITAÇÃO URBANA (RERU)

PERU da ORU de Gouveia
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e submeter uma proposta de decisão relativa aos mesmos
aos órgãos competentes.
5 — É de 10 dias o prazo para a prática de quaisquer
atos pela comissão especial, não se suspendendo nem interrompendo em qualquer circunstância.
6 — Os membros da comissão especial ficam sujeitos a dever de confidencialidade relativamente a todas as
informações a que tenham acesso no exercício das suas
funções.

b) As que tenham visto cessar o respetivo contrato de
trabalho por sua iniciativa.

ANEXO

Itens a cobrir pelo projeto estratégico
(a que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º)

1 — Enquadramento da atividade desenvolvida pela
EGF na atividade e estratégia do concorrente
2 — Conformidade do plano estratégico com o Plano
Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU
2020) e os objetivos de serviço público
3 — Objetivos estratégicos para a EGF:
a) Potenciais otimizações aos investimentos e outra
informação previsional apresentada no folheto informativo,
como por exemplo investimentos em novas tecnologias;
b) Valorização das competências humanas da EGF,
plano(s) para os trabalhadores atuais, incluindo formação
profissional;
c) Potencial de internacionalização da EGF;
d) Potenciais planos expansão de atividade e ou planos
de integração operacional da EGF na estrutura organizacional do concorrente;
e) Linhas de orientação na relação com os Municípios-clientes;
f) Planos de contingência que permitam manutenção
de serviço público em situações causadas por fatores não
usuais, tais como greves, falhas de equipamento entre
outros;
g) Compromissos de investimento nas infraestruturas e
na prestação dos serviços.
ANEXO II
Oferta pública de venda a trabalhadores
(a que se refere o n.º 5)

Artigo único
Oferta de venda a trabalhadores

1 — É realizada uma oferta pública de venda (OPV)
reservada aos trabalhadores da EGF a qual tem por objeto
ações representativas de um máximo de 5 % do capital social da EGF, nos termos previstos no artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de março, e nas condições
a fixar em resolução do Conselho de Ministros.
2 — Para os efeitos do número anterior, são considerados
trabalhadores da EGF, nos termos do artigo 12.º da Lei
n.º 11/90, de 5 de abril, alterada pelas Leis n.os 102/2003,
de 15 de novembro, e 50/2011, de 13 de setembro, as pessoas que estejam ou hajam estado ao serviço da referida
sociedade ou das respetivas participadas por mais de três
anos, excluindo:
a) As que tenham sido despedidas em consequência de
processo disciplinar; e

3 — As ações objeto da OPV que não sejam vendidas a
trabalhadores, assim como aquelas cuja transmissão não se
concretize, acrescem automaticamente às ações a adquirir
pelo vencedor do concurso público, obrigando-se este a
adquirir tais ações pelo preço por ação constante da sua
proposta vinculativa.
4 — No âmbito da OPV, as ações a adquirir pelos trabalhadores são alienadas pela AdP.
5 — As demais condições a que deve obedecer a OPV
de ações destinada a trabalhadores da EGF são definidas
por resolução do Conselho de Ministros.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Decreto-Lei n.º 53/2014
de 8 de abril

A promoção da reabilitação urbana constitui um objetivo
estratégico e um desígnio nacional assumido no Programa
do XIX Governo Constitucional. Com efeito, a política do
ordenamento do território do Governo dá prioridade a uma
aposta num paradigma de cidades com sistemas coerentes
e bairros vividos.
Com efeito, a reabilitação do edificado existente em
Portugal representa apenas cerca de 6,5 % do total da atividade do setor da construção, bastante aquém da média
europeia, situada nos 37 %. Acresce que, de acordo com
os Censos 2011, existem cerca de dois milhões de fogos a
necessitar de recuperação, o que representa cerca de 34%
do parque habitacional nacional.
A alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação
urbana, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto,
constitui um passo decisivo no sentido da sua agilização
e dinamização, flexibilizando e simplificando os procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana,
criando um procedimento simplificado de controlo prévio de operações urbanísticas e regulando a reabilitação
urbana de edifícios ou frações, ainda que localizados
fora de áreas de reabilitação urbana, cuja construção
tenha sido concluída há pelo menos 30 anos e em que
se justifique uma intervenção de reabilitação destinada
a conferir-lhes adequadas caraterísticas de desempenho
e de segurança.
A revisão do regime jurídico da reabilitação urbana
ali preconizada reforçou o conceito de «proteção do
existente», já previsto no Decreto-Lei n.º 307/2009, de
23 de outubro. De acordo com o regime específico de
proteção do existente, é permitida a não observância
de normas legais ou regulamentares supervenientes à
construção originária, desde que a operação de reabilitação urbana não origine ou agrave a desconformidade com essas normas ou permita mesmo a melhoria
generalizada do estado do edifício. Em todo o caso,
a não observância de tais regras de construção deve
ser identificada e fundamentada pelo técnico autor do
projeto de reabilitação, mediante termo de responsabilidade, reforçando-se, em contrapartida, a respon-
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sabilidade do mesmo técnico, designadamente pelas
suas declarações.
A revisão operada pela referida Lei n.º 32/2012, de
14 de agosto, inscreve-se num amplo e profundo conjunto de reformas centrado na aposta clara do Governo
na redução do endividamento das famílias e do desemprego, na promoção da mobilidade das pessoas, na
requalificação e revitalização das cidades e na dinamização das atividades económicas associadas ao setor
da construção.
Neste contexto abrangente, a reabilitação urbana e o
mercado de arrendamento constituem domínios estratégicos e essenciais, cuja estreita conexão se afigura indiscutível e que, por isso, foram objeto de um tratamento
integrado, articulando-se a referida alteração ao regime
jurídico da reabilitação urbana com a reforma do arrendamento urbano operada pelas Leis n.os 30/2012 e 31/2012,
ambas de 14 de agosto.
A importância da reabilitação urbana como fator
de desenvolvimento das cidades e da economia aconselha a que se continue a trabalhar no sentido da sua
máxima promoção, adotando medidas complementares
às previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de
14 de agosto.
Nesse âmbito, através do despacho n.º 14574/2012,
de 5 de novembro, dos Ministros da Economia e do
Emprego e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 218, de 12 de novembro de
2012, foi criada uma comissão redatora, de natureza
multidisciplinar (Comissão), que assumiu a missão de
elaborar um projeto de diploma que estabelecesse as
«Exigências Técnicas Mínimas para a Reabilitação de
Edifícios Antigos», regime excecional e temporário
visando, em complemento das medidas consagradas
no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com
a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto,
dispensar as obras de reabilitação urbana da sujeição a
determinadas normas técnicas aplicáveis à construção,
quando as mesmas, por terem sido orientadas para a
construção nova e não para a reabilitação de edifícios
existentes, possam constituir um entrave à dinamização
da reabilitação urbana.
O presente decreto-lei resulta, assim, do trabalho da
referida Comissão, adotando medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que reforçam o
objetivo de dinamização, de forma efetiva, dos processos
administrativos de reabilitação urbana.
A reabilitação urbana deve assumir-se como uma realidade economicamente viável em todas as áreas consolidadas, garantindo-se a sua execução para todas as populações
e para a habitação já existente, e não apenas para nichos
de mercado.
As soluções preconizadas no presente decreto-lei
partem de um princípio diferente daquele que dirigiu a
política do território nas últimas décadas. A reabilitação
urbana é diversa da construção nova e, nesse sentido,
deve ser olhada e regulada de acordo com a sua diversidade. Desta feita, na esteira dos diversos procedimentos
legislativos atualmente em curso, dos quais se destacam
a Lei de Bases da Política de Solos, de Ordenamento
do Território e de Urbanismo e o Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação, adota-se uma nova visão, optando-se por uma reabilitação evolutiva que permita a

melhoria das condições de habitabilidade, em equilíbrio
com o edificado existente e a capacidade económica do
proprietário.
Deste modo, ao invés de uma aposta em novas construções, a política do ordenamento do território desenvolvida
pelo Governo privilegia a reabilitação através de operações urbanísticas de conservação, alteração, reconstrução
e ampliação, enquanto soluções mais adequadas à atual
realidade do país.
Promove-se, assim, o regresso das populações aos centros históricos dos aglomerados urbanos, que se encontram
hoje despovoados e envelhecidos.
Neste contexto, o decreto-lei prevê a dispensa temporária do cumprimento de algumas normas previstas em
regimes especiais relativos à construção, desde que, em
qualquer caso, as operações urbanísticas não originem desconformidades, nem agravem as existentes, ou contribuam
para a melhoria das condições de segurança e salubridade
do edifício ou fração.
Assim, no que respeita ao Regulamento Geral
das Edificações Urbanas aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, prevê-se a dispensa
da observância de disposições técnicas cujo cumprimento importa custos incomportáveis e que não se
traduzem numa verdadeira garantia da habitabilidade
do edificado reabilitado. A referida dispensa incide,
designadamente, sobre aspetos relacionados com áreas
mínimas de habitação, altura do pé-direito ou instalação
de ascensores.
Do mesmo modo, o presente regime prevê a dispensa
de observância de determinados requisitos resultantes
dos regimes jurídicos em vigor sobre acessibilidades,
requisitos acústicos, eficiência energética e qualidade
térmica, instalações de gás e infraestruturas de telecomunicações em edifícios. Tal não prejudica, no
entanto, a manutenção da aplicação desses regimes
na parte em que o presente decreto-lei não disponha
em contrário.
Com vista a conferir segurança aos investimentos que
sejam realizados ao abrigo do presente regime, salvaguarda-se, expressamente, que as operações de reabilitação
que venham a ser realizadas com dispensa dos requisitos
nele previstos, não são afetadas pela cessação de vigência
do regime excecional, desde que seja mantido um uso
habitacional predominante.
Promove-se, desta forma, uma política urbana capaz de responder às necessidades e recursos de hoje,
num edificado já existente e que importa recuperar
tornando-o atrativo e capaz de gerar riqueza agora e
no futuro.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas e a Associação Nacional de Municípios
Portugueses.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei estabelece um regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou
de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo
menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação
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urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional.

edifícios públicos e habitacionais, aprovado pelo DecretoLei n.º 163/2006, de 8 de agosto.

Artigo 2.º

Artigo 5.º

Âmbito de aplicação

Dispensa de aplicação de requisitos acústicos

1 — O presente decreto-lei aplica-se à reabilitação
de edifícios ou de frações, concluídos há pelo menos
30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou
predominantemente ao uso habitacional e desde que
a operação urbanística não origine desconformidades,
nem agrave as existentes, ou contribua para a melhoria
das condições de segurança e salubridade do edifício
ou fração.
2 — Consideram-se operações de reabilitação, para
efeitos do número anterior, as seguintes operações urbanísticas:

As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo 2.º estão dispensadas do cumprimento de requisitos
acústicos, previstos no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002,
de 11 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9
de junho, com exceção das que tenham por objeto partes
de edifício ou frações autónomas destinados a usos não
habitacionais.

a) Obras de conservação;
b) Obras de alteração;
c) Obras de reconstrução;
d) Obras de construção ou de ampliação, na medida em
que sejam condicionadas por circunstâncias preexistentes
que impossibilitem o cumprimento da legislação técnica
aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a
cércea superior das edificações confinantes mais elevadas
e não agravem as condições de salubridade ou segurança
de outras edificações;
e) Alterações de utilização.
3 — Considera-se que um edifício ou fração se destina
a ser afeto, predominantemente, a uso habitacional quando
pelo menos 50% da sua área se destine a habitação e a
usos complementares, designadamente, estacionamento,
arrecadação ou usos sociais.
Artigo 3.º
Dispensa de aplicação do Regulamento
Geral das Edificações Urbanas

1 — As operações urbanísticas identificadas no artigo
anterior, são dispensadas da observância das normas constantes dos artigos 45.º a 52.º e 59.º a 70.º, do artigo 71.º
sem prejuízo da existência de, pelo menos, um vão em cada
compartimento de habitação, e dos artigos 72.º, 73.º, 75.º
a 80.º, 84.º a 88.º e 97.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382,
de 7 de agosto de 1951.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a
alteração de parte de edifício ou de fração autónoma de
uso habitacional para uso não habitacional, sem que se
altere o uso predominante habitacional do edifício, pode
efetuar-se mantendo-se o pé-direito preexistente.
Artigo 4.º
Dispensa de aplicação do regime legal de acessibilidades

As operações urbanísticas objeto do presente decreto-lei
estão dispensadas do cumprimento de normas técnicas
sobre acessibilidades previstas no regime que define as
condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na
construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e

Artigo 6.º
Requisitos de eficiência energética e qualidade térmica

1 — As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do
artigo 2.º estão dispensadas do cumprimento dos requisitos
mínimos de eficiência energética e qualidade térmica, nas
situações em que existam incompatibilidades de ordem
técnica, funcional ou de valor arquitetónico, desde que
justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito
pelo técnico autor do projeto.
2 — As operações urbanísticas referidas no número
anterior estão dispensadas do cumprimento dos requisitos
mínimos de qualidade térmica quando existam incompatibilidades de viabilidade económica, desde que justificadas
mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico
autor do projeto.
3 — As exigências legais de instalação de sistemas
solares térmicos para aquecimento de água sanitária, assim como o recurso a formas alternativas e renováveis de
energia, podem ser dispensadas quando existam incompatibilidades de ordem técnica, funcional, de viabilidade
económica ou de valor arquitetónico, desde que justificadas
mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico
autor do projeto.
4 — O termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto, nos termos dos números anteriores,
deve:
a) Indicar quais as normas legais ou regulamentares em
vigor que o projeto não observa; e
b) Fundamentar a não observância dessas normas.
Artigo 7.º
Instalações de gás em edifícios

Não é obrigatória a instalação de redes de gás, nem
a apresentação do respetivo projeto, relativamente
aos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do
presente decreto-lei, quando não esteja prevista a sua
utilização e desde que esteja prevista outra fonte energética.
Artigo 8.º
Infraestruturas de telecomunicações em edifícios

1 — Nos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação
do presente decreto-lei apenas é obrigatória a instalação
das seguintes infraestruturas de telecomunicações:
a) Espaços para as tubagens da coluna montante do
edifício;
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b) As redes de tubagem necessárias para a eventual
instalação posterior de diversos equipamentos, cabos e
outros dispositivos;
c) Passagem aérea de topo e entrada de cabos subterrânea;
d) Sistemas de cablagem em pares de cobre, cabo coaxial, para distribuição de sinais sonoros e televisivos do
tipo A e em fibra ótica.
2 — As tubagens referidas no número anterior devem
garantir a ligação das redes e infraestruturas públicas de
comunicações do exterior do edifício até ao interior do
mesmo e, no caso das infraestruturas previstas nas alíneas
b) e d), a uma das divisões secas de maior dimensão de
cada fração.
3 — O incumprimento do disposto no presente artigo
configura a não instalação de infraestruturas obrigatórias,
constituindo contraordenação muito grave sancionável nos
termos da alínea a) do n.º 3 e nos n.os 10 a 14 do artigo 89.º
do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, e pela Lei
n.º 47/2013, de 10 de julho.
Artigo 9.º
Salvaguarda estrutural

As intervenções em edifícios existentes não podem
diminuir as condições de segurança e de salubridade
da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do
edifício.
Artigo 10.º
Prevalência de regime

Na parte em que o presente decreto-lei não disponha
em contrário, mantêm-se aplicáveis os regimes jurídicos
que incidem sobre as matérias nele reguladas, assim
como as normas dos instrumentos de gestão territorial
aplicáveis às operações urbanísticas que constituem o
seu objeto.
Artigo 11.º

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de
fevereiro de 2014. — Pedro Passos Coelho — António de
Magalhães Pires de Lima — Jorge Manuel Lopes Moreira
da Silva.
Promulgado em 2 de abril de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 3 de abril de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Portaria n.º 79/2014
de 8 de abril

A requerimento da Universidade de Évora;
Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 99/99, de 30 de março, 26/2003,
de 7 de fevereiro, 76/2004, de 27 de março, 158/2004,
de 30 de junho, 147-A/2006, de 31 de julho, 40/2007, de
20 de fevereiro, 45/2007, de 23 de fevereiro, e 90/2008,
de 30 de maio, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 32-C/2008, de 16 de junho:
No uso das competências delegadas pelo Ministro da
Educação e Ciência através do Despacho n.º 10 368/2013
(2.ª série), de 8 de agosto:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ensino
Superior, o seguinte:
Artigo 1.º
Revogação

É revogada a Portaria n.º 56/2013, de 7 de fevereiro.

Período de vigência

Artigo 2.º

1 — O regime previsto no presente decreto-lei vigora
pelo período de sete anos contados da sua entrada em vigor,
sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 — O disposto no presente decreto-lei aplica-se
aos procedimentos de controlo prévio das operações
urbanísticas de reabilitação de edifícios ou de frações
pendentes à data da sua entrada em vigor, bem como aos
pendentes à data da cessação da vigência do presente
decreto-lei.
3 — Quando se trate de operação urbanística de reabilitação isenta de controlo prévio, o disposto no presente
decreto-lei aplica-se ainda às obras pendentes à data da
cessação da vigência do presente decreto-lei.
4 — As operações realizadas ao abrigo do presente
regime não são afetadas pela cessação de vigência do
presente decreto-lei, enquanto os edifícios ou frações mantiverem um uso habitacional predominante.

Ingresso no ciclo de estudos de licenciatura
em Teatro da Universidade de Évora

O ingresso no ciclo de estudos de licenciatura em
Teatro da Universidade de Évora no âmbito do regime
geral de acesso realiza-se através do concurso nacional de acesso a partir do ano letivo de 2015 -2016,
inclusive.
Artigo 3.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos após a conclusão do
processo de ingresso no ciclo de estudos de licenciatura
em Teatro da Universidade de Évora no ano letivo de
2014-2015.
O Secretário de Estado do Ensino Superior, José Alberto
Nunes Ferreira Gomes, em 27 de março de 2014.
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O QUE É O REGIME
EXCECIONAL PARA
A REABILITAÇÃO
URBANA (RERU)?

PORQUE SE TRATA DE
UM REGIME EXCECIONAL
E TEMPORÁRIO?

¬ Trata-se de um conjunto de normas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2014,
de 8 de abril, que dispensa as obras de
reabilitação urbana do cumprimento de
determinadas normas técnicas aplicáveis
à construção, pelo facto de essas normas
estarem orientadas para a construção
nova e não para a reabilitação de edifícios.

¬ É excecional porque pretende dar
resposta a uma conjuntura económica
e social extraordinária.

» ÍNDICE
» CAPÍTULO SEGUINTE

¬ É temporário porque vigora até 9 de
abril de 2021.
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PORQUE FOI APROVADO
O RERU?
¬ Porque existem em Portugal cerca de
de 1 milhão de edifícios a precisar de
obras de reabilitação.
¬ Porque os atuais regulamentos técnicos da
construção foram idealizados sobretudo
para construções novas e não tiveram
muitas vezes em conta as diferentes
realidades atinentes a edifícios antigos e
de diferentes épocas de construção.

B. ENQUADRAMENTO

¬ Porque o cumprimento desses
regulamentos, ainda que tecnicamente
possível, gera encargos muito elevados
no processo construtivo que se refletem
no custo final do edifício ou da fração,
ou, se for o caso, na respetiva renda.
¬ Porque é urgente recuperar o parque
habitacional do país e trazer as pessoas
de novo para os centros das cidades e
vilas do país.

¬ Porque a necessidade de cumprimento
integral desses regulamentos tem originado
muitas dificuldades, quer técnicas quer
económicas, as quais são muitas vezes
inultrapassáveis, constituindo assim
um forte entrave à recuperação dos
edifícios antigos e dessa forma à
regeneração do tecido urbano.
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QUE TIPO DE OBRAS
DE REABILITAÇÃO
ESTÃO ABRANGIDAS?

QUAIS OS EDIFÍCIOS
ABRANGIDOS PELO
RERU?

O RERU CONTRIBUI
PARA DEGRADAR
A QUALIDADE DO
EDIFICADO EXISTENTE?

¬ Obras de conservação.

SÃO ABRANGIDOS PELO RERU OS
EDIFÍCIOS OU AS FRAÇÕES:

Não.

¬ Obras de alteração.
¬ Concluídos há pelo menos 30 anos
ou localizados em áreas de reabilitação
urbana;

¬ Obras de reconstrução.
¬ Obras de construção ou de ampliação,
na medida em que sejam condicionadas
por circunstâncias preexistentes, desde
que satisfaçam as seguintes condições
cumulativas:
- não ultrapassem os alinhamentos e a
cércea superior das edificações confinantes
mais elevadas;
- não agravem as condições de
salubridade ou segurança de outras
edificações.

¬ Sempre que se destinem a ser afetos
total ou predominantemente ao uso
habitacional.

B. ENQUADRAMENTO | 02

Apesar da dispensa de aplicação de
determinadas normas técnicas, o RERU
estabelece expressamente que as
intervenções não podem diminuir as
condições de segurança e salubridade
da edificação nem a segurança
estrutural, nomeadamente a segurança
sísmica do edifício.
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O PRESENTE GUIA TEM
CARÁTER OBRIGATÓRIO?

» CAPÍTULO ANTERIOR
» ÍNDICE
» CAPÍTULO SEGUINTE

Não.
O conteúdo do guia tem valor meramente
ilustrativo.
O PRESENTE GUIA APRESENTA:

¬ Exemplos práticos de soluções
técnicas de intervenção que passam a
ser permitidas ao abrigo do RERU;
¬ Recomendações e soluções técnicas
que poderão ser úteis para os agentes
do setor.

B. ENQUADRAMENTO | 04

RERU

GUIA PRÁTICO 2014

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

RERU

GUIA PRÁTICO 2014

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

QUE NORMAS DO REGIME LEGAL
DE ACESSIBILIDADES ESTOU DISPENSADO(A)
DE CUMPRIR?

O RERU dispensa as operações urbanísticas por ele abrangidas da aplicação do Regime
Legal de Acessibilidades (RLA).

D. REGIME
DE ACESSIBILIDADES

O RLA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e contém as Normas
Técnicas de Acessibilidade (NTA) a cumprir no projeto e na construção de espaços
públicos e equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA
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¬ Os patamares, galerias, corredores e escadas
devem ter largura não inferior a 1,2 m .
¬ Os degraus das escadas devem ter uma
profundidade não inferior a 0,28 m e uma
altura não superior a 0,18 m .
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS REQUISITOS IMPOSTOS
PELAS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE AOS
EDIFICIOS DE HABITAÇÃO?

¬ As portas de entrada/saída dos edifícios
devem ter largura útil não inferior a 0,87 m .

RERU

ENTÃO, O QUE PODE SER
FEITO?
Apresentam-se, nas páginas seguintes,
alguns exemplos do que se passa
a poder fazer no âmbito do RERU,
competindo sempre ao técnico avaliar
qual a solução mais adequada a cada
caso concreto.

¬ Os patamares que dão acesso às portas
dos fogos devem permitir inscrever uma
zona de manobra para rotação a 180°.
¬ As cozinhas devem, após a instalação
das bancadas, possuir um espaço livre que
permita inscrever uma zona de manobra
para rotação a 360°.

¬ Os ascensores devem possuir cabinas
com dimensões interiores, entre painéis, não
inferiores a 1,1 m de largura por 1,4 m de
profundidade .
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EXEMPLO 1 | ACESSIBILIDADE NOS ESPAÇOS COMUNS DE CIRCULAÇÃO
No caso de um edifício antigo com 5 pisos sobrepostos implantado num prédio
urbano com reduzida largura, em que os espaços de circulação comuns são estreitos
e não exista ascensor …
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ANTES DO

EXEMPLO 1 | ACESSIBILIDADE NOS ESPAÇOS COMUNS DE CIRCULAÇÃO

RERU

… se se optasse por reconstruir o edifício, seria necessário cumprir as NTA, o que
implicaria instalar ascensor, reduzindo assim excessivamente a área das frações
habitacionais.

COM

RERU

EXEMPLO 1 | ACESSIBILIDADE NOS ESPAÇOS COMUNS DE CIRCULAÇÃO
Contribuindo a obra de reconstrução para melhorar as condições de segurança e
salubridade, o RERU permite não cumprir integralmente o disposto nas NTA.
OBSERVAÇÃO:

Esta solução requer uma solução de
engenharia de Segurança contra incêndio
para flexibilizar as normas relativas à
largura de escadas
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EXEMPLO 2 | ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
No caso de um edifício antigo cujas habitações não dispõem de instalações
sanitárias, …
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COM

EXEMPLO 2 | ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

EXEMPLO 2 | ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

… sendo utilizada uma pia de despejo e um lavatório móvel para a higiene pessoal, …

… o RERU permite que a nova instalação sanitária não cumpra integralmente o
disposto nas NTA.

A IS satisfaz o equipamento e área
mínima definidos no RGEU...
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...porém não tem espaço para a zona
de manobra que permita a rotação de
360°.
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QUE REQUISITOS
ACÚSTICOS ESTOU
DISPENSADO(A) DE
CUMPRIR?
O RERU dispensa as operações urbanísticas
nele previstas da aplicação do Regulamento
dos Requisitos Acústicos dos Edifícios
(RRAE), salvo quando se trate de operações
urbanísticas cujo objeto sejam as partes do
edifício ou frações autónomas destinadas a
usos não habitacionais.

E. REQUISITOS
ACÚSTICOS

O RRAE foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º
129/2002, de 11 de maio (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho).
NOTA: a dispensa acima identiﬁcada não se
aplica, com a mesma amplitude, às obras de
construção e de ampliação.
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¬ Entre o exterior do edifício e quartos
ou zonas de estar, em zonas mistas ou
sensíveis;
¬ Entre compartimentos de um fogo
(como locais emissores) e quartos ou
zonas de estar de outro fogo (como
locais recetores);
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ALGUNS EXEMPLOS DE REQUISITOS ACÚSTICOS
IMPOSTOS PELO RRAE

OS EDIFÍCIOS E SUAS FRAÇÕES DEVEM
CUMPRIR UM DETERMINADO ÍNDICE DE
ISOLAMENTO SONORO RELATIVAMENTE
A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA OU DE
PERCUSSÃO:

RERU

ENTÃO, O QUE PODE SER
FEITO?
Apresentam-se, nas páginas seguintes,
alguns exemplos do que se passa a poder
fazer no âmbito do RERU, competindo
sempre ao técnico avaliar qual a solução
mais adequada a cada caso concreto.

fogo (como locais recetores);
¬ Entre locais do edifício destinados a
comércio, indústria, serviços ou diversão
(como locais emissores) e quartos ou
zonas de estar de outro fogo (como
locais recetores);
¬ No interior dos quartos ou zonas de
estar dos fogos (como locais recetores),
relativamente à percussão normalizada
sobre pavimentos de outros fogos ou
locais de circulação comum (como locais
emissores).

¬ Entre locais de circulação comum
do edifício (como locais emissores) e
quartos ou zonas de estar de outro
E. REQUISITOS ACÚSTICOS | 02
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EXEMPLO 1 | QUALIDADE ACÚSTICA DE DIVISÓRIAS
O limite imposto pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios para o
isolamento sonoro entre frações é D nT,w ≥ 47dB.
Apresentam-se alguns exemplos de soluções construtivas de divisórias e o respetivo
índice de isolamento.
PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO
Rw = 52 dB
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DIVISÓRIA DE GESSO
Rw = 52 dB

DIVISÓRIA DE AGLOMERADO DE
FIBRAS OU PARTÍCULAS DE MADEIRA
REVESTIDO A MELAMINA
Rw = 52 dB

4 placas de gesso 12,5
mm cada.

Aglomerado revestido a
melamina 19 mm

Lã de rocha de 40 mm e
55 kg/m3

Lã de rocha de 60 mm e
70kg/m3

Tela betuminosa acústica
de 3,8 mm
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EXEMPLO 2 | QUALIDADE ACÚSTICA DE PAREDES

Apresentam-se alguns exemplos de soluções construtivas de paredes e o respetivo
índice de isolamento.

¬ Divisória em madeira, com espessura
total de 100 mm, constituída por
painéis sandwiche em aglomerado de
madeira revestida a melamina. A caixade-ar integra placas de lã de rocha,
com 60 mm de espesura e 70 kg/m³, e
uma membrana acústica, com 28 mm
de espessura e 300kg /m³ de massa
volúmica.
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¬ Divisória com espessura total de 148
mm, constituída por duas placas de
gesso cartonado em cada paramento.
A caixa-de-ar com 92 mm de espesura,
é preenchida por duas mantas de lã de
vidro, com espessura de 65 mm e 18 kg
/m3 de massa volúmica.

¬ Parede de alvenaria de tijolo furado,
assente com argamassa de cimento,
com espessura de 0,22 m não rebocada.
Rw = 44 dB

Rw = 52 dB

Rw = 44 dB
¬ Parede de alvenaria de blocos de
betão, com espessura de 0,32 mm e
massa superficial de 226 kg /m3.
Rw = 44 dB
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EXEMPLO 2 | QUALIDADE ACÚSTICA DE PAREDES

Mais alguns exemplos de soluções construtivas de paredes e o respetivo índice de
isolamento.

¬ Parede de alvenaria de tijolo furado,
assente com argamassa de cimento,
com espessura de 0,22 m. Aplicação
de placas de gesso cartonado com
12 mm de espessura, na face do lado
da receção. Fixação de placas de
aglomerado expandido de cortiça, com
50mm de espessura e massa volúmica
entre 90 a 110 kg/m³. Aplicação
sobre estas placas de um reboco, com
espessura entre 6 e 8 mm, integrando
duas redes de fibra de vidro, com malha
de 10 mm x 10 mm, envolvidas por uma
argamassa cimentícia com ligantes
orgânicos.

¬ Parede dupla de blocos de gesso
com espessura total de 0,21 m. A
caixa-de-ar com espessura de 0,05 m,
parcialmente preenchida com placas de
lã de rocha com massa volúmica de 30
kg/m³ e 40 mm de espessura. A parede
revestida, em ambos os paramentos,
por uma camada delgada de gesso.
Rw = 46 dB

¬ Parede dupla de blocos de gesso
com espessura total de 0,27 m. A
caixa-de-ar com espessura de 0,11 m,
parcialmente preenchida com placas de
lã de rocha de massa volúmica de 40
kg/m³ e 50 mm de espessura. Parede
revestida em um dos paramentos com
uma camada delgada de gesso e, no
outro paramento, com uma camada de
cerca de 5 mm de espessura, constituída
por um produto de enchimento e um
produto de acabamento.
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Rw = 50 dB

Rw= 50 dB
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EXEMPLO 3 | QUALIDADE ACÚSTICA DE PAVIMENTOS

EXEMPLO 3 | QUALIDADE ACÚSTICA DE PAVIMENTOS

O limite imposto pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios é
L nT,w ≤ 63dB.
Apresentam-se alguns exemplos de soluções construtivas de pavimentos e o
respetivo índice de isolamento.

Mais alguns exemplos de soluções construtivas de pavimentos e o respetivo índice
de isolamento.
Limite do RRAE: LnT,w ≤ 63 dB

PAVIMENTOS DE MADEIRA

REVESTIMENTOS DE PISO
R w = 49 dB
L nT,w= 65 dB

A MESMA LAJE COM REVESTIMENTO
DE PISO DE:

¬ Ladrilhos de aglomerado composto de
cortiça, com 3 mm de espessura
LnT,w = 59 dB
¬ Revestimento vinílico sobre espuma
de PVC, com 3 mm de espessura
LnT,w = 59 dB

Rw = 51 dB
L nT,w = 58 dB

Laje resistente: Laje maciça de betão
armado com 140 mm de espessura,
sem revestimento de piso
LnT,w = 78 dB
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¬ Parquetes e réguas compósitas
com base em madeira, com 10 mm de
espessura
LnT,w = 59 dB
¬ Alcatifa agulhada com forro de espuma
de PVC, com 4 mm de espessura
LnT,w = 48 dB
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EXEMPLO 3 | QUALIDADE ACÚSTICA DE PAVIMENTOS

EXEMPLO 3 | QUALIDADE ACÚSTICA DE PAVIMENTOS

Mais alguns exemplos de soluções construtivas de pavimentos e o respetivo índice
de isolamento.

Mais alguns exemplos de soluções construtivas de pavimentos e o respetivo índice
de isolamento.

Limite do RRAE: LnT,w ≤ 63 dB
PAVIMENTOS FLUTUANTES

A MESMA LAJE COM PAVIMENTO
FLUTUANTE COM MATERIAL
RESILIENTE DE:

PAVIMENTOS ALIGEIRADOS DE BETÃO

PAVIMENTOS DE MADEIRA

¬ Aglomerado expandido de cortiça,
com 40 mm de espessura
LnT,w = 60 dB
¬ Aglomerado de granulado de borracha
com 4,5 mm de espessura
LnT,w = 58 dB
¬ Membrana betuminosa com granulado
fino de cortiça e massa superficial de
1,8 kg/m²
LnT,w = 57 dB
Laje resistente: Laje maciça de betão
armado com 140 mm de espessura,
sem revestimento de piso
LnT,w = 78 dB

Camada resiliente sobreelevada

¬ Manta de CDM-MTC, com 4 mm de
espessura
LnT,w = 60 dB

Pavimento inicial

Material absorvente sonoro sobre
placas de gesso cartonado do teto falso

Estrutura metálica leve de suporte do
teto falso
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EXEMPLO 3 | QUALIDADE ACÚSTICA DE PAVIMENTOS
Mais alguns exemplos de soluções construtivas de pavimentos e o respetivo índice
de isolamento.

R w = 47-53 dB
L nT,w = 60-65 dB
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R w = 50-58 dB
L nT,w = 55-60 dB
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EXEMPLO 4 | QUALIDADE ACÚSTICA DE JANELAS
O limite imposto pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, para as
fachadas, é D 2m,nT,w ≥ 33 dB em zonas mistas e D2m,nT,w ≥ 28 dB em zonas sensíveis.
Apresentam-se alguns exemplos de soluções construtivas de janelas e o respetivo
índice de isolamento.
4 mm
8 mm

VIDRO SIMPLES

R w = 30 dB
R w = 32 dB
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VIDRO DUPLO
6 (10) 4
8 (12) 4

R w = 34 dB
R w ≥ 35 dB

DUPLA JANELA

R w ≥ 40 dB
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EXEMPLO 5 | QUALIDADE ACÚSTICA DE ENVIDRAÇADOS
Apresentam-se alguns exemplos de soluções construtivas de envidraçados e o
respetivo índice de isolamento.

ISOLAMENTO SONORO A SONS
AÉREOS DA ZONA TRANSPARENTE

CORREÇÃO ACÚSTICA DA CAIXA DE ESTORE COM
MATERIAL ABSORVENTE SONORO

ANTES
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DEPOIS

VIDRO DUPLO

VIDRO SIMPLES
ESP.
(mm)

Rw
(dB)

TIPO

ESP.
(mm)

Rw
(dB)

8

32

3-15-5

23

33

12

37

3-13-6

22

37

15

38

3-25-6

34

39

19

39

3-50-6

59

42
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EXEMPLO 6 | QUALIDADE ACÚSTICA DE INSTALAÇÕES
O limite imposto pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios é
L Ar,nT ≥ 27 dB.
Apresentam-se alguns exemplos de soluções construtivas de instalações e o respetivo
índice de isolamento.

» CAPÍTULO ANTERIOR
» ÍNDICE
» CAPÍTULO SEGUINTE

1. Colocar os aparelhos sanitários junto das paredes que não estejam contíguas a
zonas de estar ou dormir e, se possível, torná-los independentes da estrutura do
edifício;
2. Preceder ao isolamento das canalizações ou dos seus suportes sobretudo quando
se trate de paredes meeiras entre fogos;
3. Utilizar tubagem com parede espessa.

Perfil metálico
Material isolante
Placa de refechamento da corete
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QUE REQUISITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E QUALIDADE TÉRMICA ESTOU DISPENSADO(A)
DE CUMPRIR?

O RERU dispensa as operações urbanísticas
nele previstas da aplicação dos requisitos
mínimos de eficiência energética e qualidade
térmica, sempre que existam incompatibilidades
de ordem técnica, funcional ou de valor
arquitetónico, devendo estas ser confirmadas e
justificadas pelo técnico autor do projeto.

F. REQUISITOS
DE EFICIÊNCIAENERGÉTICA
E QUALIDADE TÉRMICA

Os requisitos mínimos de qualidade térmica
encontram-se previstos na Portaria n.º 349B/2013, de 29 de novembro.

Os requisitos mínimos de eficiência energética
e qualidade térmica constam atualmente do
Regulamento de Desempenho Energético
dos Edifícios de Habitação (REH), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de
agosto.
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VEJAMOS ALGUNS EXEMPLOS DE REQUISITOS DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE QUALIDADE TÉRMICA
IMPOSTOS PELO REH.

QUE REQUISITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE QUALIDADE TÉRMICA ESTÃO
DISPENSADOS PELO RERU?

Solar.

Só aplicável se existirem equipamentos
Para edifícios com mais de 30 anos é previsto
um fator de desagravamento de 1,5
#

Não aplicável se existirem incompatibilidades
de ordem técnica, funcional, de viabilidade
económica ou de valor arquitetónico e
se não se verificarem intervenções no
sistema de AQS

#

Parâmetro não previsto no REH
Parâmetro previsto no REH
Coeficiente de transmissão térmica máximo dos elementos opacos
Fator solar máximo para vãos não expostos a norte
Coeficiente de transmissão térmica das pontes térmicas planas
Coeficiente de transmissão térmica de referência dos elementos opacos e envidraçados
Necessidades nominais de aquecimento, arrefecimento e energia primária

#- Quando existam circunstâncias preexistentes
que impossibilitem o cumprimento do RHE

Só aplicável se existirem equipamentos
Para edifícios com mais de 30 anos é previsto um fator de desagravamento
de 1,5
Não aplicável se existirem incompatibilidades de ordem técnica,
funcional, de viabilidade económica ou de valor arquitetónico e se
não se verificarem intervenções no sistema de AQS

JUSTIFICAÇÃO DA DISPENSA
DE CUMPRIMENTO

Taxa mínima de renovação do ar
Eficiência mínima dos equipamentos de climatização e AQS (águas quentes sanitárias)

REQUISITOS DE COMPORTAMENTO
TÉRMICO

EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS

¬ Incompatibilidades de ordem técnica,
funcional, de viabilidade económica ou
de valor arquitetónico

¬ Incompatibilidades de viabilidade
económica

Coletores solares
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ENTÃO, O QUE PODE SER
FEITO?
Apresentam-se, nas páginas seguintes,
alguns exemplos do que se passa a poder
fazer no âmbito do RERU, competindo
sempre ao técnico avaliar qual a solução
mais adequada a cada caso concreto.

EXEMPLO
EXEM
E
EX
XEM
XE
X
EM
E
MPL
MPLO
M
PLO
P
LO
L
O1
REC
RE
R
ECONSTRUÇÃO
EC
E
ECO
CO
CONSTRUÇÃO
CONS
CON
CONSTR
C
ONSTRUÇÃ
ON
O
NSTRUÇÃ
NSTRUÇ
NST
NSTR
N
NS
STR
ST
S
TRU
TR
RUÇ
UÇÃO
U
ÇÃ
Ç
ÇÃO
ÃO
Ã
OT
TO
OT
O
TA
T
AL
AL
RECONSTRUÇÃO
TOTAL
DE
D
E UM
UM ED
EDIFÍCI
E
EDIFÍCIO
DIFÍCIO
DIFÍC
DIFÍ
DIF
D
DI
IFÍCI
IF
FÍC
ÍCIO
ÍCI
ÍC
CIIO
C
IO

F. REQUISITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E QUALIDADE TÉRMICA | 04

RERU

GUIA PRÁTICO 2014

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

F. REQUISITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E QUALIDADE TÉRMICA | 05

RER
R
ER
ERU
RU
RERU

GUIA PRÁTICO 2014

RERU
ERU - REGIME EXC
EXCECIONAL
XC
CE
ECIONAL
EC
ALL PAR
PARA
P RA A RE
REABIL
REABILITAÇÃO
EA LITA
TA
AÇ
A
ÇÃ URBANA
ÇÃO
R

EXEMPLO 1 | RECONSTRUÇÃO TOTAL DE UM EDIFÍCIO
Numa reconstrução total e numa grande intervenção, o RERU dispensa a instalação
de coletores solares, se existirem incompatibilidades de viabilidade económica ou
motivadas pelas características do edifício preexistentes.
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EXEMPLO 2 | EDIFÍCIO SUJEITO A GRANDE INTERVENÇÃO

EXEMPLO 2 | EDIFÍCIO SUJEITO A GRANDE INTERVENÇÃO

Numa grande intervenção*, o RERU dispensa o cumprimento das exigências do
REH, permitindo manter o nível de qualidade térmica do edifício existente.

Numa grande intervenção*, o RERU isenta a correção das pontes térmicas, sendo
possivel preservar as cantarias em torno dos vãos.

EXEMPLO FRAÇÃO EM LISBOA (I1)

Parede de referência do REH

22 cm

Alvenaria

Parede permitida pelo RERU

5 cm

Isolante térmico

22 cm

Alvenaria

*Obra de alteração, reconstrução ou ampliação com custo superior a 25% do valor da totalidade do edifício.

*Obra de alteração, reconstrução ou ampliação com custo superior a 25% do valor da totalidade do edifício (Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, art. 2.º Definições).
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EXEMPLO 3 | EDIFÍCIO SUJEITO A INTERVENÇÃO
Numa intervenção* no sistema de AQS, o RERU permite que não seja aplicado
isolamento térmico nas tubagens, facilitando as obras em edifícios com paredes
interiores delgadas.

EXEMPLO
EXEM
E
EX
XE
X
XEM
EM
E
MPL
MPLO
M
PLO
P
LO
L
O3
EDIF
ED
E
DIFÍCIO
DIFÍC
D
IF
IFÍCIO
IIFÍ
FÍCIO
FÍC
F
FÍ
ÍÍCIO
ÍC
CIIO S
C
CIO
SUJEITO
SU
SUJEIT
SUJE
UJJE
U
JEIT
EIT
E
TO
O
EDIFÍCIO
A IN
INT
INTERVENÇÃ
IINTERVENÇÃO
NTER
N
NTE
NT
TERVENÇÃ
T
TE
ERVENÇÃ
E
ER
RVE
RVENÇÃO
R
RV
VENÇ
VENÇÃ
VEN
V
VE
EN
E
ENÇÃO
NÇÃO
NÇ
ÇÃ
Ç
ÃO
Ã
O

*Obras de alteração, reconstrução ou ampliação com custo superior a 25% do valor da totalidade do edifício.
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EXEMPLO 4 | COMPORTAMENTO TÉRMICO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS
O RERU PERMITE A REUTILIZAÇÃO OU
MELHORIA DAS JANELAS EXISTENTES,
NÃO SENDO NECESSÁRIO APLICAR
JANELAS NOVAS.
CASO SE APLIQUEM JANELAS NOVAS,
O RERU PERMITE QUE ESTAS SEJAM
DE QUALQUER TIPO.

EXEMPLO
EXEM
E
EX
XE
X
XEM
EM
E
MPL
MPLO
M
PLO
P
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L
O4
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C
OMPORTAMENTO
OMPORTAMEN
O
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M
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MPOR
MPORTA
MP
PORTAMEN
PORTA
PORTAME
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P
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O
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R
TAM
T
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A
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M
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ÉR
ÉR
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M
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C
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TÉRMICO
DE VÃ
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V
VÃOS
VÃO
ÃO
Ã
ÃOS
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O
SE
ENVI
EN
ENV
ENVIDR
ENVIDRAÇA
ENVID
NV
NV
VIDRAÇ
VI
VID
ID
ID
IDR
DRAÇ
DR
RAÇA
R
RAÇ
AÇ
A
ÇA
ÇAD
ÇA
AD
DO
D
ENVIDRAÇADOS

O REH não obriga a aplicar janelas novas
e de elevado desempenho. Esta obrigação
pode decorrer do balanço térmico da fração.
No entanto, importa ter em consideração
o disposto nos Instrumentos de Gestão
Territorial, aplicáveis a cada situação.
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EXEMPLO 4 | COMPORTAMENTO TÉRMICO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS
RECOMENDAÇÕES:

¬ Em janelas novas usar preferivelmente
vidro duplo, melhorando térmica e
acusticamente o vão, e devem ser
melhorados os aspetos relativos
à estanquidade à água, ao seu
funcionamento, etc.

EXEMPLO
EXEM
E
EX
XEM
XE
X
EM
E
MPL
MPLO
M
PLO
PL
LO
O5
QUA
QU
Q
UALIDADE
UALI
UA
UAL
U
ALIDADE
ALIDAD
A
AL
LIDADE
LLI
IIDADE
ID
DADE
DAD
D
DA
AD
ADE
A
DE
D
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TÉ
TÉR
TÉRM
TÉRMI
ÉRM
ÉRM
RMI
R
MIIIC
MIC
M
CA
C
A
QUALIDADE
TÉRMICA
EM VÃ
EM
VÃOS
V
VÃO
ÃOS
Ã
ÃO
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O
SE
ENV
EN
ENVID
ENVI
ENVIDR
NVID
NV
VIDRAÇ
V
VI
IIDRAÇ
ID
DR
DRAÇ
D
RAÇA
R
RAÇ
AÇ
A
ÇA
ÇAD
ÇA
ADO
D
ENVIDRAÇADOS

¬ A substituição de janelas não pode
comprometer a renovação do ar.

Exemplo de reabilitações de janela de madeira
para vidro duplo e reforço do perfil
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RERU

EXEMPLO 5 | QUALIDADE TÉRMICA EM VÃOS ENVIDRAÇADOS
A PRINCIPAL MELHORIA DA
SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS ADVÉM
DA REDUÇÃO DAS INFILTRAÇÕES DE AR
E NÃO PROPRIAMENTE DA REDUÇÃO
DO COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO
TÉRMICA (U).

A redução das infiltrações pode causar
problemas de ventilação que devem ser
mitigados.
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EXEMPLO 5 | QUALIDADE TÉRMICA EM VÃOS ENVIDRAÇADOS
O reforço do isolamento térmico dos vãos deve ser ponderado em habitações com
reduzida área envidraçada relativamente à área de pavimento (Aenv <15% Apav), pois
as melhorias obtidas podem ser residuais.

VIDRO SIMPLES
U w = 4,9 a 6,5 W/m².ºC
U wdn = 3,8 a 4,8 W/m².ºC

(com proteção solar/noturna)

Exemplos de aplicação do REH a fração T2, em Matosinhos, com Apav = 63 m² e
Aenv =11% Apav.

VIDRO DUPLO
Alumínio, vidro simples (Caixilharia com frinchas, Rph=0,9), Uwdn = 4,1 g = 0,85

U w = 3,3 a 4,5 W/m².ºC
U wdn = 2,7 a 3,4 W/m².ºC

Alumínio, vidro simples* (Rph=0,5), Uwdn = 4,1 g = 0,85

(com proteção solar/noturna)
Alumínio, vidro duplo, Uwdn = 3,1 g = 0,75

Janela dupla alumínio, vidro simples, Uwdn = 2,6 g = 0,75

Solução interessante do ponto de vista
térmico e acústico, em particular quando
é possível conservar a janela existente

DUPLA JANELA

Alumínio, vidro baixo emissivo, Uwdn = 2,7 g = 0,5

U w = 2,5 a 3,1 W/m².ºC
U wdn = 2,2 a 2,6 W/m².ºC

Perfil isolante, vidro baixo emissivo, Uwdn = 2 g = 0,5

(com proteção solar/noturna)

* Caixilharia com classe 4 de permeablidade ao ar e grelhas de admissão de ar.
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EXEMPLO 6 | COMPORTAMENTO TÉRMICO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS - PROTEÇÃO SOLAR

EXEMPLO
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OMPORTAMEN
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O
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R
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ENVIDR
ENVIDRA
ENVI
NVID
NVIDRAÇA
NV
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V
VIDRAÇ
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ID
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DR
RAÇ
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ÇA
A
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DOS
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PROTEÇÃO
P
PRO
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RO
ROT
OTEÇÃO
OT
OTE
TEÇÃO
TE
T
TEÇ
EÇÃ
EÇÃO
E
EÇ
ÇÃO
ÇÃ
Ç
ÃO S
ÃO
SOLAR
SO
OLA
OLA
LA R

Reutilização ou melhoria das proteções
solares existentes, sem ser necessário
aplicar proteções novas.
As proteções solares novas podem ser
de qualquer tipo.

¬ Quando se aplicarem proteções solares,
é recomendável privilegiar as proteções
exteriores e de cor clara (g≤0,10).

Fo.Ff.g max. =

0,56 (zona V1)
0,56 (zona V2)
0,50 (zona V3)

Inércia térmica
média ou forte
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EXEMPLO 6 | COMPORTAMENTO TÉRMICO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS - PROTEÇÃO SOLAR

EXEMPLO 6 | COMPORTAMENTO TÉRMICO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS - PROTEÇÃO SOLAR

Gama de valores típicos de proteções solares exteriores, interiores e entre vidros.

Exemplo de colocação de peças de sombreamento, em fachadas a Sul, para reduzir
os ganhos solares diretos no Verão pelos envidraçados.

EXTERIOR

ENTRE VIDROS

INTERIOR
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RECOMENDAÇÃO:

RECOMENDAÇÃO:

NÃO SENDO POSSÍVEL APLICAR
PROTEÇÕES SOLARES EXTERIORES, É
RECOMENDÁVEL APLICAR PROTEÇÕES
INTERIORES DE COR CLARA,
REDUZINDO O RISCO DE IMPROVISO

DEVEM EVITAR-SE PROTEÇÕES
SOLARES EXTERIORES COM
CARATERÍSTICAS INADEQUADAS, TAIS
COMO:

¬ Resistência mecânica insuficiente;
¬ Materiais pouco duráveis.

Proteção improvisada
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RECOMENDAÇÃO:

¬ A taxa de renovação de ar deve
situar-se entre 0,4 e 0,6 renovações/h.

EXEMPLO
EXEM
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E
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EM
E
MPL
MPLO
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R
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E
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A
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E
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N
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TIL
T
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LA
AÇÃ
A Ã
VENTILAÇÃO

¬ A ventilação, deve ser considerada
como um sistema com admissões de
ar, passagens de ar interiores e saídas
para o exterior.
¬ Devem prever-se dispositivos de
admissão de ar (para evitar o surgimento
de bolores e fungos, a deficiente
qualidade do ar e o mau funcionamento
dos aparelhos de queima).
¬ A admissão de ar pode ser realizada
por condutas.
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Grelhas de ventilação numa parede
e com elevado isolamento sonoro
por condutas
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Grelha de ventilação numa caixa de
estore
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RECOMENDAÇÃO:

EXEMPLO
EXEM
EX
E
XE
X
EM
E
MPL
MPLO
M
PL
PL
LO
O8
COM
COMPORTAMENTO
C
CO
OMPORTAMENTO
OMPORTAMEN
OMP
O
OM
M
MPORTAMENT
MPORTAMENTO
MP
PORTAMEN
PORTA
PORT
P
PO
ORTAMEN
ORT
O
OR
RTAM
RT
R
T
TAM
TA
AM
AM
ME
ENT
EN
NTO
TO
T
OT
ÉRM
ÉR
RMIC
C
TÉRMICO
DE
D
EV
VÃOS
VÃ
ÃOS
ÃO
Ã
OS E
OS
EN
ENV
ENVID
ENVIDR
ENVIDRA
ENVI
NVID
NVIDRAÇA
NV
VI
V
VIDRAÇ
ID
IDR
ID
DRA
DR
RAÇ
RA
ÇA
A
AD
ADO
DOS
ENVIDRAÇADOS
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INF
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IINFIL
INFILTRAÇÕE
NFILTRAÇÕES
N
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F
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FIL
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LTRAÇ
LTRAÇÕES
LTRAÇÕE
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TR
TRA
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RAÇ
AÇÕ
A
AÇ
ÇÕE
Ç
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ÕE
Õ
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E
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EA
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R
INFILTRAÇÕES

DEVEM SER ADOTADAS MELHORIAS
SIMPLES PARA REDUZIR AS
INFILTRAÇÕES DE AR, TAIS COMO:

¬ Colocar vedantes nas juntas móveis das
janelas para reduzir a permeabilidade
ao ar.
¬ Vedar as caixas de estore.
Estas intervenções são económicas e
têm usualmente bons resultados, desde
que a envolvente não fique demasiado
estanque.

Vedante colocado
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RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se que não seja reduzida a
secção das condutas de ventilação natural.
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Ç
ÃO
ÃO
VENTILAÇÃO

Recomenda-se que seja assegurada a
extração eficiente do ar na cozinha e nas
instalações sanitárias.
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RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se a adoção de aparelhos a gás
estanques ou deslocar os aparelhos a gás
para o exterior, reduzindo as necessidades
de ar novo da fração e eventuais problemas
de funcionamento desses aparelhos.
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E
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E
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C
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IIN
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N
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A
DAS
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EXEMPLO 10 | QUALIDADE TÉRMICA DE COBERTURAS EM TERRAÇO E INCLINADAS

EXEMPLO 10 | QUALIDADE TÉRMICA DE COBERTURAS EM TERRAÇO
Caso o isolamento térmico seja aplicado, em simultâneo ou não com a reabilitação
da impermeabilização, existem soluções simples, de rápida execução e relativamente
económicas.

Cobertura em terraço com revestimento
de impermeabilização degradado
(a precisar de reparação)

Podem ser aproveitadas as intervenções
nos revestimentos de estanquidade
à água para intervir nas soluções
de isolamento térmico com custos
aceitáveis.
Os exemplos apresentados têm um
coeficiente de transmissão térmica de
1,4 a 1,6 W/m².ºC

Cobertura inclinada (a precisar de reparação)
sobre esteira resistente
1,25 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

Nova impermeabilização

1,0 W/m².ºC (zona I2)
0,9 W/m².ºC (zona I3)

Painéis de isolamento térmico simplesmente poisados sobre a impermeabilização (ou a camada existente)

Uref = 0,30 a 0,40 W/m².ºC (REH)
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EXEMPLO 10 | QUALIDADE TÉRMICA DE COBERTURAS EM TERRAÇO
As soluções apresentadas têm um coeficiente de transmissão térmica de
0,35 a 0,67 W/m².ºC
1,25 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

1,0 W/m².ºC (zona I2)
0,9 W/m².ºC (zona I3)
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Uref = 0,30 a 0,40 W/m².ºC (REH)

Umáx =

1,25 W/m&.ºC (zona I1)
1,0 W/m&.ºC (zona I2)
0,9 W/m&.ºC (zona I3)

W/m&.ºC
&.ºC (REH)
Ureff = 0,30 a 0,40 W/m

PROTEÇÃO COM SEIXO

PROTEÇÃO COM LAJETAS SOBRE OS
APOIOS

ISOLAMENTO TÉRMICO + PROTEÇÃO
INTEGRADA EM FÁBRICA

Geotêxtil sobre placas isolantes de XPS

Painéis compósitos de XPS + betão
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EXEMPLO 11 | QUALIDADE TÉRMICA E ESTANQUIDADE À ÁGUA DE COBERTURAS EM TERRAÇO

EXEMPLO 11 | QUALIDADE TÉRMICA E ESTANQUIDADE À ÁGUA DE COBERTURAS EM TERRAÇO

Soluções possíveis de aplicar sobre o acabamento existente (por exemplo, ladrilhos
cerâmicos, betonilha).
Existe a possibilidade de aplicação de uma camada de isolamento térmico sobre o
novo revestimento.

Solução de reabilitação térmica e da impermeabilização sem remoção das camadas
existentes.

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO
CIMENTÍCIO À ESPATULA

Fixação nas juntas de
membrana sintética sobre
painéis de lã mineral

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO
SINTÉTICO A ROLO

Rede de fibra de vidro
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EXEMPLO 12 | QUALIDADE TÉRMICA E ESTANQUIDADE À ÁGUA DE COBERTURAS INCLINADAS
Reforço do isolamento térmico, segundo
as vertentes da cobertura,e melhoria da
estanquidade à água.
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Mantas de lã de rocha (reforço do isolamento
térmico)

Soluções a adotar em coberturas com
desvãos habitados.
É importante assegurar a ventilação do
espaço de ar sobre o isolante térmico.
Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica de
0,5 W/m².ºC a 1,2 W/m².ºC

para espessuras entre 80 e 30 mm

Chapas metálicas lacadas (melhoria da
estanquidade à água)
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EXEMPLO 12 | QUALIDADE TÉRMICA E ESTANQUIDADE À ÁGUA DE COBERTURAS INCLINADAS

EXEMPLO 12 | QUALIDADE TÉRMICA E ESTANQUIDADE À ÁGUA DE COBERTURAS INCLINADAS

Reforço do isolamento térmico através
da colocação do isolante sobre a esteira.

Reforço do isolamento térmico através
da colocação do isolante sobre a laje.

Solução de aplicação fácil, rápida e
relativamente económica.

É importante assegurar a ventilação do
espaço de ar sobre o isolante térmico.

É importante assegurar a ventilação do
espaço de ar sobre o isolante térmico.

Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica de
0,5 W/m².ºC a 1,2 W/m².ºC

Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica de

para espessuras entre 80 e 30 mm
1,25 W/m².ºC (zona I1)

0,5 W/m².ºC a 1,2 W/m².ºC

Umax =

para espessuras entre 80 e 30 mm

1,0 W/m².ºC (zona I2)
0,9 W/m².ºC (zona I3)

Uref = 0,30 a 0,40 W/m².ºC (REH)
1,25 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

1,0 W/m².ºC (zona I2)
0,9 W/m².ºC (zona I3)

Uref = 0,30 a 0,40 W/m².ºC (REH)

Painéis isolantes na vertente da cobertura
Manta de lã de rocha
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EXEMPLO 13 | MELHORIA DA ESTANQUIDADE À ÁGUA DE COBERTURAS INCLINADAS SEM REFORÇO
DE ISOLAMENTO TÉRMICO
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A ausência de isolamento térmico na
vertente e aparente ausência sobre a
esteira não é recomendada.
É importante assegurar a ventilação do
espaço de ar sobre o isolante térmico.
Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica entre cerca de
3,2 a 3,8 W/m².ºC
1,25 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

1,0 W/m².ºC (zona I2)
0,9 W/m².ºC (zona I3)

Uref = 0,30 a 0,40 W/m².ºC (REH)
Barreira permeável ao vapor e impermeável
à água
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EXEMPLO 13 | MELHORIA DA ESTANQUIDADE À ÁGUA DE COBERTURAS INCLINADAS SEM REFORÇO
DE ISOLAMENTO TÉRMICO

Aplicação de chapas onduladas sob as telhas
como complemento de estanquidade à
água. A ausência de isolamento térmico
na vertente e aparente ausência sobre
a esteira não é recomendada.
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É importante assegurar a ventilação do
espaço de ar sobre as chapas onduladas.
Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica entre cerca de
3,2 a 3,8 W/m².ºC

1,25 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

1,0 W/m².ºC (zona I2)
0,9 W/m².ºC (zona I3)

Uref = 0,30 a 0,40 W/m².ºC (REH)

Chapas de fibras celulósicas ou de
fibrocimento

Ripa metálica ou de plástico
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EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

Duplicação duma parede de alvenariaa
o
com placas de gesso cartonado pelo
interior.

Duplicação duma parede de alvenaria
com um pano alvenaria de tijolo (ou de
blocos de betão) pelo interior.

e
Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica de
0,4 W/m².ºC a 1,0 W/m².ºC

para espessuras entre 60 e 30 mm

Parede existente
Perfil
Isolante térmico
Caixa de ar
Placa de gesso cartonado

Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica de
0,4 W/m².ºC a 1,0 W/m².ºC

para espessuras entre 60 e 30 mm

B
Barreira ao vapor

1,75 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

1,75 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

1,60 W/m².ºC (zona I2)
1,45 W/m².ºC (zona I3)

P
Pano de tijolo

1,60 W/m².ºC (zona I2)

IIsolante
s
térmico
Caixa de ar pouco ventilada
C

1,45 W/m².ºC (zona I3)

Uref = 0,35 a 0,50 W/m².ºC (REH)

Uref = 0,35 a 0,50 W/m².ºC (REH)
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EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

Utilização de uma fachada ventilada
com isolante térmico pelo exterior.
Aplicação de isolante térmico pelo
exterior.

Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica de
0,5 W/m².ºC a 1,0 W/m².ºC

Revestimento de ligantes hidráulicos

para espessuras entre 60 e 30 mm
Esta solução confere um coeficiente de
transmissão térmica de
0,5 W/m².ºC a 1,0 W/m².ºC

para espessuras entre 60 e 30 mm

1,75 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

Uref = 0,35 a 0,50 W/m².ºC (REH)

Cola

Isolante térmico
Cavilha

1,60 W/m².ºC (zona I2)
1,45 W/m².ºC (zona I3)

Armadura metálica

Revestimento descontínuo
de fachada fixo mecanicamente
em perfis metálicos ou de plástico

Suporte
1,75 W/m².ºC (zona I1)

Umax =

1,60 W/m².ºC (zona I2)
1,45 W/m².ºC (zona I3)

Uref = 0,35 a 0,50 W/m².ºC (REH)
Isolante térmico que respeite exigências
da regulamentação de segurançaface
ao incêndio
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EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

A colocação de sistema compósito de
revestimento sobre isolante térmico
é mais fácil em paredes com poucos
vãos,tais como as empenas.

Placasde EPS coladosefixos mecanicamente
à parede existente (ETICS).
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EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES

Pormenor de um ETICS num peitoril na reabilitação de uma fachada.

Pormenor de um ETICS numa junta de dilatação na reabilitação de uma fachada.

Perfil de fundode junta

Revestimento

Cobre-junta
j

Mastique

> 10 mm

Mastique
Mastique

Placa de isolamento térmico
Painel de isolamento térmico
Revestimento

Empanque
Empa
Em
panq
nque
ue

RECOBRIMENTO DO SISTEMA POR
PEITORIL (EM OBRAS NOVAS)

RECOBRIMENTO DO SISTEMA COM
ELEMENTO INSERIDO SOB PEITORIL
PRE-EXISTENTE
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EXEMPLO 14 | QUALIDADE TÉRMICA DE PAREDES EXTERIORES
Pormenor de colocação de isolante térmico na caixa de estore.

» CAPÍTULO ANTERIOR
» ÍNDICE
» CAPÍTULO SEGUINTE

U1

Colocação de isolante térmico na caixa
de estore

U2
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SOU OBRIGADO(A) A
INSTALAR REDE DE GÁS?
A instalação de rede de gás em
habitações é regulada pelo Decreto-Lei
n.º 521/99, de 10 de dezembro, e pela
Portaria n.º 361/98, de 26 de junho
(alterada pela Portaria n.º 690/2001,
de 10 de julho).

G. INSTALAÇÕES DE GÁS

O RERU dispensa, quanto às operações
urbanísticas nele previstas, quer a
instalação de rede de gás, quer a
apresentação do respetivo projeto, no
pressuposto de que serão utilizadas
outras fontes de energia.

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

RERU
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ENTÃO, O QUE PODE SER
FEITO?

» CAPÍTULO ANTERIOR
» ÍNDICE
» CAPÍTULO SEGUINTE

Em edifícios antigos que não possuam
rede de gás e não seja técnica ou
economicamente viável a sua instalação,
pode optar-se por não prever essa rede de
gás, devendo em alternativa utilizar-se,
por exemplo, fogões com placas elétricas.
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QUE NORMAS ESTOU DISPENSADO(A) DE CUMPRIR
EM MATÉRIA DE INFRAESTRUTURAS DE
TELECOMUNICAÇÕES?

A construção de infraestruturas aptas ao
alojamento de redes de comunicações
eletrónicas, à instalação de redes de
comunicações eletrónicas e à construção
de infraestruturas de telecomunicações
em loteamentos, urbanizações, conjuntos
de edifícios e edifícios encontra-se
regulada pelo Decreto-Lei n.º 123/2009,
de 21 de maio (alterado pelo DecretoLei n.º 258/2009, de 25 de setembro).

H. INFRAESTRUTURAS
DE TELECOMUNICAÇÕES

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

RERU

O RERU dispensa alguns requisitos
técnicos aplicáveis às redes individuais
de edifícios reabilitados, mas estabelece
exigências mínimas a cumprir… tais como
a instalação de redes coletivas de
tubagens e cablagens de acordo com os
requisitos técnicos previstos no Manual
ITED em vigor.
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QUAIS SÃO AS INFRAESTRUTURAS DE
TELECOMUNICAÇÕES DE UM EDIFÍCIO?

ENTÃO, O QUE PODE SER
FEITO?

LEGENDA:

Apresentam-se, nas páginas seguintes,
alguns exemplos do que se passa
a poder fazer no âmbito do RERU,
competindo sempre ao técnico avaliar
qual a solução mais adequada a cada
caso concreto.

ATE - Armário de Telecomunicações de Edifício
CR - Cabeça de Rede de MATV
PD - Ponto de Distribuição
RG-PC - Repartidor Geral de Pares de Cobre
RG-CC - Repartidor Geral de Cabo Coaxial
RG-FO - Repartidor Geral de Fibra Óptica
CVM - Câmara de Visita Multioperador
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ANTES DO

COM

RERU

RERU

Antes do RERU era obrigatório aplicar tomadas de telecomunicações em todas as
divisões da habitação.

De acordo com o RERU apenas é obrigatório aplicar tomadas de telecomunicações
numa divisão seca da habitação.

Legenda:
PD–PontodeDistribuiçãodeTelecomunicações
Tomadas – Tomadas de Telecomunicações

Legenda:
PD–PontodeDistribuiçãodeTelecomunicações
Tomadas – Tomadas de Telecomunicações
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COM

COM

RERU

RERU

O PROJETISTA E O INSTALADOR
DEVEM TER EM CONTA QUE:

» CAPÍTULO ANTERIOR
» ÍNDICE
» CAPÍTULO SEGUINTE

¬ As soluções a instalar devem ser o
mais compactas possível.

Caso não existam partes comuns
aptas à instalação da rede coletiva de
tubagens, pode ser considerada a sua
isnstalação com recurso às paredes
exteriores do edifício.

¬ Os espaços de circulação não devem
ser comprometidos.
¬ A localização do ATE e dos ATI deve ser
criteriosamente escolhida em função do
espaço necessário para a sua instalação.

Não é permitida, no entanto, a instalação
em fachadas principais, devendo recorrerse a outras paredes externas que
possam existir, como por exemplo, os
saguões.

¬ A instalação de calhas técnicas é
recomendada.
¬ Existe a necessidade de instalação, na
divisão seca de maior dimensão de cada
fogo, em geral na sala, de tomadas de
telecomunicações dimensionadas de
acordo com o manual ITED em vigor.
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O RERU DISPENSA O CUMPRIMENTO DE NORMAS
TÉCNICAS EM MATÉRIA DE SEGURANÇA ESTRUTURAL
DOS EDIFÍCIOS?

Não.
Qualquer solução a adotar, devidamente
justificada, não deve conduzir à redução
da resistência estrutural nem ao aumento
da vulnerabilidade sísmica da construção
(por exemplo aumentando a massa).
Devem sempre ser avaliadas as condições
de segurança das fundações, e atuar em
caso de necessidade, sobre as mesmas,
sobre o solo de fundação ou adotando
medidas corretivas.
Em caso de intervenção, devem adotarse medidas simples que melhorem o
comportamento estrutural do edifício,
nomeadamente o seu comportamento
sísmico.

I. SEGURANÇA ESTRUTURAL
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ATENÇÃO À SEGURANÇA
ESTRUTURAL NAS
INTERVENÇÕES
DE REABILITAÇÃO!

ENTÃO, O QUE PODE SER
FEITO?

As alterações da estrutura podem resultar
do acréscimo de pisos (aumentando as
cargas na fundação com o consequente
enfraquecimento ao nível da base de
edifícios) ou da abertura de montras para
comércio (eliminando a continuidade dos
nembos de alvenaria ao nível do piso
térreo).

Apresentam-se, nas páginas seguintes,
alguns exemplos do que se pode fazer
para aumentar a resistência dos edifícios.
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INTERVENÇÕES QUE AUMENTAM A RESISTÊNCIA DOS EDIFÍCIOS

Reforço de parede de alvenaria de pedra
irregular com conetores metálicos (pregagens
transversais).
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INTERVENÇÕES QUE AUMENTAM A RESISTÊNCIA DOS EDIFÍCIOS

Reforço de parede de alvenaria para
ações no plano com ligadores colocados
ao longo de fenda.

Reforço de abóbadas com recurso a
tirantes de varão de aço.

Reforço do pavimento de madeira com
material compósito.
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INTERVENÇÕES QUE AUMENTAM A RESISTÊNCIA DOS EDIFÍCIOS

INTERVENÇÕES QUE AUMENTAM A RESISTÊNCIA DOS EDIFÍCIOS

Reforço da ligação de pavimentos de madeira a paredes que incluem elementos
de madeira, com dispositivo metálico.

Consolidação de paredes de alvenaria
com malha de aço e preenchimento
com argamassa ou calda de cimento.

Consolidação de estrutura da
cobertura com viga de betão e
fixação com elemento metálico.
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Reforço de paredes antigas com recurso
a encamisamento local e pregagens
(alçado).

Sistema de ligação de pavimentos de madeira a
paredes de alvenaria de pedra com elementos
metálicos.
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Reforço de paredes antigas com recurso
a encamisamento local e pregagens
(cortes).
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INTERVENÇÕES QUE AUMENTAM A RESISTÊNCIA DOS EDIFÍCIOS

Solidarização de pavimentos a paredes
com elementos metálicos.

RERU

» CAPÍTULO ANTERIOR
» ÍNDICE
» CAPÍTULO SEGUINTE
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ENQUADRAMENTO
LEGAL

Face à necessidade da criação de
condições legais para a correta gestão
dos Resíduos de Construção e Demolição
(RCD), foi publicado o Decreto-Lei n.º
46/2008, de 12 de março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho,
que estabelece o regime das operações
de gestão de resíduos provenientes
de obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração, conservação e
demolição e da derrocada de edificações,
compreendendo a sua prevenção e
reutilização e as suas operações de
recolha, transporte, armazenagem, triagem,
tratamento, valorização e eliminação.

J. GESTÃO DOS RESÍDUOS
DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

No contexto do Guia Explicativo do
Regime Excecional para a Reabilitação
Urbana (RERU) julga-se ser relevante

complementá-lo com uma referência às
boas práticas de gestão dos resíduos de
construção e demolição (RCD), de acordo
com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de
março.
Com efeito, os RCD foram considerados
como um fluxo prioritário pela União
Europeia, o que se reflete nas estratégias
emanadas para a competitividade
sustentável do setor da construção e
seus resíduos.
A Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro, relativa aos resíduos, com
o objetivo de se avançar rumo a uma
sociedade europeia da reciclagem,
com um elevado nível de eficiência dos

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

RERU

recursos estabeleceu, nomeadamente
para os RCD, a meta bastante ambiciosa
de 70% para a sua valorização, a atingir
em 2020.
Também, o Compromisso assinado entre o
Governo e a Confederação Portuguesa da
Construção e Imobiliário (CPCI), “Compromisso
para a Competitividade Sustentável do
Setor da Construção e do Imobiliário”, visa
este assunto, com o enunciado de um
conjunto de ações, sistematizadas em
sete domínios prioritários, constituindo
um deles, precisamente, a promoção da
sustentabilidade no setor.

J. GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO | 01

GUIA PRÁTICO 2014

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

RERU

GUIA PRÁTICO 2014

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

RESÍDUOS
DE CONSTRUÇÃO
E DEMOLIÇÃO
COM AMIANTO

GESTÃO DOS RCD O QUE DEVO FAZER?

Para a correta gestão dos RCD com amianto,
foi publicada a Portaria n.º 40/2014, de 17
de fevereiro, que estabelece as normas
para a remoção dos materiais contendo
amianto, e para o acondicionamento,
transporte e gestão dos respetivos
resíduos de construção e demolição
gerados, tendo em vista a proteção do
ambiente e da saúde humana.

Devem ser adotadas metodologias e
práticas nas fases de projeto e de
execução da obra que privilegiem a
aplicação do princípio da hierarquia das
operações de gestão de resíduos, ou
seja, que favoreçam a prevenção e a
redução da produção de resíduos, assim
como a sua reciclagem ou outras formas
de valorização, minimizando o recurso à
deposição em aterro, destacando-se:

¬ Reutilização de materiais;

¬ Plano de Prevenção e Gestão de RCD
(PPGRCD), nas empreitadas e concessões
de obras públicas, que permita a
planificação das atividades a desenvolver
e a estimativa da quantidade de RCD que
serão produzidos, assegurando as boas
práticas de gestão;

¬ Demolição seletiva, assegurando, sempre
que possível, a existência na obra de um
sistema de triagem e acondicionamento
adequado que facilite a gestão dos RCD e
o seu encaminhamento para valorização ou
eliminação;
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¬ Escolha dos materiais, considerando
a sua durabilidade, possível reutilização e
reciclabilidade e que minimizem a futura
produção e perigosidade dos RCD, assim
como a utilização de materiais reciclados;
¬ Utilização em obra dos RCD, em observância
de normas técnicas aplicáveis;

¬ Caso não seja possível a triagem em obra,
os RCD devem ser encaminhados para um
operador de gestão licenciado, sendo que a
deposição dos RCD em aterro só é permitida
após a submissão a triagem.
A pesquisa por estabelecimentos licenciados
para a realização de operações de gestão
de resíduos, pode ser obtida no SILOGR
(Sistema de Informação do Licenciamento
de Operações de Gestão de Resíduos)
disponível no portal da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA).
O transporte de RCD deverá ser acompanhado
de guias de transporte específicas, cujos
modelos estão definidos pela Portaria
n.º 417/2008, de 11 de Junho, e que se
encontram disponíveis no Portal da APA.
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¬ Pavimentos
¬ Placas de teto falso
¬ Elementos pré-fabricados constituídos
por fibrocimento
¬ Produtos e materiais de enchimento
e revestimento aplicados
¬ Portas corta-fogo
¬ Portas de courettes
¬ Paredes divisórias pré-fabricadas
¬ Tijolos refratários

2. IMPORTÂNCIA DA INVENTARIAÇÃO
DOS MATERIAIS CONTENDO
AMIANTO (MCA) PREVIAMENTE
À DESCONSTRUÇÃO

Antes do início da obra, o dono de obra
identifica os materiais que presumivelmente
contêm amianto, e procede à sua
caraterização e distinção entre amianto
friável e não friável, bem como à
estimativa da produção esperada dos
respetivos RCDA. Em caso de dúvida
sobre a presença de amianto nos
materiais, deve assegurar a recolha de
amostras para análise laboratorial, por
empresas ou laboratórios devidamente
acreditados para o efeito.

¬ Caldeiras (revestimento e apoios)
¬ Telhas
¬ Impermeabilização de coberturas
e caleiras

Os MCA devem ser inventariados e
registados no plano de segurança e
saúde em projeto, previsto no DecretoLei n.º 273/2003, de 29 de outubro, de

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
CONTENDO AMIANTO (RCDA)
COMO GERIR OS RCDA EM OBRA?

acordo com o seguinte:

¬ A triagem dos RCDA deve ser realizada
em zona confinada, dotada de pavimento
impermeabilizado, de modo a prevenir
a contaminação do solo por motivo de
acidente antes do seu encaminhamento
para o operador de gestão de resíduos
autorizado e evitando e prevenindo a
mistura de resíduos e a interferência
nos acondicionamentos com resíduos
contaminados, como elementos metálicos,
madeira, cascalho ou outros.

¬ Identificação e localização do elemento
ou material de construção onde se
encontra presente o amianto.
¬ Extensão de MCA.
¬ Avaliação dos riscos de libertação
de poeiras ou partículas de amianto
através do estado de degradação do
material (amianto friável ou não friável).
¬ Estimativa das quantidades dos respetivos
resíduos a gerar, com indicação do código
da Lista Europeia de Resíduos (LER),
publicada pela Portaria n.º 209/2004, de
3 de março.

¬ O acondicionamento dos RCDA friáveis
deve ser realizado em dupla embalagem,
através de saco estanque, colocado numa
embalagem ou contentor suplementar,
selado e identificado.

¬ Acordo prévio escrito entre a empresa
responsável pelos trabalhos de remoção
dos MCA e o destinatário final dos RCDA,
incluindo a identificação do destino final
dos resíduos (aterro).
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
CONTENDO AMIANTO (RCDA)

» CAPÍTULO ANTERIOR
» ÍNDICE

COMO GERIR OS RCDA EM OBRA?

¬ O dono de obra deve definir,
aquando da adjudicação da obra, uma
zona específica do estaleiro para o
armazenamento preliminar dos RCDA
acondicionados e embalados, dotada
de pavimento impermeabilizado, de
modo a prevenir a contaminação do
solo por motivo de acidente antes do
seu encaminhamento para o operador
de gestão de resíduos autorizado.
¬ Quando os RCDA forem armazenados
preliminarmente noutro estaleiro
pertencente à empresa responsável
pela obra, devem ser asseguradas
nesse local as mesmas condições de
acondicionamento e armazenagem.

GUIA PRÁTICO 2014

RERU - REGIME EXCECIONAL PARA A REABILITAÇÃO URBANA

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
CONTENDO AMIANTO (RCDA)
1. ONDE SE PODE ENCONTRAR
NAS EDIFICAÇÕES, MATERIAIS COM
AMIANTO

RERU

¬ A zona de armazenagem de RCDA deve
ser um local de acesso controlado, sendo
utilizados preferencialmente contentores
com sistema de fecho inviolável.
¬ O produtor dos RCDA deve estabelecer
um Acordo prévio com o destinatário
final dos resíduos (aterro), após a
fase de inventariação dos materiais
contendo amianto a retirar, e assegurar
que lhe seja devolvida a guia de
acompanhamento dos RCDA validada
pelo operador final.
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¬ O rótulo da embalagem de RCDA
deve identificar o material que contêm
amianto, conforme modelo previsto no
Anexo III do Decreto-Lei n.º 101/2005,
de 23 de julho.

com sistema de fecho inviolável.
¬ Devem ser retirados do local de
trabalho, gradualmente e à medida que
forem sendo produzidos, devidamente
acondicionados.

¬ As embalagens, fechadas e rotuladas de
acordo com o modo atrás indicado, devem
ser aspiradas e limpas exteriormente
antes de serem retiradas, com aspirador
que cumpra as especificações internacionais
relativas à utilização com amianto, e, se
necessário ou em alternativa, limpas
exteriormente a húmido, antes de serem
retiradas da zona confinada.
¬ A zona de armazenagem de RCDA deve
ser um local de acesso controlado, sendo
utilizados preferencialmente contentores
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ANEXO VII – METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DE
REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

PERU da ORU de Gouveia

DEFINIÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO
No âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, o Programa Estratégico de uma
Operação de Reabilitação Sistemática deve identificar os edifícios a reabilitar, o seu estado de
conservação e a extensão das intervenções previstas para os mesmos.
No âmbito da reabilitação do edificado, a metodologia adotada assenta numa classificação de
edifícios de acordo com a caracterização do estado geral da sua conservação, permitindo
tipificar níveis de intervenção a realizar em cada edifício, tendo por base o “Guião de Apoio à
Reabilitação de Edifícios Habitacionais”, inicialmente publicado pelo Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC) em 1997.
A metodologia adotada permite:
•

obter uma previsão do grau de profundidade das intervenções de reabilitação a realizar
em cada edifício ou conjunto de edifícios;

•

adquirir uma noção aproximada dos possíveis valores de custo das intervenções de
reabilitação na sua globalidade ou particularmente, através do estabelecimento de
critérios técnicos e financeiros, importantes na tomada de decisões.

Definição do valor de referência
De acordo com o estado de conservação em que se encontra o edificado e o nível de intervenção
atribuído, devem ser associados valores estimados para a reabilitação no âmbito de uma
operação de reabilitação urbana. A avaliação da dimensão de investimento da intervenção
realiza-se com base na produção de valores indicativos, tomando como referência projetos
semelhantes e o conhecimento que se possui do mercado atual da construção e reabilitação,
não devendo, por isso, ser considerados como valores orçamentais finais e definitivos.
Em primeiro lugar, torna-se necessário proceder à estipulação de um valor de referência da
construção nova que permita concretizar uma estimativa de custos de reabilitação do edificado
mais assertiva.
Para efeitos de aplicação do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a Portaria n.º
419/2015, de 31 de dezembro, fixa em 482,40€ o valor médio de construção por metro
quadrado, a vigorar no ano de 2016, valor que se mantém inalterado desde 2010.
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Para o ano de 2014, a Portaria n.º 353/2013, de 4 de dezembro, estabelece os preços da
habitação por metro quadrado de área útil, consoante as zonas do país, para efeitos de
determinação da renda condicionada assente no valor do fogo, ao qual é aplicada uma certa
taxa de rendimento. Mais tarde, a Portaria n.º 156/2014, de 12 de agosto, fixa os mesmos
preços, desta vez no âmbito do regime de alienação dos fogos de habitação social e dos terrenos
que são propriedade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Os valores
estipulados, para 2014, por ambas as portarias, encontram-se discriminados na tabela seguinte.

Tabela 1: Preço da Habitação/m2 de Área Útil, para 2014, consoante as Zonas do País
Zona do País*

I

II

III

Portaria n.º 353/2013, de 4 de dezembro

801,06€

700,24€

634,41€

Portaria n.º 156/2014, de 12 de agosto

679,35€

602,92€

557,91€

* Nota:
Zonas do País
Zona I

Municípios
Sedes de distrito e municípios das Regiões Autónomas, bem como Almada, Amadora, Barreiro,
Cascais, Gondomar, Loures, Maia, Matosinhos, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Póvoa do
Varzim, Seixal, Sintra, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia.

Zona II

Abrantes, Albufeira, Alenquer, Caldas da Rainha, Chaves, Covilhã, Elvas, Entroncamento,
Espinho, Estremoz, Figueira da Foz, Guimarães, Ílhavo, Lagos, Loulé, Olhão, Palmela, Peniche,
Peso da Régua, Portimão, Santiago do Cacém, São João da Madeira, Sesimbra, Silves, Sines,
Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vila Real de Santo António e Vizela.

Zona III

Restantes municípios do Continente.

Para vigorar no ano de 2016, o Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2016/M, de 21 de janeiro,
fixa também o valor do metro quadrado padrão para a indústria de construção civil em 696,25€.
Considerando o estudo de Francisco Mayer, “Estrutura Geral de Custos em Obras de
Reabilitação de Edifícios” 1 , é possível obter uma estimativa do custo unitário médio de
determinadas atividades operativas de reabilitação, para diferentes níveis de intervenção. O
autor desenvolve um modelo de estrutura de custos de reabilitação de um edifício antigo,
aplicável a uma fase primária do desenvolvimento do projeto.

1

MAYER, Francisco; Estrutura Geral de Custos em Obras de Reabilitação de Edifícios; Dissertação para
obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil; IST-UTL; Lisboa; 2008.
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O modelo proposto por F. Mayer agrega um conjunto de orçamentos de empreitadas realizadas
em edifícios antigos de Lisboa, tipologicamente reconhecidos como “pré-pombalinos”,
“pombalinos” e “gaioleiros”. Daqueles orçamentos foram retirados custos médios unitários de
obras de reabilitação, dos quais se destaca, por aproximação tipológica, os referentes ao
edificado pombalino2:
Tabela 2: Custos Unitários de Obras de Reabilitação
Nível de Intervenção
Operação de Construção

MÉDIO

m

2

-

m

2

m

3

m

2

Fachadas e empenas

m

2

13,27 €

56,38 €

-

-

Ver. em caixa de escadas

m2

121,46 €

161,11 €

409,98 €

288,87 €

Paredes

m2

36,64 €

209,53 €

m

2

16,23 €

m

2

26,23 €

m

2

25,98 €

m

2

99,39 €

732,12 €

932,25 €

m

2

213,83 €

935,44 €

1.135,57 €

m

2

-

-

24,68 €

m

2

-

-

45,70 €

m

2

-

-

11,25 €

Reforço de paredes resistentes
Reforço de fundações
Cobertura

Exterior

Tetos
Interiores

Pavimentos
Carpintaria / Serralharia
Cozinhas
Instalações sanitárias
Águas e esgotos

Instalações

PROFUNDO

LIGEIRO

Cobertura
Estruturas

u.m.

Eletricidade
Gás

Tradicional

Não

-

246,00 €

444,23 €

-

-

-

100,14 €

-

-

-

921,34 €

70,78 €

195,16 €

-

-

189,84 €
34,46 €

44,17 €

200,13 €

248,93 €

74,92 €

A validação do modelo proposto por Mayer pode ser concretizada através da sua aplicação a um
caso de estudo hipotético, exemplificativo do parque edificado habitacional de Gouveia, com as
seguintes características:
•

Área de implantação: 75,0 m2 (6 m de comprimento de fachada);

•

R/chão + 2 pisos;

•

Estrutura resistente em alvenaria.

2

Construídos a partir de 1755 e até meados do século XIX, os edifícios pombalinos apresentam preços mais
reduzidos de intervenção e caracterizam-se, genericamente, por possuírem 3 pisos e águas furtadas com
instalação de mansardas, estrutura resistente em alvenaria de 1 ou 2 folhas, andar térreo em arcadas de
pedra ou abóbada de tijolo e paredes divisórias interiores (tabiques) em madeira com acabamento
fasquiado.
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Na aplicação do modelo para a determinação dos custos de reabilitação do edifício em causa
são utilizados os custos determinados para intervenções profundas em edifícios com recurso a
técnicas tradicionais, aos quais se adicionam os custos de reabilitação de fachada principal
proveniente das intervenções médias para a mesma tipologia, de acordo com a tabela seguinte.

Tabela 3: Custos de Intervenção num Edifício (caso de estudo)
Área (m2)

Custo de Intervenção

Cobertura

75

18.450,00 €

Fachada principal

54

3.044,52 €

Operação de Construção

Partes comuns

Partes não comuns

Instalações

Caixa de escadas

10

4.099,80 €

Paredes

175

33.222,00 €

Tetos

175

6.030,50 €

Pavimentos

175

35.022,75 €

Carpintaria / Serralharia

175

13.111,00 €

Cozinhas

36

33.561,00 €

Instalações sanitárias

15

17.033,55 €

Águas e esgotos

225

5.553,00 €

Eletricidade

225

10.282,50 €

TOTAL
TOTAL / m

2

179.410,62 €
797,38 €

Sendo assim, tomando em consideração a análise efetuada às fontes bibliográficas e à legislação
de referência, bem como a previsão de evolução do mercado num horizonte temporal mais
alargado, acrescida de uma margem de imprevistos, reflexo do grau de incerteza na
orçamentação associada a esta fase do Programa, estipula-se como valor de referência da
reabilitação de edifícios em alvenaria, para efeitos de determinação de uma estimativa de
custos de reabilitação do edificado, o seguinte:

800,00€ / m2
O valor de referência estimado por metro quadrado, bem como todos os valores de reabilitação
a ele associados, são apenas respeitantes à intervenção física no edifício, não incluindo a taxa
legal em vigor de IVA. Não se incluem, ainda, os seguintes custos:
•

aquisição do imóvel;
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•

indemnizações;

•

realojamentos;

•

projeto, gestão e fiscalização;

•

comercialização e

•

taxas e licenças administrativas.

A realização de obras de reabilitação de edifícios implica também custos que não estão
associados à construção nova, nomeadamente os seguintes:
•

reconhecimento do estado atual do edifício (sondagens, levantamentos, projetos);

•

estudos parciais (verificações de segurança, verificações de isolamento térmico e
acústico, entre outros);

•

inquéritos sociais em grandes operações de renovação (grau de ocupação, recursos);

•

reconhecimentos do estado da obra durante a execução;

•

eventuais realojamentos dos ocupantes durante a execução da obra;

•

eventuais danos em prédios vizinhos e dos contactos necessários.

Definição de níveis de intervenção em edifícios
O acesso a benefícios fiscais decorrentes de obras de reabilitação urbana depende,
necessariamente, de uma avaliação do estado de conservação, antes e após a intervenção. A
avaliação tem como objetivo verificar que as obras de reabilitação contribuem para uma
melhoria de um mínimo de dois níveis face à avaliação inicial. A análise do estado de
conservação dos edifícios tem como base o “Método de Avaliação do Estado de Conservação de
Imóveis” (MAEC), desenvolvido no LNEC, em 2006, no âmbito da revisão do regime de
arrendamento. O Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, estabelece o regime de
determinação do coeficiente de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, para
os efeitos previstos não apenas em matéria de arrendamento urbano, mas também de
reabilitação urbana e de conservação do edificado. De referir, ainda, que a Portaria n.º 1192B/2006, de 3 de novembro, aprova o modelo de ficha de avaliação e define os critérios de
avaliação e as regras necessárias à determinação do nível de conservação.
A avaliação do estado de conservação de edifícios, baseada na metodologia definida no MAEC,
é realizada através de uma inspeção visual para deteção das principais anomalias que afetam os
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diferentes elementos construtivos e equipamentos que constituem o imóvel, bem como para
verificação da existência de infraestruturas básicas 3 . O recurso à inspeção visual permite a
deteção das anomalias mais notórias, sendo a avaliação dividida em apreciações independentes
do nível de anomalia que afeta cada elemento funcional. A determinação do nível de anomalias
é concretizada de acordo com os critérios expressos na tabela seguinte.

Tabela 4: Critérios de Avaliação da Gravidade da Anomalia
Muito ligeiras

Ligeiras

Médias

Ausência

de

Anomalias que

Anomalias

anomalias

ou

prejudicam

prejudicam

o

Graves
que
o

Anomalias

Muito graves
que

prejudicam o uso e

risco

conforto

e

que

segurança, podendo motivar

trabalhos

acidentes sem gravidade, e

anomalias sem

aspeto, e que

aspeto,

significado.

requerem

requerem trabalhos

requerem

de difícil execução.

de difícil execução.

trabalhos

de

e

que

Anomalias que colocam em
a

saúde

e/ou

a

que requerem trabalhos de

fácil execução.

difícil execução.
Anomalias

que

Anomalias

que

prejudicam o uso e

colocam em risco a

Anomalias que colocam em

conforto

saúde

risco

e

que

e/ou

a

a

saúde

e/ou

a

requerem trabalhos

segurança, podendo

segurança, podendo motivar

de

motivar

acidentes graves ou muito

limpeza,

substituição

ou

acidentes

sem gravidade, e que

reparação de fácil

requerem

execução.

de fácil execução.

graves.

trabalhos
Ausência

ou

inoperacionalidade

de

infraestrutura básica.

O estado de conservação do edifício reflete os níveis de anomalias que afetam os elementos
funcionais que constituem o imóvel, avaliados comparando as condições atuais com as
condições que o imóvel proporcionava quando foi construído ou quando sofreu a última
intervenção profunda, de acordo com a tabela seguinte.

3

No âmbito do MAEC, consideram-se infraestruturas básicas as instalações de distribuição de água, de
eletricidade e de drenagem de águas residuais. Nas habitações incluem-se também os equipamentos
sanitários e de cozinha.
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Tabela 5: Níveis e Estados de Conservação do Edificado
Nível
Anomalias
Estado de Conservação

1
MUITO
GRAVES
PÉSSIMO

2

3

4

5

GRAVES

MÉDIAS

LIGEIRAS

MAU

MÉDIO

BOM

MUITO
LIGEIRAS
EXCELENTE

O levantamento de campo e as visitas técnicas à área de intervenção permitem determinar os
níveis de intervenção associados aos estados de conservação dos edifícios. Sendo assim,
propõem-se 5 níveis de graduação das intervenções e de tipificação dos trabalhos necessários a
realizar, partindo do pressuposto que se processam sobre um parque edificado com
características de alguma homogeneidade. São os seguintes:

Tabela 6: Estados de Conservação e Níveis de Intervenção no Edificado
Estado de Conservação

Nível de Intervenção

BOM ou

RUÍNA

PÉSSIMO

MAU

MÉDIO

1

2

3

4

5

RECONSTRUÇÃO

PROFUNDA

MÉDIA

LIGEIRA

Sem intervenção

EXCELENTE

Os parâmetros que definem cada um dos níveis de intervenção efetiva nos edifícios a reabilitar
(níveis 1 a 4) são apresentados na tabela seguinte.
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Tabela 7: Parâmetros dos Níveis de Intervenção em Obras de Reabilitação do Edificado
NÍVEL DE INTERVENÇÃO
Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Intervenção LIGEIRA

Intervenção MÉDIA

Intervenção PROFUNDA

RECONSTRUÇÃO

Objeto / Estado de Conservação do Edifício
MÉDIO

MAU

PÉSSIMO

RUÍNA

Reparação, substituição

Execução de um novo

Descrição
Reparações localizadas

Substituição

na envolvente exterior

revestimentos.

ou reforço de elementos

edifício e demolição do

do edifício.

Reparação e criação de

construtivos primários e

existente.

novas instalações.

secundários.

Pequenas
em

reparações

instalações

e

de

Reparação, substituição

equipamentos

ou reforço localizados de

existentes.

elementos construtivos.

Exemplos
NÍVEL DE INTERVENÇÃO
Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Intervenção LIGEIRA

Intervenção MÉDIA

Intervenção PROFUNDA

RECONSTRUÇÃO

Descrição
Pintura do exterior e do

Reparação

interior do edifício.

revestimentos interiores

reconstruções

Reparação de anomalias

e exteriores de paredes

significativas

nos rebocos.

e tetos e da cobertura.

substituição parcial ou

Limpeza de elementos

Renovação

total de pavimentos e

metálicos corroídos.

instalações elétricas.

Melhoria das condições

Reparação

interiores de iluminação

substituição parcial de

estruturais.

e/ou de ventilação.

carpintarias.

Beneficiação

Reparação e eventual

reestruturação

instalações elétricas e de

reforço

partes comuns.

iluminação artificial.

elementos

Reparação de sistemas

(pavimentos

de drenagem de águas

cobertura).

Construção

de

pluviais.

Demolição de tabiques.

instalações

sanitárias

Limpeza e manutenção

Reorganização

e/ou cozinhas.

geral da cobertura.

instalações

Beneficiação

de

geral

dos

das

e

com

paredes divisórias.
ou

localizado

Demolições

de

Resolução de problemas

estruturais

Substituição

e

carpintarias.

de

e
das

geral de

sanitárias

e/ou cozinhas.
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NÍVEL DE INTERVENÇÃO
Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Intervenção LIGEIRA

Intervenção MÉDIA

Intervenção PROFUNDA

RECONSTRUÇÃO

Alteração

da

configuração

de

compartimentos.
Estaleiro
Inexistente

ou

muito

limitado.
Equipamentos

e

Função do tipo de obra.

Projeto de estaleiro.

Confinado

Montagem

relativo

ao
a

espaço

um

dos

desmontagem

habitualmente

Ou estaleiro com as

demolição.

guardados num espaço

exigências ao nível da

confinado da área de

intervenção 3.

são

ou

Montagem

ou

construção,

construção,

compartimentos.

materiais

Projeto de estaleiro.

ou

desmontagem

ou

demolição.

trabalho.
Impacto (sobre os moradores)
Afeta de forma pouco

Pode ser necessária a

Obriga à desocupação

Obriga à desocupação

significativa

desocupação

do edifício, provocando

do edifício, provocando
a

as

ou

atividades diárias dos

restrição de uso parcial

a

moradores.

ou total do edifício.

realojar os moradores

realojar os moradores

Regra geral, não obriga à

Regra geral, é possível a

por períodos de tempo

por períodos de tempo

deslocalização

presença dos moradores

significativos.

significativos.

ou

ao

realojamento provisório.

necessidade

de

necessidade

de

nas suas habitações.

Custo (face ao custo total de uma nova edificação com áreas semelhantes)
Limite máximo:

Limite máximo:

Aproximação do custo

Aproximação

ou

1/3 do custo total.

2/3 do custo total.

total.

ultrapassagem do custo
total.
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Estimativa de custos de reabilitação de edifícios
Uma vez caracterizado tipologicamente o edificado degradado e assumindo os critérios
delineadores dos diferentes níveis de intervenção, referenciam-se agora os custos das ações
interventivas em função da ponderação desses fatores.
A metodologia adotada para o cálculo da estimativa de custos de reabilitação de edifícios tem
por base os artigos “Métodos de Estimação de Custos de Reabilitação de Edifícios de Habitação”4
e “Custos de Reabilitação de Edifícios”5, de Manuel Moreira Braga, nos quais o autor aborda os
conceitos fundamentais a considerar em reabilitação de edifícios, nomeadamente o
Desempenho, a Depreciação e a Tipologia de Edifícios.
O Desempenho de um edifício (ou elemento construtivo) relaciona-se com a forma como são
satisfeitas as exigências funcionais (estruturais, de habitabilidade e económicas), ao longo do
tempo, em função da conservação e da reabilitação.
Relativamente à Depreciação, na avaliação de custos de reabilitação, são considerados 3 tipos:
• Depreciação Física: perda de valor face à deterioração física, resultante da idade e da
falta de obras de conservação, manifestando-se pelo desgaste dos elementos da
construção, resultante do uso e da exposição ambiental a que estiveram submetidos;
•

Depreciação Funcional: perda de valor face a singularidades ou lacunas de conceção
arquitetónica dos espaços dos edifícios, impedindo ou limitando a sua utilização;

•

Depreciação Económica: perda de valor provocada por situações económicas
desfavoráveis, externas ao próprio edifício, nomeadamente alterações legislativas ou de
conjuntura.

No cálculo da estimativa de custos de reabilitação, torna-se necessário traduzir a degradação
física dos edifícios, patente no seu estado de conservação, em degradação económica,
atribuindo-lhe uma proporção associada ao valor de referência.

4

BRAGA, Manuel Moreira; Métodos de Estimativa de Custos de Reabilitação de Edifícios de Habitação;
Artigo; 1991.
5
BRAGA,
Manuel
Moreira;
Custos
de
Reabilitação
de
Edifícios;
publicado
in
www.reabilitacaodeedificios.dashofer.pt.
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Tabela 8: Degradação Física vs Degradação Económica de Edifícios
Estado de Conservação
BOM ou EXCELENTE
MÉDIO
MAU
PÉSSIMO
RUÍNA

5
4
3
2
1

Nível de Intervenção
LIGEIRA
MÉDIA
PROFUNDA
RECONSTRUÇÃO

Degradação Económica
0%
35%
75%
100%*
125%

* Valor de referência. As proporções indicadas são médias, tendo por base valores reais de obras homólogas
realizadas em parques habitacionais recentemente reabilitados.

Relativamente ao Nível 1 de Intervenção, RECONSTRUÇÃO, foi considerada uma percentagem
superior a 100, entendendo-se que, substituindo o elemento, existe a necessidade de demolir o
existente e tornar a edificá-lo. O valor de referência encontra-se associado ao nível de
intervenção 2, PROFUNDA, apresentando custos de reabilitação iguais ou semelhantes aos da
construção nova.
Para a estimação de custos de reabilitação é também indispensável o conhecimento e
sistematização da diversidade tipológica do edificado, pela necessidade de dominar as
tecnologias de construção e definir a forma de intervenção, bem como pela importância em
determinar as suas diferentes estruturas de custos.
Tomando em consideração as diferenças construtivas, estabelece-se uma abordagem distinta
em função da Tipologia de Edifícios, nomeadamente a seguinte:
•

Edifícios de alvenaria (ou mistos de alvenaria de tijolo e betão armado), com pavimentos
de madeira ou em laje de betão (inicialmente só nas cozinhas e sanitários, por
apodrecimento dos pisos de madeira, consequência da utilização de águas correntes);

•

Edifícios de betão armado, mais recentes, constituídos por uma estrutura porticada,
sendo as paredes compostas por panos em alvenaria de tijolo.

A definição das operações de reabilitação tendo por base a tipologia construtiva assumida sobre
o edificado, assenta na caracterização dos elementos construtivos tidos como mais relevantes
para ações de conservação e/ou reabilitação.
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Os vários elementos construtivos, subjugados a uma base tipo construtiva (mais ou menos
transversal no edificado histórico português), subdividem-se segundo uma matriz geral
composta por 4 grandes grupos, expressos na tabela seguinte.

Tabela 9: Elementos Construtivos de Edifícios
ESTRUTURA
Fundações
Estrutura reticulada
Paredes resistentes
Lajes / Caixa de escadas
Cobertura

ENVOLVENTE EXTERIOR
Rev. Cobertura
Paredes exteriores
Rev. Paredes exteriores
Vãos exteriores
Outros

INTERIORES
Paredes não resistentes
Rev. Paredes
Rev. Pavimentos
Rev. Tetos
Vãos interiores
Cozinhas
Instalações sanitárias
Outros

INSTALAÇÕES
TÉCNICAS
Águas
Esgotos
Eletricidade

De forma a estimar os custos das obras de reabilitação tipificadas é também necessário efetuar
uma medição das quantidades de trabalho das operações de reabilitação, às quais serão
aplicados os respetivos custos unitários. As regras de uniformização dos métodos e critérios a
adotar na realização das medições são as definidas na publicação base do LNEC “Medições em
Construção de Edifícios”, expressas na tabela seguinte.

Tabela 10: Unidades de Medida e Critérios de Medição de Edifícios
Elemento Construtivo
1. ESTRUTURA
1.1 Fundações

u.m.

Critério de Medição

m3

1.2 Estrutura reticulada

m3

1.3 Paredes resistentes

m2

1.4 Lajes / Caixa de escadas

m2

1.5 Cobertura

m2

Quantidade de trabalho correspondente ao volume de betão
adicionado.
Quantidade de trabalho correspondente ao volume de betão
adicionado.
Quantidade de trabalho correspondente à área de construção
acima do solo.
Medição da área do pavimento e da caixa de escadas, incluindo
a área dos degraus das escadas.
Medição da área segundo a projeção horizontal da cobertura.

m2

Quantidade de trabalho correspondente à área da cobertura.

m

2

Quantidade de trabalho relativa às respetivas áreas em tosco.

2.3 Rev. Paredes exteriores

m

2

Quantidade de trabalho correspondente à área das paredes.

2.4 Vãos exteriores

m2

2. ENVOLVENTE EXTERIOR
2.1 Rev. Cobertura
2.2 Paredes exteriores
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2.5 Outros
3. INTERIORES
3.1 Paredes não resistentes
3.2 Rev. Paredes

Quantidade de trabalho das atividades construtivas incidindo
sobre as respetivas áreas.
-

m2

Quantidade de trabalho relativa à área das paredes em tosco.

2

Quantidade de trabalho das atividades construtivas incidindo
sobre as respetivas áreas.

m2

Custos da compartimentação específica incidindo sobre as
respetivas áreas.

m

3.3 Rev. Pavimentos
3.4 Rev. Tetos
3.5 Vãos interiores
3.6 Cozinhas
3.7 Instalações sanitárias
3.8 Outros
4. INSTALAÇÕES TÉCNICAS
4.1 Águas
4.2 Esgotos

m2

Os custos incidem sobre a área bruta de construção total do
edifício.

4.3 Eletricidade

Tomando em consideração estes parâmetros e respetivas ponderações, podem definir-se as
principais tarefas na reabilitação dos diversos elementos, referindo os procedimentos habituais
para cada um deles. A cada uma das atividades corresponde, por norma, uma leitura distinta
para efeitos de reabilitação, condicionando o seu custo final, expressas na tabela seguinte.

Tabela 11: Atividades Construtivas associadas aos Elementos Construtivos de Edifícios
Nível de Intervenção
Elemento construtivo

(4) LIGEIRA

(3) MÉDIA

(2) PROFUNDA

-

-

Reforço de fundações.

1.2 Estrutura reticulada

-

-

Reforço da estrutura.

1.3 Paredes resistentes

-

-

Reforço estrutural.

1.4 Lajes / escadas

-

-

Demolição,
fornecimento
montagem.
Demolição,
fornecimento
montagem.

1. ESTRUTURA
1.1 Fundações

1.5 Cobertura

2. ENVOLVENTE EXTERIOR
2.1 Rev. Cobertura

-

Substituição
de
elementos
do
telhado.
Reparação
ou
substituição
de
algerozes e capelos de
chaminés.

-

e

e

Desmonte,
Execução de todos os
fornecimento
e revestimentos.
montagem
dos
elementos, exceto
trabalhos de cariz
estrutural.
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2.2 Paredes exteriores

2.3 Rev. Paredes exteriores

2.4 Vãos exteriores

2.5 Outros

3. INTERIORES
3.1 Paredes não resistentes

3.2 Rev. Paredes

3.3 Rev. Pavimentos

3.4 Rev. Tetos

3.5 Vãos interiores

3.6 Cozinhas
3.7 Instalações sanitárias

Picagem superficial de Picagem de reboco Execução de todos os
trabalhos em alvenaria
até “ao osso”.
reboco.
e madeiras.
de
Pintura sobre reboco. Execução de novo Execução
revestimento com revestimentos.
respetiva pintura.
Lavagem de cantarias Limpeza de cantarias
a escova de aço.
a escova de aço.
No
tardoz
inclui No tardoz inclui
da
decapagem e pintura recuperação
de elementos de estrutura metálica.
ferro.
-

Desmonte,
fornecimento
montagem
elementos.
de Execução
revestimentos.
de

Substituição
elementos
superficiais
revestimento.
Pintura
a
tinta
selecionada.
Afagamento
e
envernizamento do
pavimento.
Substituição
de
revestimentos
superficiais.
Decapagem e pintura
de
rodapés
de
madeira.
Substituição
de
elementos
superficiais
de
revestimento.
Pintura
a
tinta
selecionada
sobre
estuque.
Pintura de roda tetos.
Decapagem e pintura
de elementos de
madeira e ferro.
Fornecimento
de
portas
e
janelas
(puxadores,
fechaduras, trincos).
Substituição
ou
reparação
de
revestimentos
superficiais.

Demolição,
e fornecimento
de execução.
de Execução
revestimentos.

e

de

Demolição,
Desmonte,
fornecimento
e fornecimento
montagem
de execução.
elementos
do
pavimento e rodapé.

Desmonte,
fornecimento
montagem
elementos.

Demolição,
e fornecimento
de execução.

e

e

Substituição de vãos. Substituição de vãos.

Desmonte,
fornecimento
e
montagem
de
revestimentos
e
impermeabilizações.

Substituição
e
instalação de móveis e
aparelhos.
Execução de todas as
demolições, acessórios
e revestimentos.
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3.8 Outros

Execução
de
betonilha
nos
pavimentos.
Fornecimento
e
montagem
de
móveis e aparelhos.
-

-

4. INSTALAÇÕES TÉCNICAS
4.1 Águas
4.2 Esgotos
4.3 Eletricidade

Reparação pontual de Substituição
instalações.
reparação
elementos.

-

e Substituição
e
de instalação
dos
sistemas, de acordo
com os respetivos
projetos
de
especialidade.
Inclui
todos
os
acessórios
e
demolições.

As atividades construtivas relacionadas com o nível de intervenção 1, RECONSTRUÇÃO,
correspondente ao estado de conservação RUÍNA, dizem respeito à demolição de todos os
elementos construtivos que compõem o edifício e posterior construção nova.

Estrutura de custos de reabilitação de edifícios
Na tabela seguinte apresenta-se a estrutura de custos utilizada para a estimação de custos de
construção, por tipologia de edifício, associando-se os respetivos preços estimados com base no
valor de referência anteriormente estipulado para a construção em alvenaria (800,00 €/m2).
Tabela 12: Estruturas de Custos de Construção de Edifícios
Tipologia de Edifício
Alvenaria
Betão Armado

Elemento construtivo

%*

€/m2**

%*

€/m2**

34,60%

276,80 €

31,10%

270,57 €

3,41%

27,28 €

5,50%

47,85 €

1.2 Estrutura reticulada

-

-

10,40%

90,48 €

1.3 Paredes resistentes

20,63%

165,04 €

0,90%

7,83 €

1.4 Lajes / escadas

8,35%

66,80 €

11,70%

101,79 €

1.5 Cobertura

2,21%

17,68 €

2,60%

22,62 €

2. ENVOLVENTE EXTERIOR

16,32%

130,56 €

23,70%

206,19 €

2.1 Rev. Cobertura

0,79%

6,32 €

4,40%

38,28 €

2.2 Paredes exteriores

1,13%

9,04 €

5,70%

49,59 €

2.3 Rev. Paredes exteriores

0,82%

6,56 €

5,10%

44,37 €

2.4 Vãos exteriores

12,42%

99,36 €

7,50%

65,25 €

2.5 Outros

1,16%

9,28 €

1,00%

8,70 €

1. ESTRUTURA
1.1 Fundações
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3. INTERIORES

40,38%

323,04 €

34,70%

301,89 €

3.1 Paredes não resistentes

5,75%

46,00 €

6,30%

54,81 €

3.2 Rev. Paredes

7,94%

63,52 €

9,75%

84,83 €

3.3 Rev. Pavimentos

5,97%

47,76 €

6,50%

56,55 €

3.4 Rev. Tetos

8,32%

66,56 €

3,65%

31,76 €

3.5 Vãos interiores

5,15%

41,20 €

3,50%

30,45 €

3.6 Cozinhas

3,33%

26,64 €

2,50%

21,75 €

3.7 Instalações sanitárias

1,32%

10,56 €

2,00%

17,40 €

3.8 Outros

2,60%

20,80 €

0,50%

4,35 €

8,70%

69,60 €

10,50%

91,35 €

4.1 Águas

1,53%

12,24 €

2,50%

21,75 €

4.2 Esgotos

1,03%

8,24 €

3,00%

26,10 €

4.3 Eletricidade

6,14%

49,12 €

5,00%

43,50 €

4. INSTALAÇÕES TÉCNICAS

TOTAL 100,00%

800,00 € 100,00% 870,00 €

* Percentagem do custo de cada elemento da construção em relação ao custo total do edifício.
** Preço, por metro quadrado, de cada elemento construtivo em relação ao valor de referência estimado.

Salienta-se que a estimativa de custos é semelhante em ambas as tipologias do edificado para
os elementos construtivos referentes aos INTERIORES e às INSTALAÇÕES TÉCNICAS, visto que,
em termos comparativos, o custo de execução da ESTRUTURA / ENVOLVENTE EXTERIOR em
alvenaria é de cerca de 12% inferior à execução equivalente em betão armado6. Desta forma, o
valor de referência para a construção em betão armado sobe para 870,00 €/m2.
A associação desta estrutura de custos com os parâmetros que traduzem o estado físico da
construção, referenciados aos diferentes níveis de intervenção no edificado anteriormente
identificados, permite apresentar valores estimados de custos primários de reabilitação de
forma simplificada e com menores margens de erro.

6

RIBEIRO, Germano Simão Vinha; Estudo de Desempenho de uma Estrutura de Fachada de um Edifício:
comparação entre estrutura de betão armado e estrutura em alvenaria resistente na vertente custo / prazo
de execução; Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do Grau de Mestre em
Engenharia Civil, Especialização em Construções; FEUP; 2012.
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Tabela 13: Estruturas de Custos de Reabilitação de Edifícios
Tipologia de Edifício:
Nível de Intervenção:

ALVENARIA

BETÃO ARMADO

(4)

(3)

(2)

(1)

(4)

(3)

(2)

(1)

LIGEIRA

MÉDIA

PROFUNDA

RECONSTRUÇÃO

LIGEIRA

MÉDIA

PROFUNDA

RECONSTRUÇÃO

-

-

276,80 €

346,00 €

-

-

270,57 €

338,21 €

-

-

27,28 €
165,04 €
66,80 €
17,68 €

34,10 €
206,30 €
83,50 €
22,10 €

-

-

47,85 €
90,48 €
7,83 €
101,79 €
22,62 €

59,81 €
113,10 €
9,79 €
127,24 €
28,28 €

2. ENVOLVENTE EXTERIOR

45,70 €

97,92 €

130,56 €

163,20 €

72,17 €

154,64 €

206,19 €

257,74 €

2.1 Rev. Cobertura
2.2 Paredes exteriores
2.3 Rev. Paredes exteriores
2.4 Vãos exteriores
2.5 Outros

2,21 €
3,16 €
2,30 €
34,78 €
3,25 €

4,74 €
6,78 €
4,92 €
74,52 €
6,96 €

6,32 €
9,04 €
6,56 €
99,36 €
9,28 €

7,90 €
11,30 €
8,20 €
124,20 €
11,60 €

13,40 €
17,36 €
15,53 €
22,84 €
3,05 €

28,71 €
37,19 €
33,28 €
48,94 €
6,53 €

38,28 €
49,59 €
44,37 €
65,25 €
8,70 €

47,85 €
61,99 €
55,46 €
81,56 €
10,88 €

96,96 €

242,28 €

323,04 €

403,80 €

86,48 €

226,42 €

301,89 €

377,36 €

3.1 Paredes não resistentes
3.2 Rev. Paredes
3.3 Rev. Pavimentos
3.4 Rev. Tetos
3.5 Vãos interiores
3.6 Cozinhas
3.7 Instalações sanitárias
3.8 Outros

22,23 €
16,72 €
23,30 €
14,42 €
9,32 €
3,70 €
7,28 €

34,50 €
47,64 €
35,82 €
49,92 €
30,90 €
19,98 €
7,92 €
15,60 €

46,00 €
63,52 €
47,76 €
66,56 €
41,20 €
26,64 €
10,56 €
20,80 €

57,50 €
79,40 €
59,70 €
83,20 €
51,50 €
33,30 €
13,20 €
26,00 €

29,69 €
19,79 €
11,11 €
10,66 €
7,61 €
6,09 €
1,52 €

41,11 €
63,62 €
42,41 €
23,82 €
22,84 €
16,31 €
13,05 €
3,26 €

54,81 €
84,83 €
56,55 €
31,76 €
30,45 €
21,75 €
17,40 €
4,35 €

68,51 €
106,03 €
70,69 €
39,69 €
38,06 €
27,19 €
21,75 €
5,44 €

4. INSTALAÇÕES TÉCNICAS

24,36 €

52,20 €

69,60 €

87,00 €

31,97 €

68,51 €

91,35 €

114,19 €

4,28 €
2,88 €
17,19 €

9,18 €
6,18 €
36,84 €

12,24 €
8,24 €
49,12 €

15,30 €
10,30 €
61,40 €

7,61 €
9,14 €
15,23 €

16,31 €
19,58 €
32,63 €

21,75 €
26,10 €
43,50 €

27,19 €
32,63 €
54,38 €

167,02 €

392,40 €

800,00 €

1.000,00 €

190,62 €

449,57 €

870,00 €

1.087,50 €

Elemento Construtivo
1. ESTRUTURA
1.1 Fundações
1.2 Estrutura reticulada
1.3 Paredes resistentes
1.4 Lajes / escadas
1.5 Cobertura

3. INTERIORES

4.1 Águas
4.2 Esgotos
4.3 Eletricidade

TOTAL
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ANEXO VIII – METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DE
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

DEFINIÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
No âmbito da estimativa de custos de requalificação dos espaços públicos, a metodologia
adotada assenta na consideração e definição de três níveis cumulativos de intervenção e
respetivos custos de execução da obra, referenciados aos valores correntes de mercado.
A metodologia adotada permite:
•

obter uma previsão do grau de profundidade das intervenções de reabilitação a realizar
nos espaços públicos, individualmente ou no seu conjunto;

•

adquirir uma noção aproximada dos possíveis valores de custo das intervenções de
requalificação dos espaços públicos, referenciadas aos diferentes níveis de intervenção.

Definição de níveis de intervenção no espaço público
A determinação do nível de conservação dos espaços públicos reflete o seu estado de
conservação, bem como a existência de infraestruturas básicas, de acordo com a tabela
seguinte.

Tabela 1: Níveis e Estados de Conservação do Espaço Público
Nível

1

2

3

Estado de Conservação

MAU

RAZOÁVEL

BOM

O levantamento de campo e as visitas técnicas às áreas urbanas a requalificar permitem
determinar os níveis de intervenção associados aos estados de conservação dos espaços
públicos. Sendo assim, propõem-se 4 níveis de graduação das intervenções e de tipificação dos
trabalhos necessários a realizar, de acordo com a tabela seguinte.
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Tabela 2: Estados de Conservação e Níveis de Intervenção no Espaço Público
Estado de Conservação

Nível de Intervenção

1

2

3

MAU

RAZOÁVEL

BOM

1

2

3

4

PROFUNDA

MÉDIA

LIGEIRA

Sem intervenção

Os parâmetros que definem cada um dos níveis de intervenção nos espaços públicos a
requalificar são os seguintes:
Tabela 3: Parâmetros dos Níveis de Intervenção em Obras de Requalificação de Espaço Público
NÍVEL DE INTERVENÇÃO
Nível 3

Nível 2

Nível 1

Intervenção LIGEIRA

Intervenção MÉDIA

Intervenção PROFUNDA

Estado de Conservação do Espaço Público
RAZOÁVEL

MAU
Descrição
Novo desenho de espaço público.

Introdução de infraestruturas.

revestimentos de pavimentos.

Demolição

Novo desenho de espaço público.

Adição de mobiliário urbano.

revestimentos dos pavimentos e

Demolição

Substituição de iluminação.

espaços verdes.

revestimentos dos pavimentos e

Adição de mobiliário urbano.

espaços verdes.

Adição de iluminação.

Adição de mobiliário urbano.

Reparações

localizadas

nos

e

substituição

de

e

substituição

de

Adição de iluminação.

Estrutura de custos de requalificação de espaços públicos
De acordo com o estado de conservação em que se encontram os espaços públicos e o nível de
intervenção atribuído, devem ser associados valores estimados para a reabilitação no âmbito de
uma operação de requalificação urbana. A avaliação da dimensão de investimento da
intervenção realiza-se com base na produção de valores indicativos, tomando como referência
projetos semelhantes e o conhecimento que se possui do mercado atual da construção e
reabilitação, não devendo, por isso, ser considerados como valores orçamentais finais e
definitivos.
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Uma vez caracterizado o estado de conservação dos espaços públicos e considerando os
critérios delineadores dos diferentes níveis de intervenção, referenciam-se agora os custos das
ações interventivas em função da ponderação desses fatores.
A metodologia adotada para o cálculo da estimativa de custos de requalificação em espaços
públicos assenta, em primeiro lugar, na distinção dos elementos de intervenção tidos como mais
relevantes para as operações de requalificação urbana, subdividindo-se segundo uma matriz
geral composta por 5 grandes grupos, aos quais se aplicam os respetivos custos unitários
referenciados aos valores correntes de mercado, expressos na tabela seguinte.

Tabela 4: Elementos de Intervenção no Espaço Público
DEMOLIÇÕES
Desmontagem com recuperação de mobiliário urbano
Desmontagem e reposição de mobiliário urbano
Corte de pavimento asfáltico
Fresagem de pavimento asfáltico
Pavimento
Lancil
Valeta
Eliminação de marca rodoviária

INSTALAÇÕES
Rede elétrica
Rede de abastecimento de água
Rede de águas residuais
Rede de gás natural
Rede de telecomunicações
Rede de iluminação pública
Rede de drenagem

PAVIMENTOS

Escada
Pavimento
Betuminoso
Perfil de bordadura
Lancil
Lancil de rampa
Valeta
Sumidouro
Marca rodoviária longitudinal
Passadeira
ESPAÇOS VERDES
EQUIPAMENTOS
Plantação / replantação de árvore
Caldeira
Zona ajardinada e sementeira
Proteção de caldeira
Rede de rega
Banco
Papeleira
Cinzeiro de pé
Bebedouro
Estacionamento para bicicletas
Floreira
Dissuasor
Guarda / corrimão
Sinalização vertical
Iluminação viária
Iluminação pedonal / de parede

Tomando em consideração os diversos elementos de intervenção e respetivos custos unitários,
podem definir-se as principais tarefas e atividades a realizar no âmbito da requalificação de
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espaços públicos, referenciadas aos diferentes níveis de intervenção. Na tabela seguinte
apresenta-se a estrutura de custos utilizada para a estimação de custos de requalificação de
espaços públicos.

Tabela 5: Estrutura de Custos de Intervenção no Espaço Público
Custo Unitário
Elemento de Intervenção

u.m.

€

Nível de Intervenção
(3)
(2)
(1)
LIGEIRA
MÉDIA PROFUNDA
%*

1. DEMOLIÇÕES
1.1 Desmontagem c/ recup. de mobiliário urbano

un

9,00 €

1.2 Desmontagem e rep. de mobiliário urbano

un

15,00 €

1.3 Corte de pavimento asfáltico

m2

4,00 €

m

2

6,00 €

1.5 Pavimento

m

2

9,00 €

1.6 Lancil

ml

2,20 €

1.7 Valeta

ml

1,00 €

1.8 Eliminação de marca rodoviária

ml

0,50 €

ml

50,00 €

2.2 Pavimento

m

2

55,00 €

2.3 Betuminoso

m2

20,00 €

2.4 Perfil de bordadura

ml

25,00 €

2.5 Lancil

ml

40,00 €

2.6 Lancil de rampa

ml

50,00 €

2.7 Valeta

ml

45,00 €

2.8 Sumidouro

un

150,00 €

2.9 Marca rodoviária longitudinal

ml

0,60 €

2.10 Passadeira

ml

5,00 €

3.1 Rede elétrica

ml

100,00 €

3.2 Rede de abastecimento de água

ml

100,00 €

3.3 Rede de águas residuais

ml

85,00 €

3.4 Rede de gás natural

ml

50,00 €

3.5 Rede de telecomunicações

ml

40,00 €

3.6 Rede de iluminação pública

ml

50,00 €

3.7 Rede de drenagem

ml

100,00 €

un

150,00 €

1.4 Fresagem de pavimento asfáltico

100 %

100 %
50 %

2. PAVIMENTOS
2.1 Escada

-

50 %

50 %

100 %

100 %

3. INSTALAÇÕES

-

100 %

50 %

4. ESPAÇOS VERDES
4.1 Plantação / replantação de árvore
4.2 Zona ajardinada e sementeira

m

2

15,00 €

4.3 Rede de rega

m2

10,00 €

-

100 %

5. EQUIPAMENTOS
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Custo Unitário
Elemento de Intervenção

u.m.

€

5.1 Caldeira

un

300,00 €

5.2 Proteção de caldeira

un

60,00 €

5.3 Banco

un

1.000,00 €

5.4 Papeleira

un

250,00 €

5.5 Cinzeiro de pé

un

250,00 €

5.6 Bebedouro

un

400,00 €

5.7 Estacionamento para bicicletas

un

400,00 €

5.8 Floreira

un

300,00 €

5.9 Dissuasor

un

200,00 €

5.10 Guarda / corrimão

ml

100,00 €

5.11 Sinalização vertical

un

750,00 €

5.12 Iluminação viária

un

1.500,00 €

5.13 Iluminação pedonal / de parede

un

800,00 €

Nível de Intervenção
(3)
(2)
(1)
LIGEIRA
MÉDIA PROFUNDA
%*

100 %

* Percentagem de custo de cada elemento da intervenção em relação ao seu custo total.
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Definição de perfis de intervenção no espaço público
Tendo sido estabelecida uma estrutura geral para a estimação de custos de requalificação,
procede-se agora à categorização dos diversos espaços públicos inseridos na ARU do Centro
Histórico da Cidade de Gouveia e Área Envolvente Consolidada em 5 perfis definidos no âmbito
da presente operação de reabilitação urbana.

Tabela 6: Perfis de Intervenção no Espaço Público

Designação do perfil tipo

P1

PRAÇA / LARGO

P2

RUA / CAMINHO PEDONAL

P3

ESCADA

P4

P5

ARRUAMENTO COM PASSEIO
SEGREGADO

ARRUAMENTO SEM PASSEIO
SEGREGADO

Características
Espaço pedonal
Contém:
. mobiliário urbano (banco, papeleira, bebedouro)
. arborização
. iluminação
. sinalização vertical
. redes de infraestruturas
Arruamento pedonal
Contém:
. mobiliário urbano (papeleira)
. sinalização vertical
. iluminação
. redes de infraestruturas
Acesso pedonal
Contém:
. guarda/corrimão central ou lateral
. iluminação
Passeio nos dois lados da via
Faixa de rodagem:
. 3,00 m < d < 4,00 m (um sentido de circulação)
. 4,00 m < d < 6,00 m (dois sentidos de circulação)
Contém:
. mobiliário urbano (papeleira)
. iluminação
. sinalização vertical
. marca rodoviária/passadeira
. redes de infraestruturas
Faixa de rodagem partilhada:
. 2,50 m < d < 3,50 m
Contém:
. mobiliário urbano (papeleira)
. iluminação
. sinalização vertical
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Estimativa de custos de requalificação de espaços públicos
A tabela seguinte apresenta o panorama geral da intervenção nos espaços públicos inseridos na
presente ARU, por nível de intervenção, para cada um dos perfis tipo definidos anteriormente.

Tabela 7: Intervenção no Espaço Público
P1
P2
P3
P4
P5
Elemento de Intervenção
N3 N2 N1 N3 N2 N1 N3 N2 N1 N3 N2 N1 N3 N2 N1
1. DEMOLIÇÕES
1.1 Desmontagem c/ recup. de mob. urb.
1.2 Desmontagem e repos. de mob. urb.
1.3 Corte de pavimento asfáltico
1.4 Fresagem de pavimento asfáltico
1.5 Pavimento
1.6 Lancil
1.7 Valeta
1.8 Eliminação de marca rodoviária

2. PAVIMENTOS
2.1 Escada
2.2 Pavimento
2.3 Betuminoso
2.4 Perfil de bordadura
2.5 Lancil
2.6 Lancil de rampa
2.7 Valeta
2.8 Sumidouro
2.9 Marca rodoviária longitudinal
2.10 Passadeira

3. INSTALAÇÕES
3.1 Rede elétrica
3.2 Rede de abastecimento de água
3.3 Rede de águas residuais
3.4 Rede de gás natural
3.5 Rede de telecomunicações
3.6 Rede de iluminação pública
3.7 Rede de drenagem

4. ESPAÇOS VERDES
4.1 Plantação / replantação de árvore
4.2 Zona ajardinada e sementeira
4.3 Rede de rega

5. EQUIPAMENTOS
5.1 Caldeira
5.2 Proteção de caldeira
5.3 Banco
5.4 Papeleira
5.5 Cinzeiro de pé
5.6 Bebedouro
5.7 Estacionamento para bicicletas
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5.8 Floreira
5.9 Dissuasor
5.10 Guarda / corrimão
5.11 Sinalização vertical
5.12 Iluminação viária
5.13 Iluminação pedonal / de parede
Sem intervenção
[3] Intervenção LIGEIRA

[2] Intervenção MÉDIA
[1] Intervenção PROFUNDA

Finalmente, de acordo com o estado de conservação em que se encontram os espaços públicos
referenciados por perfis e o respetivo nível de intervenção, foram estimados os seguintes
valores para a requalificação:
Tabela 8: Estimativa de Custos de Requalificação do Espaço Público (€ / m2)
Perfil de Espaço Público

Nível de
Intervenção

P1

P2

P3

P4

P5

LIGEIRA

90,00 €

75,00 €

65,00 €

45,00 €

55,00 €

MÉDIA

155,00 €

160,00 €

90,00 €

100,00 €

130,00 €

PROFUNDA

195,00 €

320,00 €

115,00 €

160,00 €

185,00 €

De salientar que a estimativa de custos previamente apresentada foi realizada com base na
produção de valores indicativos, tomando como referência projetos semelhantes e o
conhecimento que se possui do mercado atual da construção e reabilitação, não devendo, por
isso, ser considerados como valores orçamentais finais e definitivos.

PERU da ORU de Gouveia

