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Melhorar o ambiente urbano com especial relevo para a mobilidade 
urbana do peão e criação de espaço público de qualidade;

Fomentar a economia de escala e aumentar a massa criativa na Zona 
Antiga num espaço conjunto, entre o investimento de natureza pública 
e privada;

Construir um programa de visitação na Zona Antiga ancorado na oferta 
cultural, no património arqueológico e arquitetónico;

Rejuvenescer a Zona Antiga tornando -a mais atrativa como destino 
para habitação jovem e desenvolvimento de negócios na área de co-
mércio e serviços;

Fomentar a participação do cidadão.

Aproveitando a persistência e o sentido da tendência da distribuição 
geográfica da inovação empresarial e a criação de redes de cooperação 
territorial, fator fundamental para difundir lógicas inovadoras e integra-
das, que proporcionem uma dinâmica de fluxos espaciais e o esbatimento 
de assimetrias regionais, afigurou -se para o concelho do Fundão uma 
alternativa estratégica, de saída sustentável e desenvolvimento futuro, 
pela via do investimento em estruturas de acolhimento tecnológico e de 
empreendedorismo inovador, como agentes dinamizadores.

É sabido que a promoção e a concentração de empresas competitivas num 
dado território potenciarão a sua transformação num território ainda mais 
competitivo e, mais ainda que, se beneficiando de externalidades positivas, 
tenderão simultaneamente a favorecer a atração de outras empresas, por 
efeito de contágio, promovendo, assim, a sua competitividade territorial.

Neste contexto, e suportado por um Plano Estratégico para a Ino-
vação, o Fundão manifestou a ambição de se transformar no primeiro 
concelho totalmente OPEN do país: aberto aos jovens, à criatividade e à 
inovação; aberto aos negócios, ao empreendedorismo e ao querer fazer; 
aberto a novas culturas, novas formas de estar e de viver num território 
em que podemos facilmente associar um contexto de vivência urbana 
com o melhor e mais saudável da riqueza rural, natural, patrimonial e 
histórica, com os respetivos ganhos em termos de qualidade de vida.

Tendo como pano de fundo a Plataforma Living Lab da Cova da 
Beira e em particular o conjunto integrado das novas valências criadas 
através da IUPEN — Incubadora Urbana Polinucleada de empresas e 
Negócios, o concelho do Fundão e em particular a sua sede, apresentam 
hoje níveis de atratividade renovados fruto de um ecossistema aberto e 
gerador de novos serviços e produtos que foi dando lugar à instalação 
de empresas e novos negócios nos espaços da Antiga Praça do Fundão, 
d’A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes, do Pavilhão Multiusos 
e do Mercado Abastecedor da Cova da Beira.

Imbuída do espírito subjacente ao Living Lab Cova da Beira, a IUPEN 
traduz -se num instrumento estratégico que pretende assumir -se dinamizadora 
de modelos que sejam claramente orientados para as reais necessidades 
dos utilizadores e consumidores, e por essa via promover a criação de ne-
cessidades através da emergência de produtos de tal modo inovadores que 
conseguem, por essa via, atuar diretamente sobre o mercado. Paralelemente, 
promove a incorporação de novos modelos de empreendedorismo social e 
faz emergir o ambiente favorável ao acolhimento de empresas, designada-
mente, de base tecnológica e suportadas no conceito de serviços partilhados, 
que se possam afirmar no mercado global, a partir do Fundão.

Foi desta forma que disponibilizar espaços, infra estruturas e serviços 
de acolhimento, mediante a adaptação e requalificação de edifícios 
existentes, para que se enquadrem em novas funcionalidades dedicadas 
a acolher empreendedores e empresas de caracter inovador e de base 
tecnológica, se tornou uma prioridade. Deste modo, além da valoriza-
ção atribuída ao património existente com base na sua recuperação, 
são proporcionadas infra estruturas a baixo custo quer à comunidade 
criativa quer às empresas.

Com efeito, nestes espaços, é expectável acolher, para além de ativi-
dades clássicas, novas profissões e modelos de negócio enquadrados em 
esquemas de networking para qualquer parte do Mundo, designadamente 
os suportados numa base tecnológica e de serviços partilhados.

Considerando as potenciais necessidades de um mercado de trabalho 
com a abertura a estes domínios, igualmente se impôs facilitar as con-
dições necessárias à atração e instalação de novos habitantes, preferen-
cialmente qualificados, que farão parte do fluxo disponível no mercado 
de trabalho local, oferecendo serviços personalizados de acolhimento 
e formação avançada.

Esta circunstância, fomentou a criação de uma Bolsa de imóveis/ 
Casas Oficinas, no âmbito da qual são disponibilizados para albergar 
empreendedores, as empresas e seus colaboradores, a quem se facilita 
e apoia todo o processo de instalação com o intuito de reforçar as con-
dições de atratividade e de acolhimento de iniciativas e investimentos 
provenientes do exterior.

Considerando que a oferta de edifícios com este fim, disponível no 
mercado de arrendamento local, nomeadamente em tipologias iguais ou 
inferiores a T2, tende a ser diminuta para a procura expectável no curto 
prazo por parte de novos residentes a ocupar os postos de trabalho que 
se prevê venham a ser criados (500 num horizonte de 3 anos), pretende o 

Município do Fundão concretizar uma medida de política de reabilitação 
urbana, através do desenvolvimento de uma operação de reabilitação 
urbana, que promova a criação de 50 a 60 novos fogos correspondentes 
às tipologias mais procuradas (t1 e t2), viabilizada pela reabilitação de 
imóveis de natureza privada e pela construção de novos edifícios.

Desta forma, e tendo como conceito base o desenvolvimento econó-
mico da cidade, pretende -se ampliar o limite da Área de Reabilitação 
Urbana introduzindo uma zona onde se integraram bairros da cidade 
predominantemente habitacionais, que se encontram um pouco degra-
dados, de construção dos anos 70. Agregando toda a zona do mercado 
tradicional do Fundão dada a sua importância para a revitalização de 
toda a zona urbana consolidada da cidade. De referir que neste mercado 
operam mais de 200 comerciantes. Neste novo perímetro ficaram incluí-
dos também equipamentos municipais como é o caso da biblioteca e do 
mercado, também considerada a zona do centro cívico da cidade.

Assim, e de acordo com a planta (anexo II), pretende -se fazer uma 
alteração à delimitação da área de reabilitação urbana. Este princípio 
ilustra igualmente a preocupação que o Município possui em maximizar 
os edifícios que integram o aglomerado urbano, e, simultaneamente, 
potenciar o desenvolvimento sustentado da economia local.

Esta alteração decorre do disposto no artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, tendo em vista 
uma intervenção integrada sobre o edificado, as infraestruturas, os 
equipamentos e os espaços verdes, no que se refere às suas condições 
de fruição e usufruto, na perspetiva do interesse público. 
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 MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Aviso n.º 777/2015

Aprovação da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
para o Centro Histórico da Cidade de Gouveia

e Área Envolvente Consolidada
Torna-se público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 
de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
que a Assembleia Municipal de Gouveia na Sessão Ordinária realizada no 
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dia 17 de dezembro de 2014 deliberou, aprovar a Delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana para o Centro Histórico da Cidade de Gouveia 
e Área Envolvente Consolidada, incluindo a Memória Descritiva e 
Justificativa, a Planta de Delimitação e o Quadro dos Benefícios Fis-
cais, por proposta do Executivo da Câmara Municipal de Gouveia que 
aprovou o documento na sua reunião de 11 de dezembro de 2014 (Ata 
n.º 23/2014).

Torna-se ainda público que os interessados poderão consultar os 
referidos elementos, identificados no n.º 2 do artigo 13.º do citado Re-
gime Jurídico da Reabilitação Urbana, no sítio do Urbanismo da CMG, 
(http://www.cm -gouveia.pt/Urbanismo/Paginas/default.aspx).

12 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Gouveia, Luís Manuel Tadeu Marques.

Preâmbulo
Este estudo reverte do trabalho desenvolvido pela equipa técnica 

interna do Município de Gouveia e na sequência da decisão e ordem de 
serviço interna do Sr. Presidente da Câmara, tendo por base a intenção 
de posterior deliberação do executivo da Câmara Municipal de Gouveia, 
com vista à elaboração de proposta de Delimitação de uma Área de Re-
abilitação Urbana para o Centro Histórico da Cidade de Gouveia e Área 
Envolvente Consolidada, de acordo com o artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 
de agosto. O presente documento submetido à apreciação da Câmara 
Municipal de Gouveia, para respetiva aprovação e posteriormente pre-
sente à Assembleia Municipal de Gouveia, órgão legalmente competente 
para deliberar sobre a sua aprovação.

Em situação de aprovação, a Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico da Cidade de Gouveia e Área Envolvente 
Consolidada, deverá ser enviada para publicação através de aviso na 
2.ª série do Diário da República, e divulgada na página electrónica do 
Município conforme o estipulado no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 
de agosto. Simultaneamente a mesma deverá ser remetida, para o Insti-
tuto da Habitação e da Reabilitação Urbana, através de meios eletrónicos, 
de acordo com n.º 5 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 
de outubro, republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.

A aprovação da delimitação da área de reabilitação urbana caducará, 
se, no prazo de 3 anos, não for aprovada a correspondente ORU (Ope-
ração de Reabilitação Urbana), conforme o estipulado no artigo 15.º 
do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, republicado pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto.

1 | Introdução
A presente proposta de delimitação de uma área de Reabilitação 

Urbana para o Centro Histórico da Cidade de Gouveia e Área En-
volvente Consolidada enquadra -se no regime jurídico da reabilitação 
urbana (DL 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto), mais especificamente no seu artigo 13.º, 
no que diz respeito à delimitação e aprovação de áreas de reabilitação 
urbana — ARU.

Com alteração do regime jurídico da reabilitação urbana (RJRU) 
passa a ser possível aos municípios fomentar processos de reabilitação 
urbana em ARU de forma faseada, caso assim o entendam, com este 
procedimento a primeira fase coincide com a aprovação da operação de 
reabilitação a desenvolver nestas áreas: neste cenário, terá o município 
três anos para aprovar a operação de reabilitação urbana para a ARU 
previamente delimitada e aprovada, através de um programa de reabi-
litação urbana, prazo após o qual caducará a delimitação.

Propondo -se o Município de Gouveia optar por esta tramitação fa-
seada, de acordo com o estipulado no RJRU, a proposta que agora se 
apresenta contêm:

A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subja-
centes à delimitação da área abrangida e os objetivos estratégicos a 
prosseguir;

A planta com a delimitação da área abrangida;
Os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre patri-

mónio, designadamente o imposto municipal sobre os imóveis (IMI) e 
o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT).

Assim sendo, os capítulos 2,3 e 5, procuram dar resposta ao primeiro 
ponto, o capítulo 4 apresenta a proposta de delimitação, constituindo 
capitulo 6 a proposta dos benefícios fiscais associados aos impostos 
municipais sobre o património.

O Município de Gouveia com a elaboração deste projeto, procura 
iniciar e construir um documento que permita enquadrar, orientar, fo-
mentar e desencadear a reabilitação urbana na centro histórico da cidade, 
corretamente fundamentado numa estratégia para a intervenção e num 

programa de ação realista e exequível a médio e longo prazo. Deste 
modo entende -se que tal estratégia de reabilitação urbana deveria ter 
como princípios básicos (que se devem conjugar entre si) os que a 
seguir se elencam:

Sustentabilidade das intervenções propostas;
Manutenção da identidade e singularidade do centro histórico da 

Cidade de Gouveia e áreas periféricas que o consolidam;
Originalidade das propostas que visem a revitalização e dinamização 

da área a intervencionar.

Com a entrada em vigor do RJRU foi estabelecido um novo norma-
tivo para as questões referentes à reabilitação urbana, seja no âmbito 
programático, procedimental ou de execução, dando -se especial relevo 
não apenas à vertente imobiliária ou patrimonial da reabilitação, mas à 
integração e coordenação da intervenção.

Deste modo, será pertinente começar por definir os objetivos fun-
damentais a alcançar através da reabilitação urbana e determinar os 
princípios que regem o procedimento.

A partir dos objetivos e princípios gerais emanados do RJRU e inten-
ções básicas e eixos de desenvolvimento aplicáveis à área a definir de 
acordo com pressupostos assumidos pelos decisores do Município de 
Gouveia, foram definidas as seguintes vertentes de intervenção:

Fomentar o incentivo da revitalização do tecido urbano da cidade, 
adequando -a às exigências atuais, sem por em causa a sua singularidade, 
identidade, morfologia, história e património;

Desenvolver políticas focadas na fixação de população residente, e 
seu rejuvenescimento, na área de intervenção, dinamizar as atividades 
económicas implantadas, no sentido da sua revitalização e incremento 
da atratividade;

Programar e divulgar os resultados das intervenções previstas a levar 
a cabo pelo Município e pelos particulares, centradas em intervenções 
que visam a dinamização de atividades económicas, culturais e sociais 
na área intervencionada, bem como a requalificação do seu espaço 
público, e equipamentos que o servem.

2 | Caracterização da ARU do Centro Histórico da Cidade 
de Gouveia e Área Envolvente Consolidada

A Área de Reabilitação Urbana de Gouveia, com 211 hectares, integra 
parte da Cidade de Gouveia, sede de concelho e distrito da Guarda.

A intervenção incide sobre a área do antigo núcleo urbano da Cidade 
e áreas periféricas consolidadas.

O centro histórico propriamente dito é constituído por um conjunto 
complexo de arruamentos, de perfil estreito e escala reduzida, que cres-
ceu na envolvente de um eixo diagonal natural 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 surgira no tempo, aparentemente de forma espontânea e 
desarticulada.

A topografia da Cidade de Gouveia prima pela sua singularidade e 
apetência natural de vista panorâmica sobre o Vale do Mondego, ca-
racterística 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 ocupa-
dos fisicamente por construções, Jardim do Paixotão, o Miradouro da 
Av. Botto Machado, e o Jardim da Ribeira (Fabrica das Bobines, todos 
requalificados recentemente de modo a contrariar esta tendência.

A rede de arruamentos e sua interligação com os espaços públicos 
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 identidade da Cidade de Gouveia e pela 
potenciação da sua função de mobilidade e atratividade.

Simultaneamente o despovoamento habitacional e fecho de esta-
belecimentos comerciais e de serviços que atingem esta área, quando 
associada 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 são 
ainda negativamente potenciados pela falta de áreas de estacionamentos 
de centralidade privilegiada.

É constatável que, por estas razões e por fatores estruturais sistémi-
cos de dimensão racional o centro histórico tem vindo a perder, lenta e 
progressivamente, habitantes, o que implica que o incremento do setor 
terciário, dependente de dinâmicas vivenciais e intensidade das ativida-
des quotidianas, de modo a justificarem a sua centralidade e importância 
como vantagens estratégicas seja prejudicado.
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As principais áreas correspondem aos arruamentos e espaços circun-
dantes que a seguir se elencam:

Rua Cardeal Mendes Belo;
Rua da República;
Rua Direita;
Avenida dos Bombeiros Voluntários;
Avenida Emídio Navarro;
Avenida Botto Machado;
Avenida 25 de Abril;
Avenida Cidade da Covilhã,
Travessa D. Eulália Tavares Ferreira,
Praça de S. Pedro;
Rua de S. Miguel;
Rua do Ouvinho;
Avenida 1.º de Maio;
Bairro do Castelo;
Bairro do Outeiro;
Bairro de Toural;
Vertente Urbana de Poente desde do Convento S. Francisco.

A Rua Cardeal Mendes Belo, antiga Rua da Cardia e Rua da República 
(antiga Biqueira) em conjunto contornam e delimitam o Bairro do castelo, 
ponto fulcral da origem histórica da Cidade. Este bairro, essencialmente 
residencial, envelhecido e em fase de despovoamento é salpicado por 
alguns serviços que, em conjunto com a acessibilidade e parqueamento 
das viaturas dos residentes provocam uma desorganização viária com 
repercussão negativa para a utilização pedonal.

Já as Ruas perimetrais referidas apresentam elevada taxa de ocupação 
com registo assinalável de utilização comercial e serviços.

A Rua Direita, é caracterizada por ser a mais linear entre as Ruas 
históricas de Gouveia que enquadrada na malha urbana da Idade Média 
ou mesmo da Idade Moderna. Inicia -se na Praça de S. Pedro, conti-
guamente à Igreja Matriz, (construção barroca edificada após a antiga 
Igreja, localizada dentro das muralhas, ter ardido), segue para o Bairro 
do Toural, passando pela fonte do Assento (também com características 
barrocas), pela designada “Casa da Torre” (construção classificada como 
Monumento Nacional, exemplo da arquitetura civil quinhentista, que foi 
residência dos 1.ºs Marqueses de Gouveia, da família dos Távoras), pela 
casa senhorial dos Condes de Vinhó e Almedina (imóvel do séc. XVIII/
XIX, hoje Museu Abel Manta, espaço museológico dedicado à pintura 
atual e aquele pintor, natural de Gouveia, protegido e incentivado pela 
Condessa de Vinhó e Almedina), pela imponente Casa Rainha (construída 
já neste século, e inscrita em Turismo Rural), e termina junto da Capela 
de S. João (reedificada no Bairro do Toural em 1720).

A Avenida dos Bombeiros Voluntários, é uma via pré existente, alar-
gada e reestruturada, que faz a ligação entre o núcleo e as novas zonas 
de expansão, designadamente pela continuidade através da Av. Emídio 
Navarro, cujo desenvolvimento se iniciou nos anos 50. Inicia -se no Largo 
do Pelourinho e termina junto ao Edifício dos Bombeiros Voluntários 
de Gouveia, referencia para alguns exemplos de edifícios do início do 
século, das várias construções oitocentistas que delimitam o referido 
Largo e da entrada da Casa da Torre.

A sua ligação à Cardeal Mendes Belo (Cardia) e a existência do 
Mercado Municipal (com espaços comerciais em atividade) associa-
dos à sua centralidade, vocacionam esta rua à excelência da utilização 
comercial e serviços.

A Praça de S. Pedro pode considerar -se o centro nevrálgico da Ci-
dade com centralidade física e histórica de Gouveia e seu Concelho, 
assumindo -se como o espaço social mais privilegiado e o “clímax” da 
consolidação edificada, alicerçada na dignidade monumental. As suas 
funções foram -se alterando ao longo da sua existência desde local de feira 
semanal, a espaço de estar arborizado com calçada “lisboeta”, a parque 
de estacionamento lajeado com granito até ao seu aspeto atual.

Os edifícios que delimitam a Praça apesar das alterações e bene-
ficiações que sofreram ao longo dos anos mantiveram o equilíbrio 
volumétrico subjugado à presença da Igreja Matriz.

O espaço foi totalmente tercializado o que, associado à função de 
plataforma de acessibilidade, lhe imprime um movimento pedonal re-
levante e lhe garante excelente potencialidade no âmbito da atividade 
turística.

A Rua e Travessa do Ouvinho, vias perpendiculares à Rua da Repú-
blica, e a Zona de Santa Cruz, formam com a Rua Nova e parte da Av. 
1.º de Maio, o Bairro da Biqueira, antiga judiaria de Gouveia. A Capela 
de Santa Cruz, foi mandada construir no mesmo local onde foram execu-
tados, num auto de fé, dois judeus, que morreram na fogueira abraçados 
à Santa Cruz; mais tarde verificou -se a sua inocência, tendo os frades 
do Convento de S. Francisco, mandado erigir a capela como desagravo, 
Na contiguidade desta Rua foi edificado um conjunto habitacional 
concentrado, com serviços ao nível do R/CH, cuja funcionalidade tem 
constrangimentos ao nível da acessibilidade e parqueamento. Em paralelo 

a Rua do Ouvinho constitui -se como o ponto de partida de arruamen-
tos, de acessibilidade difícil, de ligação à estrada variante de S. Pedro, 
atravessando uma área de características rurais com elevado potencial, 
num cenário de crescimento da Cidade para o seu interior.

As Avenidas 1.º de Maio e 25 de Abril, correspondem a eixos ro-
doviários estruturantes — estradas que integram a Rede Nacional — , 
que foram absorvidas pela malha urbana com os evolutivos ajusta-
mentos, apesar de manterem a sua função rodoviária de ligação Intra-
-Concelhia.

No troço inicial da Av. 1.º de Maio existem alguns edifícios com 
características quinhentistas e oitocentistas, apesar de conviverem com 
imóveis construídos segundo o padrão da época, o qual é geralmente 
designado por “português suave”, o “estilo oficial” do Estado Novo. No 
local onde foi construído um desses edifícios, os atuais “Correios”, foi 
recuperada uma lápide que, pelas inscrições, terá sido a torça da porta 
de entrada da Sinagoga de Gouveia.

Já no troço inicial da Av. 25 de Abril existe um dos exemplos de inter-
venção atual na cidade, materializado na colocação do chafariz de São 
Lázaro, removido do seu antigo local (no pátio do Museu), que convive 
com um edifício de habitação, comércio e serviços. Não obstante, a ca-
racterização desta Avenida centra -se no Edifício Setecentista dos Paços 
do Concelho que, apesar de reabilitada carece de dinamização.

Na Av. Cidade da Covilhã e na sua proximidade estão localizados 
os principais equipamentos da Cidade (Campo de Futebol, Pavilhão, 
Piscinas Descobertas, Piscinas Cobertas, Cemitério, Escola Secundária 
e a ABPG — Associação de Beneficência Popular de Gouveia) sendo 
ainda o eixo de saída para o alto do concelho e para o maciço central 
da Serra da Estrela.

Esta Avenida, dá continuidade à Rua Emídio Navarro e ambas en-
cerram uma importância central na acessibilidade à concentração dos 
equipamentos elencados e de áreas residenciais periféricas cuja idade e 
degradação associada justificam a consideração de benefícios públicos 
e privados.

Igual consideração deve ser assumida para a área urbana periférica 
ao núcleo antigo que enquadra a vertente poente da Cidade com início 
no Convento de S. Francisco e extensões quer à Av. Botto Machado 
quer à EN 232.

3 | Fundamentação da Delimitação da ARU
do Centro Histórico da Cidade de Gouveia

e Área Envolvente Consolidade
Analisando o percurso que ao longo dos últimos anos caracterizou a 

atuação da Câmara Municipal de Gouveia, é possível constatar esforços 
para a melhoria da qualidade do ambiente urbano na cidade, nomeada-
mente pela manutenção do bom estado dos espaços públicos, bem como 
a criação de novos espaços como é exemplo a Requalificação do Espaço 
da Antiga Fábrica das Bobines.

Não obstante, a caracterização geral da área de reabilitação proposta, 
anteriormente apresentada, e o conhecimento de estrangulamentos ao 
desenvolvimento integrado da Cidade, confirmam que existem problemas 
a ultrapassar, que interferem com a qualidade da vivência urbana na área 
da ARU de Gouveia, de que são exemplos:

A expansão urbana degenerou em zonas residenciais puras, onde 
não vingaram as funções de terciário, o que revigora a importância da 
tercialização do Centro da Cidade, mas obriga à procura de alternativas 
coerentes num esforço obrigatório de descentralização;

O efeito sociocultural de habitação tradicional, associado ao como-
dismo natural da população residente, criou uma resistência à diversi-
ficação das funções do centro de cidade e a obrigação descentralização;

Continua a ser um “fenómeno natural” a centralidade da Cidade (Praça 
de S. Pedro) como chamariz de qualquer atividade terciária;

Não se aposta na diversificação da atividade comercial e na sua 
especialização, sendo quase inata a tentação de repetir o investimento 
próximo em início de atividade, gerando competitividade direta e falta 
de complementaridade;

O edificado é muito antigo com reduzida apetência à adaptabilidade, 
face às dificuldades e exigências da legislação aplicável à edificabilidade 
e utilizações com acesso público;

O centro é dominado dimensionalmente pelo Bairro do Castelo, sendo 
aqui numerosas e graves os problemas de acessibilidade, parqueamento 
e acesso a viaturas de emergência e segurança, o que limita a sua po-
tencial exploração;

O parque edificado do Centro da Cidade é genericamente antigo e, 
na sua maioria encontra -se em deficiente estado de conservação ou em 
estado de degradação acentuada, situação que obriga ao envolvimento 
do interesse e investimento privado, sendo, para tal, necessários incen-
tivos adequados;

As necessidades de parqueamento no Centro da Cidade necessitam 
uma regularização e reforço, não sendo despiciente a necessidade de 
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promover campanhas e publicitação dos princípios de “civilidade” que 
estão associados ao comodismo exacerbado, neste domínio;

Verifica -se a necessidade de reformatação, modernização e norma-
lização de mobiliário urbano, sinalética e equipamentos de iluminação 
pública, por razões de evidente qualidade estética e economia de escala.

Como se depreende a proposta de delimitação que se apresenta íntegra 
um perímetro urbano que necessita de intervenção para que a identidade 
da Cidade não seja descaracterizada, e para que se reforce a qualidade 
de vida da população objetiva -se a intervenção integrada no edificado 
e nos espaços públicos, potenciando assim a sua atratividade.

Com a delimitação desta ARU, pretende -se que seja assumida a ela-
boração de um estudo aprofundado, com definição de procedimentos 
estratégicos para a sua revitalização e requalificação, procurando ainda 
potenciar a intervenção dos privados.

Assim sendo, e apôs profunda reflexão sobre este processo de delimi-
tação, a seguir são apresentados alguns pressupostos como subjacentes 
ao mesmo:

1 — A conservação e preservação da das características próprias do 
centro histórico da Cidade de Gouveia e a adequação qualitativa da 
sua periferia;

2 — A procura constante em dotar a área de intervenção com medidas 
que visem a sua dinamização e revitalização;

3 — A preservação e valorização dos elementos construtivos patri-
moniais existentes;

4 — A coerência tipológica e morfológica do edificado;
5 — A melhoria da vivência e aproveitamento dos espaços públicos 

através de medidas que visem a interligação e atratividade de equipa-
mentos e atividades económicas, intensificando as funções e criando 
condições para um melhor relacionamento e apropriação dos espaços 
públicos;

6 — A articulação e melhoria em relação aos usos — habitação, co-
mércio, serviços, atividades económicas, cultura, lazer e a mobilidade;

7 — A melhoria da qualidade das infraestruturas existentes nomea-
damente abastecimento de água, drenagem de águas residuais urbanas 
e águas pluviais, rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública e rede de telecomunicações e recolha de resíduos sólidos,

8 — A normalização e especificação das soluções dos vários elementos 
de mobiliário e equipamento urbano,

9 — A vitalização do espaço público como estimulo para a reabilitação 
urbana envolvente através da criação e revitalização de eventos; 

 4 | Planta da Proposta de Delimitação da ARU do Centro Histórico de Gouveia e Área Envolvente Consolidade 

  
 5 | Objetivos estratégicos de reabilitação urbana

A proposta de delimitação da ARU apresenta de forma geral o con-
junto de objetivos estratégicos e de medidas a implementar para que o 
município de Gouveia tenha um papel mais ativo e dinamizador e ao 
mesmo tempo crie condições favoráveis à reabilitação urbana (conforme 
disposto no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro 
alterado pela Lei n.º 32/2012).

1.º Coesão municipal e intermunicipal
Aliança entre os municípios da Comunidade Intermunicipal da Beiras 

e da Serra da Estrela por forma a ganharem escala e assim poderem 
competir com outras regiões;

Criação de uma bolsa de arrendamento municipal, com imóveis pú-
blicos e privados;

Reabitar os núcleos urbanos, atraindo novas famílias rejuvenescendo 
a ARU e reforçando a coesão social, identidade cultural e economia 
local;

Desenvolvimento de ações que implementem a potenciação do tu-
rismo.

2.º Proteger e dinamizar a arte/memória

Valorizar o património cultural como fator de identidade e compe-
titividade urbana;
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Restaurar/incentivar a reabilitação do património histórico, arquite-
tónico e paisagístico, nomeadamente os edifícios com interesse e valor 
arquitetónico, cultural e patrimonial;

Promover a estrutura morfológica e cadastro urbano;
Promover, sempre que possível, a eliminação ou integração dos ele-

mentos dissonantes;
Estabelecer um conjunto de regras para intervenção no sistema de es-

paços públicos e edificado, que garantam a conveniente homogeneidade 
de tratamentos e o respeito pela linguagem formal tradicional.

3.º Regeneração e revitalização do espaço público
Centrar o investimento municipal em ações de qualificação dos edifí-

cios de sua propriedade e em espaço urbano como fator impulsionador 
da reabilitação urbana;

Garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade dos espaços ur-
banos.

Melhorar e ou substituir redes de infraestruturas existentes (arruamen-
tos, abastecimento de água, drenagem de águas residuais urbanas e águas 
pluviais, rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública e 
rede de telecomunicações), algumas delas muito antigas e obsoletas.

4.º Reabilitação fisica -funcional
Implementar estratégias que fomentem a reabilitação do edificado 

degradado e devoluto;
Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna;
Promover e atrair funções urbanas inovadoras em espaços recupe-

rados;
Incrementar as oportunidades económicas de modo a trazer para a 

ARU, oferta de emprego, bens e serviços à população;
Melhorar as condições de circulação para os cidadãos, automóveis 

e bens;
Melhorar as condições de circulação para os cidadãos com mobilidade 

condicionada;
Fomentar a melhoria do desempenho energético ambiental do edi-

ficado.

5.º Apoio aos privados
Incentivar os privados a reabilitar o seu património, através da atri-

buição de benefícios fiscais, celeridade no processo administrativo e 
outros programas de apoio;

Promover a reocupação do edificado/frações desocupadas, através da 
adaptação destes espaços a novas funções, dinamizando este mercado 
com programas de apoio ao arrendamento, atraindo novos públicos;

Possibilidade de entrada de imóveis privados para a bolsa de arren-
damento;

Criar condições para um maior dinamismo imobiliário, que potencie 
novos atores locais.

Medidas de atuação:
Mobilização de meios financeiros para incentivar o investimento 

privado e público, nomeadamente pelo recurso a Fundos Europeus e 
empréstimos;

Criação de programa de apoio à reabilitação e arrendamento ur-
bano;

Apoio à reabilitação através de benefícios fiscais, nomeadamente 
isenção de IMI e IMT, aquando de uma ‘ação de reabilitação urbana’;

Assumir -se como parceiro ativo e dinamizador dos processos de obras 
de urbanização com redução dos custos e simplificação dos procedimen-
tos de licenciamento, comunicação prévia e licenças de utilização.

6 | Quadro de Apoios e Incentivos à Reabilitação
Conforme alínea c) do n.º 2 do art.13.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, 

de 23 de outubro alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto a Deli-
mitação de uma Área de Reabilitação Urbana, exige a definição dos be-
nefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 
designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto 
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT).

Deste modo, a aprovação da delimitação da Área da Reabilitação do 
Centro Histórico de Gouveia e Área Envolvente Consolidada constituirá, 
por essa via, uma assumida discriminação positiva relativamente aos 
proprietários de prédios (ou fracções de prédios) urbanos no que aos 
impostos sobre o património diz respeito.

No Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) vinha já consagrado essa dis-
criminação positiva, desde a aprovação pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de-
signadamente pela sua redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 198/2012 
e, sobretudo, pela consagração de um regime extraordinário de apoio à 
reabilitação urbana, aprovado pela Lei n.º 67 -A/2007.

Emanam desse Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) um conjunto 
específico de incentivos dedicados à reabilitação urbana, elencados 
no artigo 71.º, que incidem sobre os prédios urbanos abrangidos por 
uma área de reabilitação urbana que sejam objeto de ações de reabi-
litação urbana, iniciadas após janeiro 2008 e com conclusão até final 
de 2020.

Assim sendo e sem prejuízo de outros benefícios e incentivos são 
conferidos aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e en-
cargos sobre os edifícios ou frações compreendidos na Delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana de Gouveia, os seguintes incentivos 
e benefícios fiscais:

Imposto sobre o valor acrescentado reduzido a 6 % (alínea a) do n.º 1 
do artigo 18.º, conjugada com o ponto 2.23 da Lista do CIVA.

Estão sujeitas à taxa reduzida prevista no artigo 18.º, n.º 1, alínea a) 
do CIVA as “Empreitadas de reabilitação, tal como definida em diploma 
específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localiza-
dos em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação 
e reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 
reabilitação urbana e outras), delimitadas nos termos legais, ou no 
âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 
interesse público.”

Dedução à coleta, em sede de IRS (n.º 4 do Artigo 71 do EBF.
“São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite (euros) 500, 

30 % dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 
reabilitação de:

a) Imóveis, localizados em “área de reabilitação urbana” e recupe-
rados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação; ou

b) Imóveis arrendados passiveis de atualização 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 objeto de ações de reabilitação.”

Imposto sobre mais -valias (n.º 5 do Artigo 71 do EBF).
“As mais -valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes 

em território português são tributadas à taxa autónoma de 5 %, sem 
prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente 
decorrentes da alienação de imóveis situados em “área de reabili-
tação urbana”, recuperados nos termos das respetivas estratégias 
de reabilitação”.

Rendimentos Prediais (n,º 6 do Artigo 71.ª do EFB).
“Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS resi-

dentes em território português são tributadas à taxa autónoma de 5 %, 
sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente 
decorrentes do arrendamento de:

a) Imóveis localizados em “área de reabilitação urbana”, recuperados 
nos termos das respetivas estratégias de reabilitação;

b) Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas 
nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU, que sejam objecto 
de ações de reabilitação.”

IMI — Imposto Municipal sobre Imóveis (n.º 7 do artigo 71.º do 
EBF)

“Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passí-
veis 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.”

Para efeitos da aplicação do incentivo fiscal de isenção do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, importa definir que, 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 u estado de conser-
vação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da 
intervenção;”. 

Nível Estado de conservação

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excelente.
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bom.
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médio.
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mau.
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Péssimo.
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 Considerando -se os níveis acima mencionados, os mesmos escalonar-
-se -ão da seguinte forma:

De modo percecionar o nível atingido após a intervenção, serão 
utilizados dois métodos:

1 — Aplicação Primária de Avaliação Física
Consiste na realização de uma análise centrada exclusivamente nos 

parâmetros físicos da intervenção, tendo em conta a melhoria em pelo 
menos 2 níveis acima atribuídos antes da intervenção, conforme a ar-
tigo 71.º do EBF;

Para esta análise será utilizada a “Ficha de Avaliação do Nível de 
Conservação de Edifícios”, do Novo Regime do Arrendamento Urbano, 
publicado pela Portaria 1192 -B/2006, de 3 de novembro e segue as ins-
truções de aplicação do “Método de Avaliação do Estado de Conservação 
de Imóveis” (MAEC).

2 — Aplicação Secundária de Avaliação Funcional e de desempenho
A aplicação desta segunda analise, só ocorrerá, se for possível obter 

2 níveis pela avaliação física da intervenção
Dado que a avaliação anterior não tem em conta todos os aspetos da 

obra realizada, criou -se um conjunto de critérios para analisar a inter-
venção na sua globalidade; este método de avaliação será repartido entre 
análise física e uma análise dos parâmetros funcionais e de desempenho, 
nomeadamente pela atribuição de:

a) Um nível pela Avaliação Física, ficando obrigatoriamente o nível 
“médio” como limite mínimo de isenção;

b) Um nível pelas Novas Aptidões Funcionais e Padrões de Desem-
penho mais Elevados

Critérios funcionais e de desempenho
Na avaliação destes critérios será obrigatória a obtenção de 1 crité-

rio por tema, acrescido de mais 2 critérios, totalizando um mínimo de 
5 critérios, dos seguintes apresentados:

Tema I — Valorização territorial
Valorização de edifícios notáveis e acompanhamento;
Permeabilização no mínimo de 25 % do logradouro existente;
Manutenção de materiais e técnicas construtivas tradicionais;
Alterações (usos e ou tipologia) que permitam ocuparem um imóvel/

fração antes desocupada/devoluta.

Tema II — Valorização energética e ambiental
Certificação energética (mínimo de classe “B” para edifícios reabi-

litados);
Adição de energias renováveis (painéis solares, painéis foto voltaicos, 

outros);
Sistema de recolha e armazenamento de águas pluviais (mínimo 1 m3);
Executar a separação de rede predial de águas pluviais, de águas 

residuais domésticas, com ligação à rede pública.

Tema III — Melhoria das condições de habitabilidade e conforto
Cumprimento das normas técnicas (acessibilidade), de acordo com 

o Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto;
Melhoria das condições de habitabilidade, de acordo com as normas 

técnicas do RGEU;
Criação de estacionamento no interior da propriedade, 1 por fogo/

unidade de ocupação;
Relatório acústico, com cumprimento do regulamento de Acústica 

dos edifícios.
IMT — Imposto Municipal sobre transmissões Onerosas de Imóveis 

(n.º 8 do artigo 71.º do EBF)
“São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou fração autó-

noma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria 
permanente, na primeira transmissão onerosa de prédio reabilitado, 
quando localizado em “área de reabilitação urbana”.”

208358661 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 778/2015
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Se-

nhor Presidente, datado de 29 de dezembro de 2014, foi concedida ao 
Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico, Horácio Manuel 
Madeira Tavares Carvalho, a continuação da licença sem remuneração no 
período compreendido entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 
2015, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

05 de janeiro de 2015. — A Vereadora (com competências delegadas 
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.

308352091 

 Aviso n.º 779/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pública a cessação da relação 
jurídica de emprego público, por motivo de rescisão do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do 
Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local, re-
gulamentado pela Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro, dos seguintes 
trabalhadores do Mapa de pessoal desta Autarquia:

Rosa Diamantina de Sousa Batista, Assistente Técnica, com efeitos 
a 01 de dezembro de 2014;

Elsa do Livramento Rocha Mendes, Assistente Operacional, com 
efeitos a 01 de dezembro de 2014;

Cesaltina Correia de Sousa Bernardo, Assistente Operacional, com 
efeitos a 16 de dezembro de 2014;

Dora Marta dos Santos Pereira Zurrinha, Assistente Operacional, com 
efeitos a 16 de dezembro de 2014;

José Francisco Viegas Batista, Assistente Operacional, com efeitos a 
16 de dezembro de 2014;

Antónia Palma Lourenço Henriques, Assistente Operacional, com 
efeitos a 31 de dezembro de 2014;

Pedro Alexandre Guerreiro Merlin Nobre, Assistente Operacional, 
com efeitos a 31 de dezembro de 2014.

05 de janeiro de 2015. — A Vereadora (com competências delegadas 
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.

308354619 

 Aviso n.º 780/2015
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no ar-

tigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se torna público que foi ce-
lebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir de 22 de novembro de 2014, com o Técnico Superior da 
carreira de Técnico Superior, Nuno José Domingues Alves, posição 
remuneratória entre 2.ª e 3.ª, nível remuneratório entre 15 e 19, na 
sequência do regresso de licença sem remuneração, concedida ao 
abrigo do disposto nos artigos 234.º e 235.º do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro.

05 de janeiro de 2015. — A Vereadora (com competências delegadas 
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.

308352472 

 Aviso n.º 781/2015
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da 

signatária, datado de 19 de dezembro de 2014, foi concedida ao 
Técnico Superior da carreira de Técnico Superior, Arménio da Con-
ceição Lopes, licença sem remuneração no período compreendido 
entre 04 de fevereiro de 2015 e 03 de fevereiro de 2016, ao abrigo 
e nos termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho.

06 de janeiro de 2015. — A Vereadora (com competências delegadas 
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.

308352115 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso (extrato) n.º 782/2015
Humberto da Costa Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de 

Mondim de Basto, pelo presente, no uso da competência para direção 
do serviço municipal de proteção civil, torna público que tendo em 
vista a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil, determinou abrir período para discussão pública, durante 
de 30 dias úteis, com início a partir do dia seguinte ao da publicação do 
presente Aviso da proposta de plano, elaborada pela Comissão Municipal 
de Proteção Civil.


