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Nas últimas décadas, tem se assistido a mudanças consideráveis no 

que à forma de planear e gerir o território diz respeito. Estas 

aconteceram devido, sobretudo, às alterações legislativas, à alteração 

de paradigma – da expansão para a contenção e consolidação das 

áreas urbanas - que se verificou e à crescente necessidade de promover 

territórios mais sustentáveis e inclusivos.  

Com efeito, são vários os desafios que se colocam a estas áreas 

urbanas, que, durante anos, foram “esquecidas” em detrimento de 

outras nas periferias, o que conduziu ao abandono e degradação de 

um número considerável dos seus edifícios e espaços públicos e à 

perda da dinâmica populacional, económica e social que as 

caracterizava em tempos.  

Um dos principais desafios a alcançar deverá ser a implementação de 

políticas de regeneração urbana que atuem de forma integrada no 

território – reabilitação do edificado, requalificação do espaço público, 

revitalização do tecido económico local, qualificação ambiental, 

inclusão e coesão social – que lhes confiram novamente espaços 

dinâmicos, atrativos (tanto para residentes, como para investidores e 

visitantes) e competitivos.  

Um dos instrumentos que concorreu claramente para esta mudança 

de paradigma foi a criação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

(RJRU) (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro). Este que, 

entretanto, sofreu uma alteração com a Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 

define as normas orientadoras da Reabilitação Urbana em Portugal e 

introduz os conceitos de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e 

Operações de Reabilitação Urbana (ORU) nos processos de 

planeamento e gestão do território.  

O RJRU estabelece o processo que deve ser realizado e os elementos a 

ter em conta na delimitação das ARUS e na elaboração das ORUS, bem 

como os instrumentos que devem enquadrar estas componentes, uma 

Estratégia de Reabilitação Urbana (ERU) em caso de ORU simples, 

quando o objetivo é realizar uma “intervenção integrada de 

reabilitação urbana de uma área, dirigindo -se primacialmente à 

reabilitação do edificado, num quadro articulado de coordenação e 

apoio da respetiva execução” ou um Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana (PERU) em caso de ORU sistemática, quando se 

pretende uma “intervenção integrada de reabilitação urbana de uma 

área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infra -

estruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de 

utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido 

urbano, associada a um programa de investimento público”. 

Foi neste contexto que o município delimitou duas Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU), a ARU 01 para o Centro Urbano de Alijó e a 

ARU 02 para o Centro Urbano do Pinhão, e elabora, agora, as 

correspondentes Operações de Reabilitação Urbana (ORU) 

sistemáticas e Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU).  

O presente PERU da ARU 02 do Pinhão decorre assim da necessidade 

de dar continuidade ao processo de regeneração urbana, iniciado com 

a delimitação das ARUS, e que envolverá uma estratégia devidamente 

delineada e um conjunto de intervenções que visam alcançar os 

objetivos preconizados na mesma.  

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/15700/0445204483.pdf
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O presente PERU surge como um instrumento empenhado em fornecer 

o devido enquadramento estratégico às operações de regeneração 

urbana que se pretendem realizar, bem como em programar financeira 

e temporalmente a execução das mesmas, dando cumprimento aos 

pressupostos constantes no nº 2 artigo 33º do RJRU.  

A realização de uma ORU sistemática para o centro urbano do Pinhão, 

assim com a delimitação da ARU 02 que lhe deu origem, vem responder 

à necessidade de fazer convergir nesta área um conjunto de 

investimentos que, de forma integrada, materializam as grandes 

opções de desenvolvimento urbano concebidas para este território. 

Neste sentido, pode-se referir que o PERU da ARU 02 do Pinhão 

pretende:  

▪ Identificar, no seguimento dos trabalhos desenvolvidos na 

delimitação da ARU, a estratégia de intervenção a desenvolver 

e as intervenções a realizar, por forma a promover a melhoria 

do ambiente urbano e, sobretudo, contribuir para a 

regeneração urbana da área;  

▪ Incentivar a reabilitação do edificado privado com 

necessidade de intervenção; 

▪ Aceder a oportunidades de financiamento público e privado 

previstas em programas nacionais e comunitários. 

Como referência a este último objetivo, pode-se referir que a 

elaboração deste PERU não pode estar dissociada da necessidade de 

articular a ORU com um conjunto de mecanismos de financiamento 

dirigidos aos investimentos públicos e privados em regeneração 

urbana, que aparecem consagrados noutros programas a decorrer de 

forma paralela e complementar a este processo, designadamente: 

▪ o financiamento previsto pelos fundos comunitários Portugal 

2020 (NORTE2020), no âmbito do PARU de Alijó que através da 

mobilização da prioridade de investimento 6.5 visa captar as 

oportunidades de financiamento comunitário aos incentivos 

à regeneração urbana; 

▪ o apoio financeiro do Banco Europeu de Investimento e do 

Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, lançou o 

Programa Reabilitar para Arrendar Habitação Acessível, que 

tem como objetivo o financiamento de operações de 

reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 

anos, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais 

▪ os apoios concedidos através do Instrumento financeiro para 

a Reabilitação Urbana (IFRU), para o apoio à realização de 

intervenções de reabilitação em edificado privado. 

Esta é, portanto, uma ferramenta que, para além de dar continuidade 

ao processo da ARU 02 em curso, reforça a aposta que o município tem 

feito em matéria de desenvolvimento urbano e, sobretudo de 

regeneração urbana, uma vez que alavanca intervenções privadas, em 

conjunto com intervenções de iniciativa pública, que serão decisivas 

para a qualificação deste núcleo urbano. 

 

 

 

 



PÁG 8/ 68   Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 02 do Pinhão 

3 | ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁG 9 / 68 
 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 02 do Pinhão 

Dando sequência ao processo iniciado com a delimitação da ARU e em 

articulação com a Estratégia de Desenvolvimento Urbano (EDU), o 

município, enquanto entidade gestora do processo da ORU 

sistemática a desenvolver, procede agora à elaboração de um 

instrumento próprio – PERU (segundo o disposto no artigo 8⁰ do RJRU), 

por forma a delinear uma estratégia de intervenção para a área e 

definir a sua operacionalização. 

O PERU da ARU 02 do Pinhão apresenta os requisitos estabelecidos no 

artigo 33⁰ do RJRU, organizados nos dez pontos que a seguir se 

elencam: 

1) Âmbito e enquadramento legislativo: identifica o objeto de 

análise, os objetivos que se pretendem alcançar com a sua 

implementação e a metodologia utilizada para a elaboração 

do mesmo; 

2) Delimitação da ARU 02 do Pinhão: refere os critérios 

subjacentes à delimitação da ARU 02 do Pinhão e a área 

abrangida pela ORU; 

3) Enquadramento concelhio da ORU: enquadra a ORU na 

freguesia e concelho de Alijó; 

4) Caracterização e Diagnóstico da ARU 02 do Pinhão: descreve 

a situação demográfica, educacional e laboral, bem como a 

dinâmica urbanística, o espaço público, o tecido económico, 

as respostas sociais e a mobilidade urbana na ARU;  

5) Estratégia de Reabilitação Urbana: identifica a visão, os 

objetivos e os contributos resultantes do processo de 

envolvimento dos atores e da comunidade local; 

6) Prazo de execução da ORU  

7) Modelo de gestão e execução: identifica a entidade gestora, as 

suas funções e os instrumentos de que pode fazer uso; 

8) Quadro de apoios e incentivos fiscais: elenca os apoios 

disponibilizados aos proprietários que realizem ações de 

reabilitação; 

9) Programa de investimentos: identifica os investimentos a 

realizar para a concretização da estratégia de atuação 

definida; 

10) Programa de financiamento:  refere as fontes de 

financiamento para a área de reabilitação urbana.   

A aprovação da ORU, à semelhança do que sucede com o processo de 

delimitação da ARU, é da competência da Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal. Esta tem que ser aprovada no prazo 

máximo de 3 anos, após a aprovação da ARU respetiva, sujeita a 

discussão pública, nos termos do artigo⁰14 do RJRU e enviado para o 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para obtenção 

de um parecer não vinculativo deste organismo. Após a realização 

destas etapas, o programa seguirá para a Assembleia Municipal, onde 

a sua aprovação final será deliberada e, posteriormente, publicada em 

Diário da República e divulgada num jornal local ou nacional e na 

página eletrónica do Município, conforme disposto no artigo 14⁰ do 

RJRU. 

O processo de aprovação da ARU e da ORU referido encontra-se 

esquematizado na figura seguinte.
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Figura 1 | Esquema metodológico do PERU da ARU 02 Pinhão 
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4 | DELIMITAÇÃO DA ARU 02 PINHÃO 
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4.1 | Critérios subjacentes à delimitação da ARU 

A definição dos limites da Área de Reabilitação Urbana (ARU) obedeceu 

a um conjunto de critérios que visam estabelecer uma área 

relativamente homogénea, coerente e harmoniosa, inserida num 

território classificado como Património da Humanidade, com uma 

importância decisiva no desenvolvimento urbano do concelho de Alijó. 

Assim, os critérios subjacentes à delimitação da ARU 02 do Pinhão, 

possuem uma natureza alargada, incorporando aspetos de natureza 

humana, física, material e imaterial, que pretendem definir uma 

unidade urbana homogénea. 

O perímetro da ARU corresponde a uma unidade urbana consolidada 

que está estabelecida e definida nos instrumentos de gestão territorial 

existentes, designadamente no Plano Diretor Municipal de Alijó, sendo 

definida como uma “área urbana que polariza os restantes pequenos 

núcleos rurais dispersos pelas freguesias de Vale Mendiz, Vilarinho de 

Cotas e Casal de Loivos”. 

Atendendo a estas especificidades, foram utilizados os seguintes 

critérios para a delimitação: 

▪ Coerência com a configuração da malha urbana, sua 

evolução e formas de ocupação, integrando na ARU o núcleo 

antigo, os espaços de maior centralidade e a zona ribeirinha, 

onde se concentram os principais elementos identitários da 

vila; 

▪ Integração da área urbana onde se verifica uma maior 

concentração de edifícios com necessidades de intervenção, 

cerca de metade dos edifícios exibe necessidades de 

reparação; 

▪ Integração das áreas onde se concentra uma maior 

diversidade de funções urbanas (habitação, comércio, 

serviços e infraestruturas de mobilidade), com potencial para 

alavancar as atividades económicas locais, desenvolver o 

tecido urbano e promover o turismo; 

▪ Coerência com os objetivos de desenvolvimento urbano do 

concelho plasmados no PDM, designadamente a necessidade 

de controlar a construção fora dos perímetros urbanos e em 

zonas de elevada sensibilidade natural, bem como definir 

uma hierarquia urbana, bem estruturada e com as vocações 

dos aglomerados bem definidas em todo o território 

municipal, de forma a garantir uma efetiva equidade 

territorial no acesso a bens e serviços públicos fundamentais; 

Importa destacar que, em sede da revisão do PDM, foi definida uma 

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), a UOPG 16 - 

Plano de Pormenor António Manuel Saraiva, que incide sobre o 

principal eixo funcional da ARU do Pinhão. 

A UOPG 16 prevê um conjunto de intervenções direcionadas para a 

melhoria da atratividade da Rua António Manuel Saraiva, com um foco 

muito particular sobre o turismo, com efeitos sistémicos sobre todo o 

perímetro urbano que delimita a ARU. 
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De facto, esta UOPG prevê a reabilitação e beneficiação da frente 

ribeirinha do Pinhão, com a recuperação das margens do rio Pinhão e 

o núcleo urbano existente; a melhoria da sua coerência urbana num 

enquadramento mais abrangente, e ao mesmo tempo permitir a 

criação de percursos pedonais; a instalação de equipamentos de lazer, 

pequeno comércio e estabelecimentos de restauração e bebidas com 

esplanadas; a criação de um espaço multiuso, de empreendimentos 

turísticos e equipamentos de animação turística e às atividades 

náuticas; a reconversão dos depósitos de armazenamento de vinho aí 

existentes para atividades turísticas e lúdico-recreativas; a 

recuperação da denominada «Casa Amarela», para a instalação de 

estabelecimento hoteleiro ou equipamento cultural; a criação e 

enquadramento paisagístico de uma zona balnear; entre outros. 

Estas intervenções preconizam uma afirmação do potencial turístico 

que o Pinhão detém, mas que ainda não gera os benefícios esperados 

em termos de emprego e retorno económico para o território. 

É neste quadro que se encontram os fundamentos para a delimitação 

da ARU do Pinhão. Em primeiro lugar, porque se reconhece a 

importância do Centro Urbano do Pinhão para a projeção turística do 

concelho de Alijó no quadro da região do Douro; em segundo lugar 

porque se configura como um centro urbano essencial para promover 

a coesão territorial, pelas funções que concentra e que servem os 

territórios rurais de proximidade. 

 

 

4.2 | Área abrangida pela ARU  

A ARU 02 localiza-se no aglomerado urbano do Pinhão, a oeste da 

freguesia do Pinhão e a sul do concelho de Alijó e apresenta uma 

dimensão de 29 há (Figura 2Figura 3).  

Esta é detentora de uma posição geográfica privilegiada, na 

confluência entre os rios Douro e Pinhão, com uma paisagem ímpar, 

onde os socalcos vinhateiros se destacam e deixam adivinhar que 

estamos em plena Região Demarcada do Douro. 

Território de identidade própria, marcado por períodos de grande 

desenvolvimento que lhe atribuíram destaque na região, como 

entreposto fluvial, ferroviário e viário, sobretudo do generoso vinho do 

Porto. A criação de acessibilidades foi, indiscutivelmente, um dos 

motores de desenvolvimento do pequeno aglomerado. Os barcos 

rabelos que faziam o transporte do vinho, através do Rio Douro, 

juntamente com a criação da estação ferroviária do Pinhão, em 1880, 

e mais tarde a construção da ponte viária, em 1906, proporcionaram a 

este pequeno território um crescimento económico e populacional 

considerável. 

Paralelamente, também o trabalho realizado por uma ilustre figura – 

Sr. António Manuel Saraiva - proporcionou um desenvolvimento de 

vanguarda, enquanto mentor da construção de diversos 

equipamentos e serviços de apoio à população: a igreja paroquial de 

Pinhão, o cemitério, as infraestruturas de eletricidade, a casa do povo, 

o saneamento básico, os fontanários públicos com água potável, o 

atendimento médico, o banco, os bombeiros, entre outros. 
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A ARU 02, que se apresenta sob a forma de frente ribeirinha, ocupa 

cerca de 10% da área da freguesia onde se insere, mas alberga grande 

parte dos seus residentes (99%) e dos seus edifícios (98%).  

De referir ainda que o aglomerado se encontra, segundo o PDM, no 2.º 

nível em termos de hierarquia urbana, juntamente com os 

aglomerados de Favaios, Sanfins do Douro e Vilar de Maçada. A ARU02 

integra, também, a Unidade de Planeamento e Gestão (UOPG) 16, ou 

Plano de Pormenor (PP) António Manuel Saraiva, e está abrangida pelo 

PIOT-AVT.

Figura 2 | Enquadramento da ARU 02 no contexto concelhio 
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Figura 3 | ARU 02 Pinhão no Concelho de Alijó 
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5 | ENQUADRAMENTO CONCELHIO DA ARU 
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O concelho de Alijó insere-se na região Norte do país, configurando um 

dos 19 concelhos que fazem parte da NUTS III Douro. A norte, o 

território é limitado pelos concelhos de Vila Pouca de Aguiar (NUTSIII 

Alto Tâmega) e Murça (NUTSIII Douro), a leste encontra o concelho de 

Carrazeda de Ansiães, a sul São João da Pesqueira e a oeste Sabrosa 

(NUTS III do Douro). 

Com uma área de cerca de 300 km2 e uma população residente 11 942 

habitantes, Alijó constitui-se como o quarto concelho de maior 

dimensão (territorial e populacional) da região do Douro: ocupa mais 

de 7% da superfície da região e concentra cerca de 6% da população 

que nela reside.  

No entanto, o concelho de Alijó configura um território de baixa 

densidade: os 40 habitantes por km2 sugerem alguns desequilíbrios na 

ocupação do território, sobretudo quando comparados com a região 

do Douro (51 hab/km2), com a região Norte (173) e com o país (115). 

No quadro interno, o concelho está organizado em 14 freguesias, 

resultado da reorganização administrativa decretada pela Lei n.º 11- 

A/2013 de 28 de janeiro que promoveu a criação, por agregação, da 

União de Freguesias (UF) de Castedo e Cotas, da UF de Carlão e 

Amieiro, da UF de Pópulo e Ribalonga e da UF de Vale de Mendiz, Casal 

de Loivos e Vilarinho de Cotas. 

Alijó tem assistido ao agravamento dos seus problemas demográficos: 

perdeu mais de um quarto da população residente entre 1991 e 2011, 

isto é, mais de 4.300 habitantes; registou uma redução em mais de três 

quartos da população com menos de 24 anos e uma redução superior 

a 13%, da população dos 25 aos 64 anos; é o terceiro concelho da 

região do Douro, onde a proporção de idosos face à população jovem 

mais aumentou (mais de um quarto da população residente tinha 65 

ou mais anos em 2011). 

Este quadro demográfico impõe maiores desafios à definição de 

políticas públicas que sejam capazes de inverter estas tendências e 

promovam a coesão territorial, a inclusão social e a competitividade 

do território. As perdas demográficas que o concelho registou nas 

últimas duas décadas induziram um ajustamento no tecido urbano do 

concelho.  

Depois do crescimento do número de edifícios e alojamentos, superior 

a 10%, observado entre 1991 e 2001, o concelho de Alijó registou uma 

quebra superior a 2% na década seguinte; Este é um parque edificado 

tendencialmente mais envelhecido, quando comparado com o 

referencial da NUTSIII Douro, o que se justifica pela desaceleração das 

novas construções nas últimas décadas: apenas 22% dos edifícios 

foram construídos depois de 1990, Com o envelhecimento do parque 

habitacional acentuam-se os sinais de degradação. Com efeito, mais 

de metade dos edifícios do concelho exibe necessidades de reparação 

e, em mais de um quarto, o atual estado de conservação exige, pelo 

menos, reparações médias. 

Esta dinâmica construtiva teve um efeito dissuasor sobre a reabilitação 

do parque edificado degrado ou de zonas devolutas, impedindo a 

consolidação dos aglomerados existentes. A opção pela construção 

afastada destes aglomerados, sobretudo por parte de população mais 

jovem e/ou emigrantes, sugere que estas áreas têm vindo a perder 

alguma de atratividade no contexto concelhio que se torna importante 

corrigir. 
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As consequências da deterioração da economia têm, naturalmente, 

reflexos em territórios como Alijó, com o emprego gerado no concelho 

a reduzir-se de forma substancial. Neste sentido, importa perceber as 

dinâmicas do mercado de trabalho, através dos movimentos 

pendulares, no sentido de aferir a adequação da oferta de emprego às 

necessidades e expetativas da população, bem como determinar o 

grau de atratividade, na esfera laboral, do concelho. 

O mercado de trabalho do concelho responde, essencialmente, às 

necessidades dos residentes. Mais de quatro quintos da população 

residente empregada exerce a sua profissão no concelho de Alijó, onde 

se destacam as atividades ligadas ao setor primário, em que 90% dos 

mais de mil postos de trabalho gerados são ocupados por residentes. 

Alijó assume-se como um importado líquido de mão de obra, com um 

saldo positivo de mais de 100 trabalhadores entre entradas e saídas. As 

dinâmicas de entrada no concelho são polarizadas, 

fundamentalmente, pela construção, educação, setor primário e 

indústrias transformadoras que, em conjunto, acolhem cerca de dois 

terços dos trabalhadores que, diariamente, entram em Alijó. 

São os territórios de proximidade (Vila Real, Sabrosa, Murça, Tabuaço 

e Peso da Régua) que se constituem como os principais emissores de 

trabalhadores para Alijó, representam mais de um quarto das entradas 

no concelho. De Vila Real chegam, essencialmente, trabalhadores para 

preencher postos de trabalho nos serviços de interesse geral, ao passo 

que dos restantes concelhos chega mão de obra para o setor primário, 

indústria e comércio. 

 

Em sentido contrário, as saídas do concelho observaram uma redução 

de cerca de um terço em relação a 2011. As tendências demográficas 

regressivas e a destruição de postos de trabalho que ocorreu na região 

terá, possivelmente, contribuído para aumentar os fluxos migratórios 

da população em idade ativa que procura novas oportunidades fora, 

não só do concelho, mas também da região 
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Figura 4 | Grandes números do Concelho de Alijó 
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6 | CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ARU 02 PINHÃO
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6.1 | Demografia

Em 2011, a ARU 02 concentrava 642 residentes e 262 famílias, o que 

corresponde a 99% dos residentes e das famílias da freguesia do 

Pinhão e 5% dos residentes e das famílias do concelho. 

Nas últimas duas décadas a população diminuiu consideravelmente  

(-31%), em consonância com o que se tem verificado no concelho e na 

região do Douro. Este decréscimo foi particularmente expressivo na 

última década, tendo-se registado uma perda de mais de um quinto 

dos residentes. 

Gráfico 1 | Evolução populacional (%) 

 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 

 

Ainda que este seja, como refere o PDM, um dos quatro principais 

núcleos polarizadores do concelho, o Pinhão e, nomeadamente a ARU 

02, tem assistido a uma erosão da capacidade de atração que detinha 

noutros tempos, sobretudo, por falta de oportunidades de emprego 

que permitam fixar a população mais jovem no território. 

Também o número de famílias tem registado uma diminuição, ainda 

que não tão expressiva como o número de residentes, devido, em 

parte, às alterações que ocorreram nas estruturas familiares: aumento 

de agregados monoparentais e de pessoas isoladas com mais de 65 

anos que provocaram, juntamente com a redução da natalidade e a 

saída de residentes para outros territórios, a diminuição do número de 

pessoas por família. 

Se em 1991 se observava um valor de 3,23 pessoas por família, na 

década seguinte esse valor foi reduzido para 2,80, voltando a decrescer 

para 2,45 indivíduos em 2011. Apesar de se continuar a garantir uma 

renovação de gerações, esta tendência de decréscimo é 

manifestamente preocupante. 

Paralelamente, também a sua estrutura etária é reveladora dessa 

tendência, com um desequilíbrio cada vez maior entre a população 

mais jovem e a população mais envelhecida. Enquanto 20% da 

população tem 65 ou mais anos, apenas 12% tem menos de 15 anos, 

valores que denotam uma tendência de envelhecimento que, a 

continuar, colocará importantes desafios ao território. 
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Gráfico 2 | Estrutura etária da população residente 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

6.2 | Educação 

Em termos educacionais, apesar da ARU evidenciar níveis de 

habilitação da população residente mais elevados que o concelho, 

identificam-se alguns de desafios de convergência para com os níveis 

da região do Douro e, em particular, do país: apenas 7% da população 

residente concluiu um grau do ensino superior, claramente inferior à 

média nacional (12%) e da região do Douro (9%). Por outro lado, mais 

de dois terços da população não possui mais que o terceiro ciclo do 

ensino básico, sendo que um terço da população apenas possui o 

primeiro ciclo do ensino básico. 

Estes valores permitem concluir que, apesar do envelhecimento e do 

despovoamento registado, o território conseguiu fixar residentes com 

elevados níveis de habilitação, elemento essencial para que as 

desigualdades sociais possam ser mitigadas e o território possa 

construir uma massa crítica para aproveitar as oportunidades e 

superar os desafios que tem pela frente. 

Gráfico 3 | Nível de habilitação da população residente (%) 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

6.3 | Situação Laboral 

Mais 40% da população residente na ARU está empregada e cerca de 

três quartos trabalham no concelho (74%). Sete em cada dez 
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residentes empregados desenvolvem uma atividade ligada ao setor 

terciário. De facto, o emprego nos serviços e nas indústrias 

transformadoras assume maior expressão no contexto da ARU face ao 

concelho e, também por isso, a proporção da população residente que 

trabalha no setor primário (13%) é inferior ao referencial concelhio. 

Gráfico 4 | População empregada por setor de atividade (%) 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

Num território de matriz agrícola, onde as quintas, as vinhas e o vinho 

produzido sempre foram o ex-líbris e a fonte de rendimento de muitas 

famílias, os estabelecimentos comerciais, a par com alguma expressão 

do turismo (sobretudo dos cruzeiros do Douro), tem contribuído para 

o reforço das atividades terciárias que, não obstante, evidencia um 

potencial de desenvolvimento que pode ser alavancado. 

 

6.4 | Edificado 

Na ARU 02 verificam-se 225 edifícios e 383 alojamentos (98% dos 

edifícios e alojamentos da freguesia e 3% dos edifícios e 5% dos 

alojamentos do concelho). A sua construção foi iniciada a Este da ARU, 

junto à via romana ou “Estrada Real” que estabelecia a ligação ao 

concelho de Sabrosa, tendo-se expandido progressivamente para 

Oeste e para Sul, junto ao rio. 

O grande período de construção ocorreu entre 1961 e 1990, tendo sido 

responsável por mais de metade do atual parque habitacional. 

Importa, contudo, destacar a década de 1970, aquela em que mais se 

construiu na ARU (22% do parque), em linha com a tendência do 

concelho e do país. Nos últimos 20 anos, o ritmo de construção 

abrandou, sobretudo entre 2006 e 2011 (com apenas dois edifícios 

construídos), consequência dos impactos da crise financeira que 

provocou o abrandamento da atividade económica, que se estendeu 

ao setor da construção. 

Gráfico 5 | Edifícios por época de construção (%) 

 

Fonte: INE, Censos 2011 
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O parque habitacional apresenta sobretudo edifícios residenciais 

(77%), que se encontram isolados (63%), tem entre 1 a 2 pisos (75%) e 

1 a 2 alojamentos (82%), sendo construídos na grande maioria em 

betão (80%). 

Os alojamentos existentes são familiares clássicos (99%), à exceção de 

apenas três, que são coletivos, e encontram-se maioritariamente 

ocupados de forma habitual (68%). Contudo, verifica-se ainda que uma 

minoria se encontra ocupada apenas sazonalmente (14%) e um 

número considerável encontra-se permanentemente sem ocupação 

(18%). 

Gráfico 6 | Tipologia de ocupação dos alojamentos (%) 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

A proporção dos alojamentos que se encontram permanentemente 

desocupados é preocupante, sobretudo porque é superior às unidades 

territoriais de referência, e as dinâmicas demográficas regressivas que 

se verificam podem ainda acentuar este fenómeno no futuro próximo. 

Neste quadro, será fundamental promover um conjunto de 

intervenções que, de forma integrada, possam combater a degradação 

do edificado e promover a atratividade da ARU do Pinhão. 

Os alojamentos são ocupados maioritariamente (66%) pelos 

proprietários, seguindo uma tendência concelhia e nacional, mas a 

ARU do Pinhão destaca-se pela dinâmica do mercado de 

arrendamento: um quarto dos alojamentos é ocupado por 

arrendatários, valor que é superior ao registado em todas as unidades 

territoriais. 

Em termos da satisfação das necessidades básicas de higiene, estes 

alojamentos encontram-se com um nível satisfatório, superior até ao 

registado nos restantes territórios. Todos apresentam instalações de 

esgotos e retrete e apenas um não tem instalação de água e três não 

apresentam instalações de banho. 

A proporção de edifícios com mais de 30 anos (mais de 40% do parque 

edificado da ARU) é, tendencialmente, indutora de fenómenos de 

desqualificação ou degradação do parque edificado. Na ARU 02 grande 

parte do edificado exibe necessidades de reparação (49%) ou 

apresentava-se já em estado de degradação (3%). A dinâmica 

construtiva registada, durante anos, teve um efeito dissuasor sobre a 

reabilitação do parque edificado degrado em detrimento da nova 

construção. 

Neste contexto, é importante dar uma resposta a este problema, 

implementando estratégias de reabilitação urbana, de forma 

integrada, e estimulando o envolvimento e o compromisso dos 

privados na sua execução, por forma a conseguir inverter ou, pelo 

menos, minimizar a situação existente.  
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Gráfico 7 | Estado de conservação do edificado (%) 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

A reabilitação do edificado terá um contributo essencial para a 

resolução do problema, importa corrigir, tal como a alavancagem de 

um conjunto de intervenções de qualificação do espaço público 

poderá ser outro elemento essencial no sentido de promover a 

melhoria da atratividade da área. 

 

 

 

 

Figura 5 | Parque edificado degradado 
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6.6 | Espaços públicos

Embora sejam elementos fulcrais para o desenvolvimento dos 

territórios– espaços de troca, encontro, socialização, interação - nem 

sempre os espaços públicos - ruas, praças, largos, espaços verdes, etc.- 

receberam a devida atenção. 

De facto, com a crescente presença dos automóveis nos centros 

urbanos, a redução do espaço destinado aos peões foi visível tal como 

a diminuição da sua atratividade, conforto e segurança, o que acabou 

por relegar, muitos deles, para segundo plano e direcioná-los 

maioritariamente para as necessidades dos condutores. 

Foram inúmeras as consequências que daí advieram para os espaços 

públicos de vários centros urbanos, como é exemplo o centro urbano 

do Pinhão. A desqualificação e a perda de funcionalidade e segurança 

são alguns exemplos dos constrangimentos que podem ser apontados 

e que se traduziram, sobretudo, na existência de espaços de 

permanência (ex: praças, largos) pouco aprazíveis e convidativos para 

os peões, na falta de condições de alguns espaços de circulação, como 

dos passeios, que apresentam reduzida dimensão, barreiras 

arquitetónicas, estão degradados, por falta de manutenção ou 

utilização indevida.  

Apesar de alguns dos espaços já terem sido intervencionados pelo 

município, permanecem outros tantos ainda com constrangimentos 

por resolver, nomeadamente: inexistência de passeios, junto a 

algumas vias de circulação automóvel e existência de passeios com 

reduzida dimensão e/ou degradados.  

Numa altura em que se repensa toda a filosofia de atuação no 

território, e se pretende recuperar e readaptar muitos dos espaços para 

que sejam, sobretudo, inclusivos e seguros, é importante não 

negligenciar novamente o seu papel, resolvendo os seus problemas e 

criando soluções criativas por forma a potenciar a sua utilização. 

Figura 6 | Exemplo espaço com necessidade de intervenção no Pinhão 

É importante que se tornem locais acessíveis a todas as pessoas (e 

sobretudo às que tem mobilidade condicionada); seguros (para que ao 

se deslocar pelas ruas não tenha a constante preocupação de poder 

ser atingido por um veículo) confortáveis para quem deles usufrui (com 

mobiliário urbano apropriado – bancos, papeleiras, iluminação, etc.) e 

atrativos (com a melhoria da sua qualidade estética), para que se 

tornem espaços aprazíveis e de vivência coletiva.
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6.5 | Tecido económico

A revitalização e reconversão funcional do tecido económico do 

Pinhão representa, na atualidade, um desafio que deve ser encarado 

num quadro mais alargado das articulações territoriais que a ARU 

estabelece com as freguesias vizinhas, com o concelho e com a região 

do Douro. 

O Pinhão assume-se como um centro urbano de segundo nível no 

contexto concelhio, polarizando as dinâmicas socioeconómicas a sul 

do concelho de Alijó, designadamente as dos núcleos rurais que se 

encontram dispersos pela União de Freguesias de Vale Mendiz, 

Vilarinho de Cotas e Casal de Loivos. 

A sua localização privilegiada – no coração da Região Demarcada do 

Douro – contribuiu para a afirmação da ARU do Pinhão como 

importante entreposto comercial, impulsionado pelo transporte do 

Vinho do Porto, na sua génese através dos Barcos Rabelos, mais tarde 

em vagões pela Linha do Douro e, finalmente, por camiões cisterna. 

De facto, o património natural e os recursos endógenos surgem como 

elementos indissociáveis da identidade do Pinhão. A presença dos rios 

Douro e Pinhão e as atividades vitivinícolas, que moldaram e 

humanizaram uma paisagem singular que emerge dos espelhos das 

águas, alavancaram um modelo de desenvolvimento económico 

sustentado nas atividades primárias que contribuiu para o progresso 

do território. 

Mas o definhamento das atividades tradicionais ligadas ao setor 

primário, sobretudo no que diz respeito à criação de emprego, 

motivado pela aceleração da globalização que alterou os fatores 

competitivos com claro prejuízo para as economias locais, que ficaram 

“amarradas” a um modelo de desenvolvimento pouco orientado para 

a inovação e diferenciação. 

  Figura 7 | Património natural do Pinhão 

Fonte: Câmara Municipal de Alijó 

A perda de mais de 30% da população da ARU do Pinhão entre 1991 e 

2011 é, assim, causa e consequência dos efeitos cruzados da redução 

do emprego e da alteração das necessidades e exigências por parte da 

população, que encontra, sobretudo, nos grandes centros urbanos do 

litoral as condições de vida e oportunidades que procura. 

De facto, a redução da população residente é um fenómeno 

preocupante, como o é no concelho e nos territórios de baixa 

densidade um pouco por todo o país, uma vez que se intensificou no 

último período intercensitário: o Pinhão perdeu mais de um quinto da 

população residente em relação a 2001. 
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Estas dinâmicas promoveram desequilíbrios estruturais no tecido 

social: o território tornou-se mais envelhecido e menos qualificado, 

porque o esvaziamento populacional ocorreu, sobretudo, na 

população mais jovem e em idade ativa. 

Por outro lado, a perda de população fez contrair, inevitavelmente, a 

procura local, com consequências na oferta de serviços e na criação de 

emprego. Estas dinâmicas induziram, também, um processo de 

desqualificação urbana, degradação do parque edificado e do espaço 

público, que é necessário corrigir. 

Neste cenário, a urgência em travar o êxodo populacional que se 

intensificou na última década é inexorável. A dinamização do tecido 

económico configura, assim, um mecanismo fundamental para 

melhorar a atratividade da ARU do Pinhão e inverter as tendências 

demográficas recentes. 

A estratégia de revitalização e reconversão do tecido económico da 

ARU do Pinhão é sustentada por uma leitura suficientemente profunda 

e alargada das condições de partida, interdependências e articulações 

que se devem estabelecer a priori para estruturar um modelo de 

desenvolvimento económico que crie emprego e riqueza no território 

e, por essa via, contribua para corrigir os desequilíbrios demográficos 

que se observam. 

                                                                        
1 Os Quadros de Pessoal são uma fonte administrativa e fazem parte do Relatório Único (RU), que é de 

entrega obrigatória para os empregadores abrangidos pelo Código do Trabalho e legislação específica 

dele decorrente, ou seja, são obrigadas a entregar o RU as empresas com trabalhadores por conta de 

outrem ao seu serviço, estando excluídos dessa obrigação os trabalhadores por conta própria sem 

Em 2014, de acordo com os dados dos Quadros de Pessoal1, a ARU do 

Pinhão localizava mais de 40 estabelecimentos, o que corresponde a 

18% dos estabelecimentos do concelho de Alijó. 

O tecido económico da ARU do Pinhão evidencia três caraterísticas 

principais: é constituído por micro e pequenas e empresas (mais de 

90% dos estabelecimentos têm menos de dez trabalhadores ao 

serviço), com claro predomínio das atividades terciárias (representam 

cerca de quatro quintos dos estabelecimentos), que se concentra no 

principal eixo funcional (na Rua António Manuel Saraiva estão 

localizados cerca de metade dos estabelecimentos do Pinhão). 

O perfil terciário do território é sustentado, fundamentalmente, por 

três atividades, o comércio, a hotelaria e restauração e a logística, em 

conjunto são responsáveis por mais de 60% dos estabelecimentos da 

ARU.

pessoas ao seu serviço e os trabalhadores independentes. Não inclui ainda a administração pública 

central e local, com exceção dos trabalhadores com de contracto individual de trabalho e apenas no 

que se refere a estes. Informação relativa a outubro de cada ano. Neste sentido é necessário incorporar 

um certo grau de subrepresentatividade de algumas atividades na análise. 
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Figura 8 | Enquadramento do principal eixo funcional no contexto da 

ARU do Pinhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À semelhança da generalidade dos centros urbanos, o comércio por 

grosso e a retalho assume-se como a principal atividade do Pinhão, 

representa 28% dos estabelecimentos. Estes estabelecimentos 

respondem, sobretudo, à procura de proximidade: supermercados, 

talhos, mobiliário, eletrodomésticos, produtos, máquinas e 

equipamentos agrícolas, automóveis e combustíveis, configuram as 

principais atividades de comércio no Pinhão. 

A hotelaria e restauração responde por cerca de 19% dos 

estabelecimentos da ARU. O posicionamento geográfico do território, 

como porta de entrada em Alijó pelo Douro, exerce uma influência 

sobre a oferta, que visa responder a uma procura turística crescente. A 

oferta hoteleira representa cerca de 5% dos estabelecimentos e os 

restaurantes, cafés, bares e pastelarias concentram 11%. 

As atividades logísticas estão, essencialmente, ligadas com a presença 

e respetiva exploração da Estação do Pinhão e ao transporte 

rodoviário, com destaque para o transporte de mercadorias, 

configurando cerca de 14% dos estabelecimentos da ARU. 

Mas a matriz predominantemente rural reflete-se, também, na ARU do 

Pinhão. Os dados dos Quadros de Pessoal referem a presença de 

estabelecimentos ligados à vitivinicultura (quintas com importante 

dimensão no quadro do Douro e sociedades agrícolas) e à indústria 

transformadora, quer seja à produção de vinhos licorosos, quer seja a 

obras de carpintaria. Em conjunto representam cerca de um quinto 

dos estabelecimentos da ARU. 

O tecido económico da ARU apresenta, ainda, um conjunto de serviços 

de interesse geral (proteção civil, saúde, apoio a idosos e educação), 

serviços às empresas (agências bancárias e serviços de contabilidade), 

bem como atividades de animação turística. Em conjunto, 

representam cerca de 19% dos estabelecimentos da ARU. 
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Gráfico 8 | Distribuição dos estabelecimentos na ARU do Pinhão 

 

Fonte: Quadros de Pessoal 2014 

Da análise ao tecido económico da ARU do Pinhão resulta a 

necessidade de alargar e qualificar a oferta que responde à procura de 

proximidade e dos núcleos rurais que polariza, mas também de 

estruturar um conjunto de atividades orientadas para uma procura 

turística, cada mais informada e exigente, que valorize os recursos e 

consiga gerar retorno económico para o território. 

Neste contexto, o reconhecimento, através da delimitação de uma 

ARU, de que o centro urbano beneficiará de um conjunto de 

intervenções de regeneração urbana que contribuam, de forma 

integrada e coerente, para a melhoria da sua atratividade, 

promovendo a qualificação do espaço público, a reabilitação do 

parque edificado e a revitalização do tecido económico é essencial 

para responder aos desafios que o Pinhão enfrenta. 

De facto, a regeneração urbana joga um papel decisivo na afirmação 

da ARU do Pinhão no quadro concelhio e, particularmente, na melhoria 

das condições que permitam dinamizar novos negócios no território. 

O concelho estabeleceu, em sede da Revisão do PDM, um conjunto de 

objetivos que se revelam essenciais para o desenvolvimento urbano do 

Pinhão e que, desse modo, têm implicações na definição da estratégia 

para a revitalização do tecido empresarial local. A requalificação da 

frente ribeirinha e do núcleo urbano do Pinhão, visando a instalação 

de novos negócios ligados ao turismo e lazer, é um objetivo plasmado 

no PDM que orienta os caminhos para a estruturação de um novo 

modelo de desenvolvimento económico. 

A estratégia de revitalização e reconversão do tecido empresarial da 

ARU do Pinhão desenha-se, assim, a partir de uma articulação entre a 

esfera pública e a esfera privada, em que as intervenções públicas 

funcionam como elemento catalisador da iniciativa privada. 

A mobilização e envolvimento dos atores privados na definição da 

estratégia de desenvolvimento urbano do concelho de Alijó, e 

particularmente na definição das prioridades de intervenção na ARU 

do Pinhão, reflete a preocupação em garantir um alinhamento 

estratégico que pretende maximizar a eficácia das intervenções. 

A mobilização dos atores privados é, assim, um fator crítico de sucesso 

para a melhoria da atratividade da ARU do Pinhão. Mas também é claro 

que a melhoria da atratividade deve ser encarada nas suas múltiplas 

vertentes (residencial, turística, económica e social), para que os seus 
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efeitos se reflitam no surgimento de novos negócios, na modernização 

dos existentes, na criação de emprego e na melhoria da qualidade de 

vida dos residentes. 

Estabelecendo um conjunto de benefícios fiscais, definidos no quadro 

da ARU, o concelho pretende criar uma dinâmica sustentada de 

intervenções privadas no centro urbano do Pinhão, coerente com as 

prioridades definidas. Por outro lado, os instrumentos financeiros para 

a regeneração e revitalização física, económica e social em zonas 

urbanas, consubstanciados em empréstimos bancários com 

condições mais favoráveis face ao mercado, definidos no quadro do 

Portugal 2020, assumem-se como um importante mecanismo de 

mobilização do investimento privado que pode ser aproveitado. 

A estratégia de revitalização do tecido económico da ARU do Pinhão 

deve preparar o território para uma nova realidade que se vem 

afirmando e que o território tem de explorar. Uma realidade em que os 

recursos endógenos, a paisagem vinhateira, os rios, as tradições e a 

identidade são valorizadas através de modelos de negócio alinhados 

com os diferentes tipos de procura. 

A crescente procura turística pelo destino Douro, que a atividade dos 

cruzeiros reflete, e o aumento do autocaravanismo, devem ser 

aproveitados por um dos mais belos locais da região. O 

desenvolvimento da oferta hoteleira, da restauração, das atividades de 

animação turística, da náutica de recreio, das zonas balneares, é 

fundamental para criar emprego, fixar jovens, e garantir retorno 

económico para o território que, na atualidade, apenas captura uma 

pequena parte do rendimento gasto pelos turistas. 

Importa, da mesma forma, promover uma mudança de imagem e da 

proposta de valor do comércio tradicional e de proximidade, 

associando-o, não só à valorização dos produtos locais, mas 

promovendo, também, a sua orientação para uma procura 

segmentada: a procura de proximidade, a procura local, ou a procura 

turística, que configuram segmentos distintos, com necessidades e 

exigências diferentes, devendo ser satisfeitas pela modificação da 

oferta. 

A valorização dos produtos endógenos, pela afirmação da 

gastronomia (cozido à portuguesa, cabrito assado no forno, doces 

conventuais, bolo borrachão, vinhos finos e de mesa, compotas e mel) 

e do artesanato (miniaturas do Barco Rabelo, latoaria, típica, mantas, 

colchas, rendas, bordados, cestos, chapéus, olearia, balsas e pipas), é 

fundamental para construir uma oferta atrativa e diferenciadora, 

ancorada na identidade e genuinidade do território, que pode ser 

apreciada por todos aqueles que visitam ou fazem turismo no Pinhão.  

Fomentar o empreendedorismo de base local, com negócios 

inovadores e sustentáveis, desenvolver os principais pontos de 

conetividade (cais fluvial e da Estação do Pinhão) e promover a 

qualificação do comércio local são objetivos que se sustentam, não só 

na capacidade de mobilização local, mas também no quadro de 

articulações mais alargado que o centro urbano estabelece com o 

concelho e com a região do Douro. 

De facto, a afirmação do Pinhão, do seu tecido económico, só terá 

sucesso se ocorrer num cenário de alinhamento com a estratégia 

definida à escala concelhia, porque só assim pode garantir um diálogo 

com a sede de concelho e os restantes núcleos urbanos e rurais que 
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promova a coesão territorial e defenda o seu património natural e a 

sua identidade. 

Por outro lado, a afirmação do centro urbano como um polo turístico 

de referência do Douro dependerá do alinhamento com a estratégia 

definida à escala intermunicipal e até da região Norte. O Douro 

Vinhateiro só será valorizado pela procura se conseguir proporcionar 

experiências únicas. A atratividade e competitividade da oferta será 

tanto maior quanto melhor for o grau de integração de produtos 

turísticos e de articulação entre os territórios que desenham esta 

paisagem única, que marcou as dinâmicas de progresso das gerações 

passadas e que, agora, tem um enorme potencial para reafirmar o 

Pinhão e trazer prosperidade à geração atual, bem como às vindouras. 
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6.7 | Património natural e cultural

A ARU 02 dispõe de um conjunto de ativos patrimoniais de grande 

riqueza que constituem um testemunho do passado deste território e 

devem ser integrados numa estratégia de desenvolvimento urbano 

ampla e articulada, para que a sua valorização e preservação sejam 

encarados como uma necessidade e constituam uma realidade.  

Destaca-se, desde logo, o património natural, com a maravilhosa 

paisagem do Douro Vinhateiro (primeira região vinícola 

regulamentada do mundo) onde as encostas, os socalcos, as vinhas e 

os rios fazem as delícias dos residentes e visitantes e são a combinação 

perfeita entre o papel da natureza e o árduo trabalho que o homem 

desenvolveu durante décadas e que permitiu criar um ecossistema 

único.  

O património cultural regista-se com a presença de três elementos, que 

embora não estejam classificados, são de interesse municipal: a 

estação ferroviária do Pinhão (1), a igreja de Nª. Srª. da Conceição (ou 

Igreja Paroquial do Pinhão) (2) e a Capela do Espírito Santo (3). 

A estação de caminhos de ferro do Pinhão, que é um ícone do centro 

urbano, foi construída em 1880 e impulsionou, de forma decisiva, o 

desenvolvimento deste aglomerado, com a ligação à linha do Douro, 

tendo sido o palco dos movimentos de pessoas e mercadorias, 

sobretudo do famoso vinho do Porto, durante muitos anos. É 

considerada um elemento patrimonial do concelho devido aos painéis 

de azulejos aí instalados, em 1937, que fazem referência às atividades 

vinícolas desenvolvidas nesta região vinhateira. 

A igreja de N.ª Sr.ª da Conceição ou Igreja Paroquial do Pinhão, que 

data do século XX e apresenta um estilo revivalista, e a Capela do 

Espírito Santo são dois elementos patrimoniais de cariz religioso que 

também fazem parte do espólio deste centro urbano.  

Figura 9 | Património da ARU 02 do Pinhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

2 

 



PÁG 34/ 68   Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 02 do Pinhão 

Figura 10 | Localização do património da ARU 02 do Pinhão 
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6.8 | Respostas sociais

A deterioração da conjuntura económica à escala nacional, acentuada 

pela crise e pelo subsequente período de ajustamento, teve impactos 

profundos na capacidade de resposta dos territórios de baixa 

densidade como, por exemplo, o aumento da pobreza e dos 

fenómenos de exclusão social. 

No Pinhão, um território envelhecido, com um défice de população 

qualificada e que tem evidenciado dificuldades em sustentar uma base 

de emprego capaz de fixar a sua população mais jovem, as 

consequências da crise colocam desafios assinaláveis à coesão 

territorial e à inclusão social. 

As tendências demográficas - que reduziram o efetivo populacional do 

aglomerado urbano - e a crise – que potenciou o aparecimento de 

residentes com dificuldades económicas e agudizou a situação de 

outros –, diminuíram a coesão territorial do território.  

Com efeito, as vulnerabilidades sociais do centro urbano foram 

acentuadas e provocaram, entre outras coisas, o aumento da pobreza. 

Em 2014, o concelho Alijó era o nono concelho da região do Douro 

onde o peso da população residente que beneficiava do Rendimento 

Social de Inserção (4,3%) era mais elevado. Este valor, embora 

concelhio, também espelha a condição social de alguns residentes da 

ARU, que vivem uma situação financeira preocupante e reveladora da 

existência de carência económica.  

As tendências demográficas e a conjuntura económica dos últimos 

anos provocaram, também, um aumento das pressões sobre a rede de 

equipamentos e serviços concelhios, com consequências sobre os 

orçamentos municipais. São disso exemplo os equipamentos de ação 

social (dirigidas para os idosos e para a população portadora de 

deficiência), de saúde, de educação e formação profissional. 

Considera-se necessário, no entanto, alargar e qualificar essa rede de 

respostas sociais, por forma a lidar com os desafios que diariamente se 

colocam. 

De facto, a necessidade de estruturar uma rede de respostas eficiente 

e eficaz para a população idosa é fundamental para proporcionar um 

envelhecimento com qualidade de vida, sobretudo num cenário em 

que mais de 20% da população residente na ARU, em 2011, tinha 65 ou 

mais anos. 

Por outro lado, o combate ao abandono e ao insucesso escolar 

constitui-se como um desafio crucial para corrigir o défice de 

qualificações que o centro urbano regista. O recuo da natalidade tem 

promovido uma reorganização da oferta, que deverá ser 

complementada com estratégias educativas (opção pela via do ensino 

profissional) que permitam manter os jovens na escola e reduzir as 

taxas de abandono e o insucesso escolar. 
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6.10 | Mobilidade urbana

No centro urbano do Pinhão, tal como em tantos outros locais do país, 

as deslocações intra e interurbanas são realizadas, sobretudo, com 

auxílio ao automóvel privado (48%, segundo os censos de 2011), que 

tem conquistado, ao longo das décadas, protagonismo nas 

deslocações da população.  

O protagonismo do automóvel pode ser explicado, sobretudo, pela 

existência de um povoamento disperso nos aglomerados urbanos, 

pela existência de uma boa rede viária e pela reduzida flexibilidade dos 

transportes públicos, nomeadamente em termos de horários e 

cobertura territorial.  

A rede viária do Pinhão compreende, para além de algumas estradas 

secundárias, a Estrada Nacional 322-3 que estabelece a ligação às 

restantes freguesias do concelho de Alijó e a Estrada Nacional 323 que 

permite a ligação aos concelhos de São João da Pesqueira e Tabuaço. 

No concelho, também a EN212 e a N15, constituem-se como eixos 

estruturantes. A EN212, liga a sede de concelho ao nó do IP4; pela EN15 

é assegurado o atravessamento a norte, embora tenha vindo a perder 

preponderância, uma vez que o seu traçado é paralelo ao IP4 (A4). 

Destacam-se, ainda, um conjunto de estradas municipais, com 

destaque para a EM323-1, a EM582, a EM596 e a EM597, que 

possibilitam a ligação entre os restantes aglomerados do concelho. 

A par das deslocações de automóvel, destaca-se também as realizadas 

a pé (44%, segundo os censos de 2011). Por sua vez, os transportes 

públicos e outros meios de transporte são pouco representativos 

nestas deslocações: 4% desloca-se de autocarro, 1% de comboio, 1% 

de transporte da empresa ou da escola e menos de 1% de motociclo 

ou bicicleta.  

A orografia do concelho, que induz traçados sinuosos e acidentados, e 

o povoamento disperso dificultam a rentabilidade das operações de 

transportes rodoviários, com consequências no grau de cobertura 

interno. Embora o transporte escolar sirva grande parte do território, 

ocorrendo em áreas que não são servidas pelo transporte público 

regular de passageiros, em períodos de férias escolares e nos fins de 

semana, os níveis de serviço e de cobertura ficam afetados, com a 

diminuição de carreiras públicas. 

 

Gráfico 9 | principais meios de transporte utilizados nos movimentos 

pendulares da população residente no Pinhão 
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Fonte: INE, Censos, 2011 
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Figura 11 | Mobilidade urbana no Centro Urbano do Pinhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, o atravessamento dos aglomerados está sujeito a 

vários estrangulamentos, que originam perdas de homogeneidade dos 

traçados e de fluidez de tráfego e criam descontinuidades na rede 

viária. 

Num tempo em que a aposta, à escala europeia e nacional, incide 

sobre a promoção da mobilidade sustentável, é fundamental que o 

concelho de Alijó e em especial o centro urbano do Pinhão consigam 

criar as condições que estimulem o uso de modos suaves (pedonal e 

bicicleta). 

Se por um lado, os movimentos pendulares realizados a pé tiveram um 

maior peso neste concelho e no centro urbano face ao país, à região 

Norte e à região do Douro, por outro lado a utilização da bicicleta é 

ainda incipiente no território e poderá ser alvo de uma aposta mais 

vigorosa no quadro da estratégia de desenvolvimento urbano do 

concelho e, particularmente, no quadro da estratégia para a 

mobilidade sustentável da Comunidade Intermunicipal do Douro. 

A melhoria das condições de mobilidade e das acessibilidades, 

sobretudo as intraconcelhias, assume-se como um desafio importante 

para o território. Reforçar as ligações da sede do concelho aos 

restantes aglomerados urbanos, pela estruturação de uma rede de 

transportes públicos, assente em princípios de sustentabilidade e que 

garanta os níveis de cobertura desejados, assume-se como um 

importante desafio em prol da coesão territorial.
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6.11 | Grandes números  
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6.12 | Matriz Swot 

Pontos fortes Pontos fracos 

 

• Inserção no Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial; 

• Setor primário com elevado peso no emprego; 

• Vinhos de qualidade reconhecidos pelo mercado internacional; 

• Diversidade paisagística e grau de preservação ambiental; 

• Identidade, tradições e gastronomia; 

• Dinâmica construtiva. 

 

• Perda populacional, com destaque para a população jovem e em idade 

ativa; 

• Envelhecimento da população; 

• Baixos níveis de habilitação da população residente; 

• Degradação do parque edificado e do espaço público; 

• Desequilíbrios funcionais internos; 

• Dependência do automóvel privado para as deslocações diárias de 

grande parte da população; 

• Dificuldades económicas de algumas famílias. 

  

Oportunidades Ameaças 

 

• Aumento da procura por produtos turísticos associados ao património 

natural; 

• Desenvolvimento de atividades turísticas nos pequenos aglomerados 

locais; 

• Emprego nas atividades do terceiro setor, como resposta às 

necessidades decorrentes do envelhecimento da população; 

• Instrumentos financeiros e mecanismos de apoio à regeneração 

urbana e à valorização dos recursos endógenos. 

 

• Perda de atratividade dos centros históricos, mais expressiva nos 

territórios de baixa densidade; 

• Desemprego, sobretudo na população jovem; 

• Dependência da fileira do vinho. 
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7 | ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA 
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7.1 | Enquadramento estratégico

Nas últimas décadas intensificaram-se os processos de 

despovoamento e esvaziamento funcional dos territórios de baixa 

densidade. A perda de população jovem e em idade ativa acelerou o 

desequilíbrio demográfico nestes territórios, tornando-os mais 

envelhecidos. 

O processo de ajustamento a que a economia nacional foi sujeita 

contribuiu, também, para acentuar as assimetrias territoriais, com 

reflexos nos níveis de competitividade, de coesão e de inclusão social. 

Com um tecido económico mais frágil, com dificuldades em gerar uma 

bolsa de emprego que promova a fixação de população, os territórios 

de baixa densidade enfrentam sérios desafios ao seu desenvolvimento. 

O centro urbano do Pinhão, localizado no concelho de Alijó, está 

inserido numa das regiões com níveis de vida substancialmente mais 

baixos face ao padrão nacional e tem observado os problemas 

demográficos e de criação de emprego que caraterizam os territórios 

de baixa densidade. 

As perdas populacionais que ocorreram na ARU e à escala do concelho 

reforçam a necessidade de desenhar uma estratégia de 

desenvolvimento, assente numa perspetiva holística, que permita 

travar as dinâmicas regressivas que, mais cedo ou mais tarde, terão 

repercussões sobre todo o território. 

O território do Pinhão possui ativos patrimoniais e uma forte 

identidade, construída em torno do património natural e da produção 

vitivinícola, que, não obstante, podem ser alavancadas e colocadas ao 

serviço do desenvolvimento do território. De facto, a valorização dos 

recursos endógenos e a projeção da identidade duriense constituem-

se, nesta fase, como mecanismos essenciais para a dinamização do 

tecido económico local, onde se destaca o potencial das atividades 

ligadas ao turismo e aos produtos locais, para a criação de emprego e 

riqueza no território. 

A qualificação do centro urbano assumirá um papel decisivo no 

desenvolvimento do território. A melhoria da atratividade nas 

diferentes esferas (residencial, laboral, empresarial e turística) do 

núcleo urbano será fundamental para promover a coesão territorial e 

tornar o território mais atrativo. 

A elaboração deste instrumento estratégico resulta do 

reconhecimento, por parte do município de Alijó, da importância do 

planeamento para que o território possa enfrentar os desafios no 

horizonte 2020. Esta Estratégia pretende, assim, estabelecer os 

caminhos possíveis, tendo como pano de fundo a Estratégia Europa 

2020, que conduzam a um território mais inteligente, mais sustentável 

e inclusivo. 

Neste quadro, a mobilização dos diferentes stakeholders será 

fundamental para promover um alinhamento estratégico, entre esfera 

pública e a esfera privada, que defina as prioridades e garanta a 

coerência e a articulação das intervenções a realizar. 

Foi nesse contexto que o processo de delimitação da ARU do Pinhão 

privilegiou, desde o início, o envolvimento dos atores interessados em 

promover o desenvolvimento do território, seja através de momentos 

de participação pública que envolveram a comunidade - através de 
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fóruns temáticos – (Figura 12 e Figura 13), seja através de reuniões com 

o executivo e técnicos municipais, ou de trabalho de campo. 

Figura 12 | Fóruns temáticos 

 
 

 

 

 

Figura 13 | Diapositivo apresentado no fórum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação ativa destes atores permitiu, em sede de diagnóstico, 

identificar e compreender quais os problemas e as oportunidades que 

se colocam ao centro urbano, e contribuiu, de forma decisiva, para 

delinear uma estratégia partilhada (Figura 14), materializada em ações 

concretas, que possam produzir os resultados ambicionados 
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Figura 14 | Principais contributos recolhidos no fórum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A requalificação do edificado e a fixação e/ou atração de população jovem 

constituem, na opinião dos participantes, os principais desafios que se colocam 

à melhoria da atratividade do centro urbano do Pinhão. 

 

Foram, ainda, referidas a requalificação do espaço público como aspeto 

fundamental para criar as condições de habitat necessárias para o 

desenvolvimento deste centro urbano. 

 

A animação turística e eventos, as iniciativas culturais e de lazer e o comércio 

urbano configuram, de acordo com os participantes, as atividades com o maior 

potencial para a criação sustentada de novos negócios e de emprego no centro 

urbano. 

 

A imagem do comércio e dos serviços, o parque habitacional e o ambiente 

urbano, bem como a conservação do património histórico e cultural, foi sugerida 

pelos participantes como as principais áreas de aposta para a qualificação do 

centro urbano. 

 

Foi, também, expressivo o número de participantes que consideram decisiva 

uma aposta na qualificação do espaço público. 

A reduzida rentabilidade dos investimentos, o acesso a financiamento e a 

informação sobre financiamento comunitário e a pouca diversidade do 

comércio e restauração representam, na opinião dos participantes os principais 

constrangimentos que se colocam ao desenvolvimento do centro urbano do 

Pinhão. 

 

Foram, ainda, referidas as dificuldades de estacionamento que, de acordo com 

os participantes, constituem o principal constrangimento com que o centro 

urbano se depara. 

 

Na opinião dos participantes, quer o apoio financeiro, quer o apoio técnico no 

desenvolvimento de projetos foram referidos como as tipologias de intervenção 

que mais podem contribuir para dinamizar a reabilitação do Pinhão. Foi, ainda, 

concedido especial destaque ao estímulo do mercado de arrendamento. 

 

Os participantes nos fóruns reconheceram a importância destes momentos de 

auscultação e do contributo coletivo para a definição da estratégia, 

identificando a regeneração urbana como um elemento essencial para o 

desenvolvimento do território, num quadro de mitigação ou eliminação dos 

constrangimentos encontrados e em coerência com os elementos identitários 

do centro urbano do Pinhão, bem como do território no seu conjunto. 
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Por outro lado, esta Estratégia procurou garantir um alinhamento 

estratégico com os principais instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território com incidência na ARU: cidades 

sustentáveis 2020; o Plano Regional de Ordenamento do Território 

(PROT) Norte; a Estratégia de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do 

Douro e o Plano Diretor Municipal de Alijó. 

CIDADES SUSTENTÁVEIS 2020  

A elaboração da estratégia da ARU do Pinhão teve em consideração as 

medidas previstas no quadro da estratégia Cidades Sustentáveis 2020, 

designadamente do Eixo Sustentabilidade e Eficiência – promover 

ações de reabilitação urbana nos centros históricos, fomentando a 

recuperação, beneficiação e reconstrução do edificado e a 

qualificação do espaço público; 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. 

PROT NORTE 

O OE da ARU do Pinhão adotou, também, o referencial estratégico 

definido nos dois eixos do PROT Norte, mais concretamente com a 

componente estratégica A – Consolidação do Sistema Urbano (pontos 

nodais da estrutura de apropriação do território), no sentido em que as 

intervenções propostas visam contribuir para “o estabelecimento de 

uma matriz policêntrica da rede urbana, com base numa combinação 

de elementos da hierarquia com elementos de complementaridade, 

explorando as virtualidades dos efeitos de rede, bem como para a 

“promoção dos elementos de excelência e dos vetores de qualificação 

dos meios urbanos”. 

O OE da ARU apresenta, da mesma forma, vários pontos de 

convergência com a componente estratégica C – Conservação e 

Valorização do Suporte Territorial, designadamente no que diz respeito 

ao “dever de preservação da memória e identidade coletiva” e a 

“proteção e qualificação dos valores naturais, ambientais e 

patrimoniais.” 

A forte coerência que se procurou estabelecer entre as ações da ARU e 

as opções estratégicas elencadas no PROT Norte, pretende reforçar o 

contributo do município de Alijó para diminuir as assimetrias 

territoriais que derivam, também, da atual fragmentação que se 

verifica na região Norte, com uma aposta concreta no 

desenvolvimento do centro urbano do Pinhão. 

EIDT DO DOURO  

A conceção da ARU incorporou, à partida, o referencial estratégico 

providenciado pela EIDT do Douro. Para além da articulação com os 

eixos 1 – Competitividade e inovação e 3 – Inclusão e coesão social é 

com o eixo 2 – Sustentabilidade territorial que se observa uma maior 

articulação estratégica. 

O OE da ARU, ao assumir a aposta na regeneração do centro urbano do 

Pinhão, vai ao encontro dos objetivos de “promover a qualificação e o 

potencial de associado ao património cultural e construído da região; 

monitorizar a ocupação e a transformação do solo urbano e rural; e 

promover a consolidação da rede urbana e a qualificação urbanística e 

funcional dos aglomerados”, plasmados na EIDT do Douro. 



PÁG 45 / 68 
 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 02 do Pinhão 

Evidencia-se, ainda, o contributo do OE para a aposta na “valorização 

de um modelo policêntrico no sistema territorial do Douro, alicerçado 

fundamentalmente numa rede de centros urbanos especializados e 

complementares funcionalmente que se vão transformando em 

territórios de proximidade, sustentabilidade e coesão territoriais”, 

definida, no âmbito da EIDT, como um dos desafios para o Douro no 

horizonte 2020. 

PDM DE ALIJÓ 

O OE, que sustenta a ARU, está fortemente alinhado com as estratégias 

de desenvolvimento e ordenamento definidas no âmbito do Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Alijó. 

Mais concretamente, as intervenções concebidas no contexto da ARU 

contribuem para o cumprimento dos objetivos específicos plasmados 

na Opção Estratégica 4: controlar, ordenar e qualificar os espaços 

urbanos, harmonizar e compatibilizar os diferentes usos do solo rural. 

O OE da ARU contribui, também, para a prossecução do objetivo 

específico que pretende “reforçar o papel e as funções dos polos 

urbanos secundários-Favais, Pinhão, Sanfins e Vilar de Maçada (3.1), 

incluído na Opção estratégica 3: promover o desenvolvimento do 

concelho e reforçar as infraestruturas de suporte à integração e coesão 

territorial. 

A forte articulação da Estratégia com as opções estratégicas 

plasmadas nestes instrumentos pretende, assim, facilitar a 

mobilização de diferentes atores e promover uma atuação a diferentes 

escalas territoriais, no sentido de maximizar a eficácia e eficiência das 

intervenções. 

A implementação da estratégia assume-se como um mecanismo 

fundamental para induzir um conjunto de dinâmicas integradas que 

contribuem para consolidar o posicionamento deste centro urbano no 

quadro concelhio e, sobretudo, reforçar a sua centralidade no contexto 

dos aglomerados urbanos que se localizam mais a sul no território. 

 

7.2 | Visão para o território 

A construção da Visão para o território do Pinhão reflete a ambição 

daqueles que vivem, trabalham ou investem, sobretudo em matéria de 

regeneração urbana. Esta traduz um reconhecimento de que o 

desenvolvimento do território depende do desenvolvimento, 

consolidação e projeção do centro urbano do Pinhão.  

A visão reconhece, ainda, a necessidade de reforçar a articulação com 

os restantes núcleos urbanos do concelho e promover uma aliança 

positiva com as zonas rurais. Uma aliança que promove a valorização 

do património natural, mas que defende os valores identitários, a 

genuinidade e as vivências que um território inserido na região do 

Douro pode proporcionar. 

 

PINHÃO 2020 

UM TERRITÓRIO ATRATIVO E SUSTENTÁVEL QUE PROMOVE A 

COESÃO TERRITORIAL E DEFENDE A SUA IDENTIDADE 



PÁG 46/ 68   Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 02 do Pinhão 

7.3 | Objetivos  

É a partir do diagnóstico, dos desafios e da visão para o território, 

anteriormente apresentados, que se define, agora, a estratégia que se 

encontra ancorada num objetivo estratégico (OE), em opções 

estratégicas (OPE) e em objetivos específicos (Oesp) (Figura 15) que 

conduzem à sua prossecução.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

REQUALIFICAR E DINAMIZAR O CENTRO URBANO DO PINHÃO 

 

Este objetivo estratégico reconhece a necessidade de impulsionar a 

reabilitação do centro urbano, como mecanismo essencial para a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

A valorização do espaço público, com destaque para a frente 

ribeirinha, e do edificado constituem-se como elementos catalisadores 

de um conjunto de dinâmicas de criação de novos negócios e emprego 

e de localização de novos serviços que permitam afirmar o centro 

urbano do Pinhão como um território atrativo para residentes, 

investidores, trabalhadores, empresas, visitantes e turistas. 

Deste objetivo estratégico, emergem um conjunto de opções 

estratégicas que procuram responder aos desafios que o centro 

urbano do Pinhão enfrenta:  

OPE 1 | CONSOLIDAR A CENTRALIDADE FUNCIONAL E DINAMIZAR  

OS POLOS URBANOS, PROMOVENDO A ATRATIVDADE  

E A COESÃO TERRITORIAL 

 

Procurar implementar um conjunto de dinâmicas sustentadas que 

promovam a fixação de população ou a captação de novos residentes 

para os centros urbanos do território é fundamental para travar o 

esvaziamento populacional severo que ocorreu nas últimas décadas.  

A melhoria da atratividade do centro urbano do Pinhão assume-se, 

neste contexto, como um mecanismo essencial para travar as 

tendências recentes e reafirmar o seu papel no desenvolvimento do 

território. 

A aposta na densificação das funções urbanas (habitação, negócios, 

serviços, turismo, cultura e lazer) poderá ser alavancada por uma 

estratégia de reabilitação urbana que promova, de forma integrada, a 

melhoria das condições de vida da população residente. Neste sentido, 

importa desenvolver um conjunto de intervenções de requalificação 

do espaço público e modernização das infraestruturas, bem como de  

reabilitação do edificado (público e privado) e de requalificação dos 

equipamentos de utilização coletiva. 

A requalificação do espaço público assume, neste cenário, um 

importante papel, não só para a melhoria do ambiente urbano, mas, 

sobretudo, no seu efeito potencial de arrastamento sobre as iniciativas 

da esfera privada. 

Com efeito, a introdução de soluções sustentáveis e atrativas 

(mobiliário urbano, espaços verdes, entre outros) podem contribuir 

para a mobilização dos agentes privados em matéria de reabilitação 

do edificado, quer seja na componente residencial (estimulando o 
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mercado de arrendamento, tornando a oferta mais competitiva e 

atrativa), quer seja na componente socioeconómica, potenciando o 

surgimento de novos negócios baseados nos recursos endógenos, 

como o comércio de produtos locais, e o reforço da malha de serviços 

prestados. 

Mas a reafirmação do centro urbano do Pinhão, ameaçada pelos 

processos de expansão urbana que ocorreram de forma desordenada 

nas últimas décadas, terá de ocorrer num quadro de forte articulação 

com os outros núcleos urbanos do concelho e até com os núcleos 

rurais. 

O aproveitamento do potencial turístico do território, para além de 

uma necessária articulação à escala intermunicipal e da região Norte, 

será reforçado se o centro urbano estabelecer um diálogo muito 

próximo com os outros centros urbanos, sobretudo com os que tem 

maior efeito polarizador no concelho, gerando benefícios para todo o 

território. 

Neste sentido o município pretende desenvolver um conjunto de 

intervenções que mobilizem a iniciativa privada para a requalificação 

do edificado para habitação, arrendamento, alojamento local e 

desenvolvimento de outras atividades económicas com destaque para 

o comércio. 

OPE 2 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

TERRITÓRIO E, SOBRETUDO, A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL  

 

A implementação de um modelo de desenvolvimento integrado, onde 

se garanta o equilíbrio entre as várias componentes presentes no 

território – ambiental, económica, cultural e social – é essencial para a 

promoção de um território sustentável, competitivo e inclusivo.  

O garante do equilíbrio necessário entre a promoção da coesão 

territorial e da inclusão social é fundamental para o desenvolvimento 

do centro urbano do Pinhão. 

A melhoria da sua atratividade, particularmente pela densificação da 

malha de serviços orientados para responder às necessidades da 

população residente, sobretudo dos grupos mais desfavorecidos, será 

fundamental para reduzir as assimetrias que se verificam. 

Num território em que se observa um acelerado despovoamento, com 

consequências no envelhecimento da população, e onde as 

fragilidades do tecido produtivo foram acentuadas pela conjuntura 

económica é essencial garantir as respostas adequadas às franjas da 

população mais vulneráveis e carenciadas (crianças, jovens, idosos, 

desempregados, população com mobilidade condicionada). 

É fundamental, neste contexto, promover o alargamento e 

aprofundamento das funções sociais que o centro urbano do Pinhão 

concentra, em estreita articulação com os restantes territórios 

concelhios para promover a acessibilidade universal aos 

equipamentos e serviços públicos, contribuindo, dessa forma, para 

aumentar os coletivos níveis de inclusão social no território.  

O alargamento e aprofundamento das respostas sociais, para que 

garantam os níveis de cobertura adequada, vai muito para além da 

localização física das respostas. A articulação em rede dos vários 

agentes que atuam ao nível das respostas sociais configura, nesta fase, 

um importante mecanismo para melhorar a eficácia e a eficiência 
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dessas respostas, sobretudo num quadro de restrições orçamentais 

com que os municípios têm de lidar. 

OE 3 | ADOTAR OS NOVOS PARADIGMAS DE MOBILIDADE URBANA E 

PROMOVER PADRÕES DE VIDA MAIS SUSTENTÁVEIS 

 

Os valores patrimoniais do Pinhão, consubstanciados na rica e singular 

paisagem humanizada, reforçam a necessidade de estabelecer um 

equilíbrio entre a valorização económica, que crie empregos e gere 

riqueza para o território, e a sua proteção, num quadro de salvaguarda 

não só do património natural, mas também da própria identidade. 

A adoção dos novos paradigmas de mobilidade urbana e a promoção 

de padrões de vida mais sustentáveis surgem, assim, como mecanismo 

de afirmação e projeção do território. O centro urbano pode alavancar 

a sua atratividade com a internalização de práticas ambientalmente 

sustentáveis, onde a mobilidade elétrica e os modos suaves, a par com 

a introdução de medidas de eficiência energética nos edifícios podem 

desempenhar um importante papel na melhoria da qualidade de vida 

dos residentes e melhorar as condições para a captação de visitantes 

e turistas. 

Neste quadro, a requalificação do espaço público, através da 

construção de ciclovias e melhoria das vias pedonais, poderá ser 

decisiva para incrementar a utilização de modos suaves – sobretudo 

de bicicletas – nos movimentos casa-trabalho daqueles que residem e 

trabalham nos centros urbanos.  

A aposta na mobilidade elétrica e na criação de plataformas 

intermodais será fundamental para mitigar os custos de contexto que 

resulta da interioridade. De facto, o reforço das ligações entre os 

núcleos urbanos a preços comportáveis e com horários adequados 

será fundamental para a promover a coesão territorial. 

Por outro lado, também a introdução de medidas de eficiência 

energética em edifícios públicos, com efeito previsto de arrastamento 

para os edifícios privados, pretende ser mais um contributo para a 

promoção de um território mais eficiente na utilização dos recursos.  

A consciencialização das entidades públicas, residentes e tecido 

económico para a internalização de comportamentos 

ambientalmente sustentáveis no seu quotidiano constitui, também, 

um fator crítico para que o Pinhão se torne num território mais 

sustentável. Contudo, os desafios que se colocam neste domínio não 

se podem circunscrever ao quadro interno. Assim, esta opção 

estratégica foi delineada em profunda articulação com a estratégia 

para a mobilidade definida para a NUTSIII Douro, que se assume como 

a escala de articulação territorial apropriada para maximizar a eficácia 

e a eficiência das intervenções. 

OE 4 | IMPLEMENTAR UM PROCESSO DE GOVERNANÇA 

 

A estruturação de mecanismos e processos de governança, ancorados 

numa participação alargada e ativa dos vários atores do território, é 

decisiva para o sucesso da estratégia e a consequente materialização 

em ações concretas. 

Para a concretização desta opção estratégica é fundamental o 

envolvimento dos atores com intervenção mais direta no concelho, 
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pois são estes que melhor conhecem a realidade do território e, desta 

forma, podem identificar as prioridades e propor ideias para fazer face 

aos desafios que o Pinhão enfrenta no horizonte 2020. 

Parte-se, assim, de um referencial estratégico coletivo que a todos diz 

respeito e que advoga, do mesmo modo, um grau de compromisso e 

envolvimento que conduza aos resultados esperados. 

Este objetivo estratégico têm uma abrangência transversal, na medida 

em que pretende criar dinâmicas que conduzam à prossecução dos 

restantes objetivos estratégicos. Pretende-se estruturar um processo 

de governança que promova o envolvimento dos diferentes atores 

(públicos, privados e institucionais) do território na definição dos 

resultados a alcançar e do quadro de responsabilidades a assumir, 

garantindo, para isso, uma estrutura ágil e adaptável que se mostre 

adequada para responder aos desafios que o Pinhão tem pela frente. 

Destas opções estratégicas derivam os objetivos específicos definidos, 

segundo o disposto no artigo 3⁰ do RJRU, são estes: 

▪ Oesp.1. Reabilitar o parque edificado (público e privado), 

atenuando as assimetrias do tecido urbano e contribuindo 

para a contenção da expansão urbana; 

▪ Oesp.2. Requalificar o espaço público, melhorando as 

condições de usufruto e promovendo um ambiente gerador 

de novas vivências urbanas; 

▪ Oesp.3. Afirmar os valores patrimoniais, materiais e 

simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana; 

▪ Oesp.4. Modernizar as infraestruturas urbanas e requalificar 

os equipamentos de utilização coletiva; 

▪ OEsp.5. Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, 

social e económica dos espaços urbanos; 

▪ OEsp.6. Promover a criação e a melhoria das acessibilidades 

para cidadãos com mobilidade condicionada; 

▪ OEsp.7. Promover a melhoria geral da mobilidade, 

nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública 

e dos demais espaços de circulação; 

▪ OEsp.8. Fomentar a adoção de critérios de eficiência 

energética em edifícios públicos e privados. 

Este conjunto de objetivos específicos encontra correspondência com 

uma matriz de projetos de base urbana que serão identificados, em 

seguida, no programa de investimentos.  
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Figura 15 | Objetivo estratégico, opções estratégicas e objetivos específicos da ORU do Pinhão 
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8 | MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DA ORU  
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8.1 | Prazo de execução

A ORU aprovada em assembleia municipal, através do presente PERU, 

vigorará, conforme o disposto no artigo 18⁰ do RJRU, por um prazo 

máximo de 10 anos, com possibilidade de prorrogação, por proposta 

da Câmara Municipal, por mais 5 anos, a contar da data da publicação 

desta em Diário da República. 

 

8.2 | Modelo de gestão e execução 

O município de Alijó assumirá a função de entidade gestora da ORU 

(nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 10.º do RJRU) e o modelo de 

gestão e execução será de sua iniciativa, podendo assim utilizar todas 

as competências que se encontram ao seu dispor e que se encontram 

estabelecidas nos artigos nos 44, 54 e 65 do RJRU. 

A entidade gestora terá um papel crucial em todo o processo da ORU 

em curso, uma vez que acompanhará a sua evolução, identificará as 

ações concretizadas e as lacunas existentes e poderá proceder, 

quando necessário, a correções/ajustamentos na ORU.  

À entidade gestora são atribuídos, segundo o artigo 44⁰ RJRU, os 

seguintes poderes para o controlo de operações urbanísticas: 

a) Licenciamento e admissão de comunicação prévia de 

operações urbanísticas e autorização de utilização;  

b) Inspeções e vistorias;  

c) Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística;  

d) Cobrança de taxas; Receção das cedências ou compensações 

devidas. 

Esta pode também fazer uso, segundo o disposto no artigo 54⁰ do 

RJRU, de instrumentos de execução, são eles: 

a) Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas: nos 

termos do artigo 55⁰ do RJRU; 

b) Empreitada única, nos termos do disposto no artigo 56⁰ do 

RJRU; 

c) Demolição de edifícios: nos termos do disposto no artigo 57⁰ 

do RJRU; 

d) Direito de preferência: nos termos do disposto no artigo 58⁰ 

do RJRU; 

e) Arrendamento forçado: nos termos do disposto no artigo 59⁰ 

do RJRU; 

f) Servidões: nos termos do disposto no artigo 60⁰ do RJRU; 

g) Expropriação: nos termos do disposto no artigo 61⁰ do RJRU; 

h) Venda forçada: nos termos do disposto no artigo 62⁰ do RJRU; 

i) Reestruturação da propriedade: nos termos do disposto no 

artigo 64⁰ do RJRU; 

Pode ainda recorrer, complementarmente, segundo o artigo 65⁰ ao 68⁰ 

do RJRU, a instrumentos de política urbanística: 

▪ Determinação do nível de conservação: nos termos do 

disposto no artigo 65⁰ do RJRU e nos termos definidos no 

Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro; 

▪ Identificação de prédios ou frações devolutas: nos termos do 

disposto no artigo 66⁰ do RJRU e para aplicação do disposto 

no Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto; 
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▪ Taxas municipais e compensações: nos termos do disposto 

no artigo 67⁰ do RJRU e nos termos do disposto nos nos4 e 5 

do artigo 44.º do regime jurídico da urbanização e da 

edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro; 

▪ Fundo de compensação: nos termos do disposto no artigo 68⁰ 

do RJRU. 

Anualmente terá que elaborar um relatório de monitorização (RM) da 

ORU, que deve ser submetido à apreciação da assembleia municipal, e 

onde constem todas as indicações referidas, e, a cada cinco anos de 

vigência, terá que elaborar e submeter à apreciação da assembleia 

municipal um relatório de execução (RE) da ORU (Tabela 1), 

acompanhado, quando necessário de uma proposta de alteração do 

instrumento de programação. 

Todos estes relatórios serão objeto de divulgação na página eletrónica 

do município. 

 

Tabela 1 | Relatórios da ARU 02 do Pinhão 

1º quinquénio 2º quinquénio 3º quinquénio 

RM RM RM RM  RM RM RM RM  RM RM RM RM  

 RE  RE  RE 
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9 | QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS FISCAIS DA ORU 
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Conforme sustenta o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação dada pela Lei 

n.º 32/2012, de 14 de agosto), no seu artigo 31º, o programa estratégico 

de reabilitação urbana tem que “f) Apresentar um quadro de apoios e 

incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e 

demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das 

ações de reabilitação”. 

Cabe assim ao município de Alijó, enquanto entidade gestora da 

operação de reabilitação urbana, estabelecer os benefícios fiscais e 

incentivos associados às intervenções de reabilitação urbana que 

ocorram na ARU do Pinhão. Neste contexto, o município estabelece 

ainda os mecanismos e procedimentos administrativos necessários 

para que os interessados possam aceder aos referidos benefícios e 

incentivos. 

Assim, o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – novo artigo 71º, 

introduzido no âmbito do regime extraordinário de apoio à 

reabilitação urbana –, estabelece um conjunto de incentivos 

específicos em matéria de reabilitação urbana para prédios urbanos 

objeto de ações de reabilitação localizados em ARU e cujas obras se 

tenham iniciado após janeiro de 2008 e se venham a concluir até 

dezembro de 2020.  

De notar que por ações de reabilitação se entende “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 frações, 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”. 

Assim, com a publicação da ARU do Pinhão em Diário da República, 

aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre 

os edifícios ou frações localizadas no interior da área delimitada e cujas 

obras de reabilitação se realizem no período temporal referido, e mais 

uma vez sem prejuízo de outros benefícios, apoios e incentivos, são 

conferidos os seguintes benefícios fiscais (Tabela 2): 
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Tabela 2 | Incentivos fiscais 

Medida Fonte Artigo Descrição 

 

Isenção de 

IMI 
EBF 

nº 7, 

artigo 71º 

“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.”  

nº 1, 

artigo 45º 

“Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis os prédios urbanos objeto de reabilitação urbanística, pelo período de dois anos a contar do 

ano, inclusive, da emissão da respetiva licença camarária” 

 

Isenção de 

IMT 
EBF 

nº 8, 

artigo 71º 

“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’.”  

nº 2, 

artigo 45º 

“Ficam isentas de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis as aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação 

urbanística, desde que no prazo de dois anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras.” 

 

IRS EBF 

nº 4, 

artigo 71º 
“São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de (euro) 500, 30% dos encargos suportados pelo proprietário com a reabilitação (...)” 

nº 17, 

artigo 71º 

“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 municipal, consoante os casos.” 
 

Mais-valias EBF 
nº 5, 

artigo 71º 

“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 reabilitação urbana’, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação.” 
 

Rendimentos 

prediais 
EBF 

nº 6, 

artigo 71º 

“Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributados à taxa de 5%, sem prejuízo da 

opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (...)”. 
 

Redução da 

taxa de IVA 

CIVA 
al. a), nº 1, 

artigo 18º 
“Para as importações, transmissões de bens e prestações de serviços constantes da lista I anexa a este diploma, a taxa de 6%”. 

CIVA 
ponto 2.23 

da Lista I 

“Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

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 nacional”. 
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Para fins de benefícios fiscais e quando os mesmos forem solicitados 

por motivos de realização de obras de reabilitação, deverá o 

interessado fornecer à Câmara Municipal de Alijó prova de titularidade 

do imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do mesmo.  

Como se depreende do conceito de “ações de reabilitação” inscrito no 

EBF, acima enunciado, o acesso ao conjunto dos benefícios fiscais não 

é automático e indiscriminado; de facto, o EBF fá-lo depender, 

necessariamente, de uma avaliação, com vista a apreciar o 

cumprimento dos critérios de elegibilidade. 

De acordo com o EBF, a Câmara Municipal de Alijó fica encarregue do 

procedimento de vistorias no âmbito da aplicação dos benefícios 

fiscais, incumbindo-lhe a comprovação do início e conclusão das 

ações de reabilitação, a certificação do estado dos imóveis, antes e 

após a realização das obras. 

O estado de conservação de um edifício ou fração é então determinado 

nos termos do disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(NRAU) e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de agosto, e terá como base 

o Método de Avaliação do Estado de Conservação dos edifícios (MAEC), 

publicado pela Portaria 1192-B/2006 (alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 266-B/2012), que aprova o modelo de ficha de 

avaliação, define os critérios de avaliação e estabelece as regras para a 

determinação do coeficiente de conservação. 

A avaliação do estado de conservação é realizada com base numa 

vistoria visual detalhada (37 elementos funcionais), não se recorrendo 

à consulta de projetos, à análise do historial de obras ou à realização 

de ensaios ou sondagens. Considera-se que apenas com a vistoria é 

possível realizar uma despistagem das principais anomalias e obter 

resultados com um grau de rigor adequado ao objetivo de 

determinação do nível de conservação. 

Esta avaliação tem como objetivo verificar que as obras de reabilitação 

executadas sobre o prédio ou fração contribuem para uma melhoria 

de um mínimo de 2 níveis face à avaliação inicial, de acordo com os 

seguintes níveis de conservação (Tabela 3): 

Tabela 3 | Níveis de conservação 

Nível Estado de Conservação 

1 Excelente 

2 Bom 

3 Médio 

4 Mau 

5 Péssimo 

Fonte: Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro 

 

A legislação estabelece ainda que a determinação do nível de 

conservação do prédio ou fração seja realizada por arquiteto, 

engenheiro ou engenheiro técnico inscrito na respetiva ordem 

profissional, admitindo ainda a possibilidade de o município cobrar 

taxas pela determinação do nível de conservação e pela definição das 
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obras necessárias para a obtenção de nível de conservação superior, 

as quais constituem receita municipal. 

Este processo administrativo apenas se aplica ao conjunto dos 

benefícios fiscais que decorrem do artigo 71º do EBF (conforme 

enunciado acima); ou seja, no caso da aplicação da taxa reduzida de 

6% de IVA, em empreitadas de reabilitação urbana, bastará ao 

interessado solicitar uma declaração, a emitir pela Câmara Municipal 

de Alijó, a confirmar que as obras de reabilitação a executar incidem 

sobre imóveis ou frações abrangidas pelo limite da ARU. 

Conforme previsto, para que os proprietários usufruam dos benefícios 

fiscais previstos no regime extraordinário de apoio à reabilitação 

urbana do EBF, todos os processos de reabilitação urbana pressupõem 

que o município tome conhecimento efetivo do estado de conservação 

do prédio antes e depois das obras, devendo para isso o proprietário 

apresentar um requerimento/comunicação à Câmara Municipal de 

Alijó, enquanto entidade gestora da ORU, indicando as obras que 

pretende efetuar, iniciando para o efeito um processo para a 

reabilitação de prédios urbanos ou frações de prédios urbanos.  

Pretende-se, em suma, que estes processos sejam simples, flexíveis, 

prioritários e céleres, devendo os projetos cumprir o mínimo de 

requisitos previstos na lei, nomeadamente: preservação das fachadas 

e manutenção de elementos arquitetónicos e estruturais de valor 

patrimonial. 
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10 | PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ORU 
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No seguimento da estratégia de intervenção definida, identificam-se 

agora as ações estruturantes a realizar no âmbito da presente ORU. A 

sua seleção privilegiou intervenções de iniciativa pública em diversos 

domínios de intervenção, capazes de produzir um efeito de 

arrastamento e mobilização dos agentes privados, assumindo um 

caráter de complementaridade.  

 

 

 

Neste sentido, o investimento público corresponde a 20 intervenções 

que totalizam 10 337 000,00 € e o investimento privado esperado 

totaliza cerca de 60 intervenções em edificado para fins habitacionais 

e comerciais e ascende a cerca de 5 500 000,00 €.  

De seguida, apresenta-se um quadro síntese onde se encontram 

elencadas as ações estruturantes de reabilitação urbana que se prevê 

venham a ser necessárias para o desenvolvimento da ORU de Pinhão. 
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10.1 | Quadro síntese dos investimentos a realizar 

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO OBJETO NATUREZA 
CUSTO 

ESTIMADO 
FINANCIAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

INÍCIO FIM 

Requalificação da Rua António Manuel Saraiva no Pinhão Espaço Público Pública 3.655.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2019 2020 

Requalificação da Rua Condessa Tabueira (Bombeiros – Estação) Espaço Público Pública 150.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
Até 2021 

Requalificação do Jardim da Ponte no Pinhão Espaços Verdes Pública 100.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
Até 2021 

Requalificação da Zona Ribeirinha no Pinhão Espaços Verdes Pública 4.155.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2027 2030 

Emergências Ambientais – Mitigação – Drenagem de Águas Pluviais - Estrada do Pinhão – Casal de Loivos Infraestruturas Pública 175.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
Até 2020 

Emergências Ambientais – Mitigação – Drenagem de Águas Pluviais - Linha de Água do Bonfim Infraestruturas Pública 100.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
Até 2019 

Eficiência Energética – Requalificação da Iluminação Pública Infraestruturas Pública 100.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2019 2021 

Mobilidade Pedonal - Reabilitação urbana dos passeios nas entradas da vila do Pinhão Espaço público 

Pública 585.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
Até 2025 

Mobilidade Pedonal - Ligação pedonal entre a margem ribeirinha e o centro da vila do Pinhão Espaço Público 

Mobilidade Pedonal - Execução de parque de merendas na vila do Pinhão Espaço Verde 

Mobilidade Pedonal - Execução de parque para autocaravanas na vila do Pinhão Equipamento 

Ações de Sensibilização e Formação sobre Mobilidade  Outro Pública 60.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2020 2025 

Criação de postos de abastecimento de abastecimento de energias limpas - minibus elétricos Equipamentos Pública 105 000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2020 2025 

Elaboração de uma solução multimédia para dispositivos móveis (smartphones e tabletes) e promoção 
turística 

Atividades 
económicas 

Pública 32.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
Até 2019 

Criação do Interface do Pinhão Equipamentos Pública 1 030 000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2028 2030 

Requalificação da acessibilidade aos Equipamentos Públicos e outros serviços da vila do Pinhão Equipamentos Pública 275.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2020 2025 

Construção do Silo de Estacionamento Automóvel Equipamentos  Pública 350.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
Até 2020 
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DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO OBJETO NATUREZA 
CUSTO 

ESTIMADO 
FINANCIAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

INÍCIO FIM 

Construção de um Polidesportivo Equipamentos Pública 200.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário  
Até 2023 

Criação de uma Rede de Transportes Públicos - A Pedido Outro Pública 200.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2020 2025 

Criação de uma Rede de Transportes Públicos - Circuito Pinhão-Alijó e Alijó-Pinhão Outro Pública 200.000,00 € 
Municipal + 

Comunitário 
2020 2025 

Ações de iniciativa privada - Reabilitação de 60 edifícios para fins habitacionais e comerciais  Edificado Privada 5.500.000,00 € IFFRU 2020 2030 

  

Custo total estimado para a execução da operação - 10.337.000,00 € 
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11 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA ORU  
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11.1 | Financiamento enquadrado pelo Portugal 2020

No Acordo de Parceria (AP) Portugal 2020 é dado particular relevo ao 

desenvolvimento urbano, tendo presente a importância que a 

regeneração e revitalização urbana possuem “nos principais nós 

estruturantes do sistema urbano nacional, contribuindo não só para a 

competitividade económica e para a atratividade desses centros, como 

também pelo impulso que proporciona à qualidade de vida e bem-estar 

dos seus habitantes, numa lógica de promoção de cidades mais 

compactas, privilegiando um uso mais eficiente do solo (…)” (pp. 88). 

Neste âmbito são identificados alguns constrangimentos que o 

sistema urbano nacional possui, em matéria de sustentabilidade no 

uso de recursos, como a “elevada intensidade energética da economia 

portuguesa, ineficiências na utilização e gestão de recursos, 

vulnerabilidades face a diversos riscos naturais e tecnológicos e 

debilidades na proteção dos valores ambientais”. (pp.60). 

Para responder a estes constrangimentos foram definidos alguns 

vetores que levaram à mobilização de fundos comunitários no novo 

ciclo de programação. Concretamente no que se refere à temática da 

reabilitação urbana foi definido o vetor iii) “A proteção do ambiente e 

promoção da eficiência de recursos, estruturada em torno das áreas de 

intervenção: gestão de resíduos; gestão da água (ciclo urbano da água 

e gestão dos recursos hídricos); gestão, conservação e valorização da 

biodiversidade; recuperação de passivos ambientais; e qualificação do 

ambiente urbano”. 

Tendo presente a relevância da reabilitação urbana neste ciclo de 

programação o município de Alijó desenvolveu, em Junho de 2016, a 

sua proposta de Plano de Ação de Reabilitação Urbana (PARU), a qual 

foi submetida no âmbito do Aviso de concurso N.º NORTE‐16‐2016‐10, 

lançado pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional do Norte 

2020, para investimentos relacionados com a prioridade de 

investimento 6.5 (6e) “Adoção de medidas destinadas a melhorar o 

ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar 

zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a 

reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução do ruído”. 

No contexto desse Aviso de concurso foram consideradas elegíveis as 

seguintes tipologias de ação/ projetos: 

▪ Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e 

ambiente urbano, incluindo espaços verdes e mobiliário 

urbano; 

▪ Recuperação, expansão e valorização de sistemas e 

estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas verdes; 

▪ Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a 

dinamização de atividades económicas em meios urbanos 

através da adaptação de espaços para acolhimento de 

iniciativas produtivas (indústrias criativas, mostras de 

atividades e de produtos, soluções de co-work, etc.), e da 

criação de ambientes urbanos dinamizadores da criatividade, 

do networking e da inovação social. 

Neste Aviso de concurso eram também enquadráveis as intervenções 

em edifícios incluindo habitação ou edifícios para outros usos 

(exemplo: público, comércio, serviços), desde que a ação de 

reabilitação seja integral e que o edifício possua idade igual ou superior 

a 30 anos. 

A proposta de PERU do Pinhão integra a totalidade dos investimentos 

previstos no PARU de Alijó. 
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Destacar ainda que no âmbito da temática do desenvolvimento 

urbano o município pode aceder, complementarmente, a fundos no 

âmbito das seguintes prioridades de intervenção: 

▪ 4.5 (4e) “Promoção de estratégias de baixo teor de carbono 

para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas 

urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes 

para a atenuação – procurando apresentar intervenções que 

concorram para promover a descarbonização da economia e 

da sociedade e a redução de emissões de CO2 e de outros 

poluentes atmosféricos, apoiando o desenvolvimento de 

modelos e sistemas de transportes ecológicos com baixo teor 

de carbono, e novos padrões de consumo energético”, que 

enquadra a proposta de Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável (PAMUS) do Douro, que se encontra a ser 

desenvolvido pela CIM do Douro; 

▪ 9.8 (9b) “Apoio à regeneração física, económica e social das 

comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais – 

procurando apresentar intervenções que concorram para 

promover a inclusão social em territórios urbanos 

desfavorecidos, através de ações de regeneração física, 

económica e social”, que enquadra a figura do Plano de Ação 

de Intervenção para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

e que será operacionalizado através de Aviso autónomo a 

lançar pela Autoridade de Gestão do PO Norte 2020. 

Por outro lado, no que respeita ao investimento privado foi criado o 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

(IFRRU 2020), o qual é financiado pelos Programas Operacionais 

Regionais, bem como pelo Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). 

Os apoios, concedidos através do IFRRU, correspondem a produtos 

financeiros “criados pela banca comercial, a disponibilizar com 

condições mais favoráveis do que as condições de mercado (…), focadas 

em territórios específicos, isto é localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU) em centros históricos, zonas ribeirinhas ou 

zonas industriais abandonadas definidos pelos Municípios”. 

São cofinanciáveis as seguintes operações: 

▪ 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 (DL.º 266-B/2012, de 

31 de dezembro); 

▪ Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas 

com vista à sua reconversão. 

Destacar que a utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação, 

atividades económicas ou equipamentos de uso coletivo. O IFRRU 2020 

destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, 

incluindo-se os condomínios. 

Neste âmbito é importante ainda referir a criação do Instrumento 

Financeiro para a Energia (IFE 2020), também no âmbito do Portugal 

2020, cujos apoios têm como objetivo específico a diminuição do 

consumo de energia e redução da dependência energética através da 

diversificação de fontes energéticas, nomeadamente mais limpas, 

procurando ao mesmo tempo alavancar um mercado de eficiência 

energética dinâmico e sustentável. 

 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/homearu.html
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/homearu.html
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.252S02&iddip=20122561
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.252S02&iddip=20122561
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11.3 | Outras fontes de financiamento 

Existem, para além dos fundos existentes no PO Norte 2020 e no 

PORSEUR, outras formas de apoio que podem ser mobilizadas para 

investimentos no âmbito da regeneração urbana, a saber: 

Reabilitar para arrendar - Habitação Acessível2: tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade 

igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a 

arrendamento em regime de renda condicionada. 

Este programa conta com o apoio financeiro do Banco Europeu de 

Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. 

Podem candidatar-se a este programa pessoas singulares ou coletivas, 

de natureza privada ou pública, que sejam proprietárias de edifícios, 

ou parte de edifícios a reabilitar, ou que demonstrem serem titulares 

de direitos e poderes sobre os mesmos que lhes permitam onerá-los e 

agir como donos de obra no âmbito de contratos de empreitada. 

Reabilitar para arrendar – Programa de Reabilitação Urbana3: este 

programa destina-se prioritariamente aos seguintes tipos de 

intervenções: 

▪ Reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja 

maioritariamente habitacional e cujos fogos se destinem a 

arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda 

condicionada; 

▪ Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal 

para uso público desde que ocorram no âmbito de uma 

                                                                        
2www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/reabilitarparaarrendar_ha/reabilitar

paraarrendar_habitacao_acessivel.html 

operação de reabilitação urbana sistemática, conforme o 

disposto no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na 

redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto; 

▪ Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a 

equipamentos de uso público, incluindo residências para 

estudantes; 

▪ Construção de edifícios cujo uso seja maioritariamente 

habitacional e cujos fogos se destinem a arrendamento nos 

regimes de renda apoiada ou de renda condicionada, desde 

que se tratem de intervenções relevantes de preenchimento 

do tecido urbano antigo. 

Podem candidatar-se a este programa os Municípios, as Empresas 

Municipais e as Sociedades de Reabilitação Urbana. 

PROHABITA4: tem como objetivo, a resolução global das situações de 

grave carência habitacional de agregados familiares residentes no 

território nacional e é concretizado mediante a celebração de Acordos 

de Colaboração entre os Municípios ou Associações de Municípios e o 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. 

São consideradas situações de grave carência habitacional, os casos 

de agregados familiares que residem permanentemente em 

edificações, partes de edificações ou estruturas provisórias, 

caracterizadas por graves deficiências de solidez, segurança, 

salubridade ou sobrelotação, bem como as situações de necessidade 

de alojamento urgente, definitivo ou temporário, de agregados 

3www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/reabilitarparaarrendar/reabilitarpar

aarrendar.html 
4 www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/habitacao/programasapoio/prohabita.html 

https://dre.pt/application/file/175266
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familiares sem local para habitar em virtude da destruição total ou 

parcial das suas habitações ou da demolição das estruturas provisórias 

em que residiam. 

De acordo com o Art.º 12º do DL 54/07, ao abrigo do Prohabita, poderão 

ser concedidos financiamentos para os seguintes fins: 

▪ Aquisição de habitações e partes acessórias das mesmas; 

▪ Aquisições de Empreendimentos Habitacionais de custos 

controlados; 

▪ Aquisição e infraestruturação de terrenos e / ou construção de 

empreendimentos de custos controlados; 

▪ Aquisição de Edifícios e realização de obras para a sua 

reabilitação; 

▪ Arrendamento de prédios ou frações autónomas de prédios 

urbanos, destinados a habitação. 
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