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1 | INTRODUÇÃO
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O concelho de Alijó tem sido sujeito, nos últimos anos, a um conjunto
de transformações na sua matriz socioeconómica, transversais à
maioria dos territórios de baixa-densidade do interior do país. Às
trajetórias de despovoamento e de envelhecimento populacional,
junta-se a progressiva desativação das sua estruturas produtivas,
tendo ao longo deste processo se consubstanciado um cenário
propicio ao aparecimento de novas e mais complexas problemáticas,
cujas repercussões se têm estendido, naturalmente, à degradação do
suporte físico e natural, no qual se sustentam e se animam boa parte
das dinâmicas e vivencias urbanas.
É neste contexto que a regeneração urbana vem assumindo uma
posição de destaque no seio das políticas de desenvolvimento
territorial, como é o caso da estratégia Cidades Sustentáveis 2020,
onde a “valorização integrada do conjunto do suporte físico urbano
(parque edificado, infraestruturas, condições ambientais e
paisagísticas) e promoção do desenvolvimento funcional, cultural, social
e económico das áreas urbanas…. “, é referida como uma abordagem
que deve enraizar-se nas políticas nacionais de desenvolvimento
económico-social, e numa perspetiva consistente de longo prazo”
Ainda que a inversão das trajetórias demográficas, económicas e
sociais, que afetam os principais centros urbanos de Alijó, esteja
necessariamente contingente de dinâmicas socioeconómicas, cuja
possibilidade de ativação reside, em grande medida, fora do perímetro
dos poderes autárquicos, existe, não obstante, uma dimensão local de
intervenção que não pode ser descurada pelo município.
A entrada em vigor do mais recente Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU), ao conferir aos municípios um conjunto de poderes e
competências que se somam aos tradicionais instrumentos de política
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urbanística, veio colocar um novo horizonte de oportunidades em
matéria de reabilitação.
Este novo enquadramento legal (Lei n.º 32/2012, que procede à
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009) procura dar um novo
impulso à melhoria da atratividade e revitalização social e económica
dos centros urbanos degradados, tende sido concebido, sobretudo,
para agilizar os processos urbanísticos de reabilitação. Desde logo, ao
estruturar a reabilitação urbana em torno dos conceitos de “Área de
Reabilitação Urbana” e Operação de Reabilitação Urbana” (ORU), e
consagrá-los na esfera de competência da Camara Municipal, a nova
configuração regulamentar permite ao município dispor dos
mecanismos de intervenção fundamentais para operacionalização as
escolhas públicas no domínio da reabilitação urbana.
Procurando aproveitar as novas oportunidades criadas pelo ambiente
regulamentar, o município de Alijó deu início, em 2016, a um processo
que conduziu à delimitação e aprovação de duas ARU no concelho
(ARU 01 do centro urbano de Alijó e ARU 02 do centro urbano do
Pinhão). Estas duas ARU correspondem a dois centros urbanos com
um grande peso na identidade histórico-cultural do concelho, mas que
em virtude da degradação e obsolescência de parte significativa do seu
tecido urbano, justificam uma intervenção integrada de reabilitação e
quadro fiscal mais favorável ao investimento em reabilitação do
edificado privado.
Neste quadro, após a aprovação em assembleia municipal 29 de junho
de 2016 da proposta de delimitação da ARU 01, o Município de Alijó dá
continuidade ao processo, apresentando para o efeito o presente o
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Alijó (PERU) que, nos
termos do artigo 16º do RJRU, enquadra a correspondente operação
de reabilitação urbana (ORU).

2 | OBJETIVOS
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A realização de uma ORU para o centro urbano de Alijó, assim com a
delimitação de uma ARU que lhe deu origem, surge da necessidade de
fazer convergir nesta área um conjunto investimentos que, de forma
integrada, materializam as grandes opções de desenvolvimento
urbano para este território específico.
O presente PERU surge, portanto, como um instrumento do
empenhado em fornecer o devido enquadramento estratégico às
operações de reabilitação, bem como em programar financeira e
temporalmente a execução das mesmas, no fundo, dando
cumprimento aos pressupostos constantes no nº 2 artigo 33º do RJRU
dos quais os seguintes se aplicam à ORU a aprovar:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
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Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de
revitalização da área de reabilitação urbana, compatíveis com
as opções de desenvolvimento do município;
Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação
urbana;
Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na
execução da operação de reabilitação urbana;
Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana,
identificando as ações estruturantes de reabilitação urbana a
adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os
edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os
espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as atividades
económicas;
Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana
e de execução da respetiva operação de reabilitação urbana;
Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de
reabilitação executadas pelos proprietários e demais titulares
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de direitos e propor soluções de financiamento das ações de
reabilitação;
g) Descrever um programa de investimento público onde e
discriminem as ações de iniciativa pública necessárias ao
desenvolvimento da operação;
h) Definir o programa de financiamento da operação de
reabilitação urbana, o qual deve incluir uma estimativa dos
custos totais da execução da operação e a identificação das
fontes de financiamento;
Sem prejuízo da necessidade de ir de encontro aos requisitos do RJRU,
a pertinência deste PERU não pode estar dissociada da oportunidade
de articular a ORU com uma nova geração de mecanismos de
financiamento de investimentos (públicos e privados) dirigidos à
reabilitação urbana, os quais se encontram consagrados noutros
programas a decorrer de forma paralela e complementar a este
processo, designadamente:
▪

a articulação com a programação dos fundos comunitários
Portugal 2020 (NORTE2020), em particular com PARU de Alijó
que através da mobilização da prioridade de investimento 6.5
visa captar as oportunidades de financiamento comunitário
aos incentivos à reabilitação urbana

▪

o apoio financeiro do Banco Europeu de Investimento e do
Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, que
lançou o Programa Reabilitar para Arrendar- Habitação
Acessível, com o objetivo de financiar operações de
reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30
anos, que após reabilitação deverão destinar-se
predominantemente a fins habitacionais

▪

o programa PROHABITA que visa resolver as situações de
grave carência habitacional de agregados familiares
residentes no território nacional

▪

apoios concedidos através de instrumento financeiros para
Reabilitação Urbana (IFFRU), para apoio à reabilitação e
revitalização urbanas, e de instrumentos financeiros para a
energia (IFE) que têm como objetivo específico a diminuição
do consumo de energia e redução da dependência energética

Figura 1 | Articulação do PERU com instrumentos de financiamento de
operações de reabilitação urbana

Assim, para além de dar continuidade ao processo que se iniciou com
delimitação da ARU, a proposta de PERU que será aprofundada nos
próximos capítulos, procura integrar os diversos incentivos, previstos
noutros contextos programáticos (nacionais e comunitários), no
sentido de potenciar a concretização dos objetivos de
desenvolvimento territorial para o centro urbano de Alijó,
particularmente ao promover reabilitação urbana de iniciativa privada
para em edifícios e, simultaneamente, apetrechar o Município de
recursos adicionais para intervir na reabilitação do espaço público e
dos equipamentos sociais.
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3 | ABORDAGEM METODOLÓGICA
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A necessidade de candidatar a proposta de Plano de Ação de
Regeneração Urbana (PARU) dentro dos prazos exigidos pelo aviso de
concurso, levou o município de Alijó a optar por antecipar o processo
de aprovação da ARU (um requisito obrigatório da candidatura PARU),
em relação ao processo da ORU.
É neste contexto que, na qualidade de entidade gestora, o município
dá, nesta fase, cumprimento ao disposto no 15º do RJRU, que obriga a
aprovação da ORU no prazo máximo de 3 anos, após a aprovação da
ARU respetiva, procedendo à elaboração do PERU que, conforme
referido, consiste num instrumento próprio que visa a aprovação da
ORU para esta área, definindo a estratégia de intervenção e
estruturando
financeiramente
e
temporalmente
a
sua
operacionalização.

pública, nos termos do artigo 14º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT), e enviado para o IHRU, de onde sairá um
parecer não vinculativo. Nestas etapas validado, o projeto seguirá para
a Assembleia Municipal, onde a sua aprovação final será deliberada,
chegando o processo ao seu termo com a publicação da ORU através
de Aviso na 2ª serie do Diário da República e divulgação na impressa
local e nacional e no site do Município.
O processo de aprovação da ARU encontra-se esquematizado na
seguinte figura.

Compreendendo a multiplicidade de desafios, os problemas que o
centro urbano de Alijó enfrenta, bem como o seu papel polarizador no
contexto concelhio, o município optou pela elaboração de uma ORU
do tipo sistemática. Esta opção possibilita uma abordagem integrada
à reabilitação do centro urbano, estimulando a implementação de um
conjunto de intervenções articuladas e coerentes dirigidas à
reabilitação do seu tecido urbano, contemplando, não só a
reabilitação do edificado, mas também a qualificação das
infraestruturas e equipamentos, dos espaços verdes e urbanos de
utilização coletiva, dimensões consideradas essenciais ao progresso
do território.
A aprovação das ORU, à semelhança do que sucede com o processo
de delimitação da ARU, é uma competência da Assembleia Municipal
(AM) que, sob da proposta da Câmara Municipal (CM), delibera a sua
aprovação. O presente projeto de PERU será então remetido discussão

:
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Figura 2| Processos de delimitação da ARU e de elaboração da PERU
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Aprovação
por parte da
AM
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pública
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por parte da Publicação em DR
Divulgação no Site
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O documento PERU foi estruturado por forma cumprir com

▪

Estratégia de Reabilitação e opções estratégicas: onde se
apresenta a estratégia de reabitação urbana e os seus
objetivos, descrevendo o processo que esteve na base de
construção da mesma;

▪

Prazo de execução: onde é referido o âmbito temporal da
ORU, conforme disposto no artigo 20º do RJRU;

▪

Modelo de Gestão e de Execução: onde se desenvolve o
modelo de gestão de a assumir pela Camara Municipal, nos
termos da alínea a) do nº do artigo 10ª do RJRU;

▪

Quadro de apoios e incentivos fiscais: onde se apresenta um

pressupostos do artigo 33º RJRU e inclui, para além do presente
capítulo de introdução e enquadramento, os seguintes elementos:
▪

▪

▪

Delimitação da área de reabilitação urbana: onde se
apresentam os critérios subjacentes à sua delimitação da
ARU1 do centro urbano de Alijó e se identificam os limites do
perímetro da área abrangida em questão;
Enquadramento concelhio da ARU: onde é feito um breve
retrato da atual realidade concelhia, da sua inserção regional
(Douro), dos principais desafios que o território enfrenta, bem
como do enquadramento do centro urbano de Alijó no
concelho;
Caracterização e diagnóstico da área de reabilitação urbana:
onde se analisa a evolução demográfica, o estado de
conservação dos edifícios, com base em dados do INE, dos
momentos censitários de 1991, 2001 e 2011. Neste ponto
também se procede à caracterização dos principais ativos
patrimoniais, o tecido económico local, as condições do
espaço publico e as condições de mobilidade e
acessibilidade;

quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação
executadas pelos proprietários e demais titulares de direitos,
e apresentam soluções de financiamento das ações de
reabilitação;
▪

Programa de investimento: onde se elencam e caraterizam as
operações previstas nesta ORU;

▪

Programa de financiamento: onde se inclui uma estimativa
dos custos totais da execução da operação e a identificação
das fontes de financiamento.
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4 | DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
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4.1 | Critérios subjacentes à delimitação da ARU
A definição dos limites da Área de Reabilitação Urbana (ARU) 01 de Alijó
é suportada por um conjunto de critérios que pretendem configurar
uma área suficientemente homogénea e coerente, que contribua para
fazer face aos principais constrangimentos e desafios que se colocam
ao desenvolvimento urbano do território e, em particular, ao centro
urbano de Alijó.

▪

Integração da área urbana onde se verifica uma maior
concentração de edifícios com necessidades de intervenção,
cerca de um quinto dos edifícios exibe necessidades de
intervenção ou encontra-se em elevado estado de
degradação;

▪

Integração das áreas onde se concentra uma maior
diversidade de funções urbanas (habitação, comércio,
serviços, infraestruturas e equipamentos), que polarizam as
dinâmicas de procura do território;

▪

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 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;

Estes critérios apresentam uma abrangência relativamente alargada,
incorporando e articulando componentes de natureza humana, física,
material e imaterial, que pretendem estabelecer uma unidade urbana
coesa e identificável pelos seus traços comuns.
O perímetro da ARU corresponde, desta forma, a uma área urbana
consolidada, que se integra na unidade territorial de Alijó, definida no
Plano Diretor Municipal do concelho como “uma área central do
município, não só a nível administrativo, mas também a nível dos
equipamentos e infraestruturas e engloba alguns dos principais
aglomerados populacionais do concelho” … destacando-se, “a
existência de 3 vilas (Alijó, Favais e Sanfins do Douro), onde se
encontram as principais áreas de comércio e serviços do concelho,
bem como um número significativo de funções urbanas.”
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 e os espaços de maior centralidade, onde se
concentram os principais elementos identitários da vila;

Importa ainda destacar que a ARU de Alijó se integra em duas Unidades
Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), nomeadamente:
A UOPG 9 - Plano de Pormenor de Alijó, de Reabilitação Urbana da Área
Envolvente do Equipamento Cultural;
A UOPG 14 - Plano de Urbanização Alijó/Favaios – que tem como
objetivos criar um contínuo urbano entre as vilas de Alijó, Favaios e
Sanfins do Douro, reforçando a polarização dos aglomerados centrais
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e afirmando este sistema urbano no quadro concelhio e da região do
Douro.
Esta UOPG preconiza, ainda, um ajustamento destas áreas urbanas à
realidade existente, promovendo um crescimento de forma ordenada
e perspetivando, não só um centro urbano dotado das valências
necessárias para reforçar a sua centralidade, mas também um centro
urbano com espaços verdes e solo rural envolvente que contribuam
para um desenvolvimento sustentável.
É neste contexto que se encontram os fundamentos para a delimitação
da ARU 01 de Alijó. A reabilitação físico-funcional da Vila de Alijó é
decisiva para todo o sistema urbano concelhio e, particularmente,
para a afirmação regional dos centros urbanos de Alijó, Sanfins do
Douro e Favaios. É, também, fundamental para promover a coesão
territorial e construir os equilíbrios necessários para travar as
dinâmicas regressivas que se têm observado nas últimas décadas no
território.

4.2 | Área abrangida
A delimitação da ARU 01 coincide, grosso modo, com os limites da Vila
de Alijó. Esta área estende-se por cerca de 98 ha e compreende o
principal polo urbano do território. Em 2011, concentrava mais de 16%
da população e cerca de 14% das famílias do concelho, tendo
conseguido resistir ao severo esvaziamento populacional que ocorreu
no território. Na ARU localiza-se, também, uma parte significativa do
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parque edificado do concelho, 9% dos edifícios e cerca de 12% dos
alojamentos.

Figura 3 | ARU 01 de Alijó
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5 | ENQUADRAMENTO CONCELHIO DA ARU

PÁG 16/ 71

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 01 de Alijó

O concelho de Alijó localiza-se na Região Demarcada do Douro, na subregião Cima Corgo, num território recortado pelos rios Douro, Tua e
Pinhão e pelas “montanhas transmontanas”, onde emergem três
mosaicos distintos, ambos com uma forte identidade rural.

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).

A norte, um mosaico agreste, pontuado pela cultura de azeite, cereais,
leguminosas, batata e amendoais, com baixa densidade demográfica;
no centro, uma zona de transição entre a floresta e o mosaico vinícola,
onde se concentram os principais polos urbanos (Alijó, Favaios e
Sanfins do Douro); e a sul um mosaico marcado pelos vinhedos em
socalcos e paisagens verdejantes, típicos da paisagem duriense,
reconhecida pela UNESCO como Património da Humanidade.

No quadro interno, o concelho de Alijó 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.

O território tem na cultura vitivinícola – cultura dos vinhos finos e
generosos e de mesa, praticada, essencialmente, nas terras junto aos
rios – o principal suporte económico das suas gentes. Também a
pastorícia, em lameiros, e os soutos, nas terras mais altas, ainda se
constituem como fonte de rendimento de algumas famílias.
Alijó insere-se na região Norte do país, configurando um dos 19
concelhos que fazem parte da NUTSIII 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, todos inseridos
na NUTSIII do Douro.

A distribuição da população residente pelas freguesias confirma um
modelo de povoamento que gerou, por vários motivos, desequilíbrios
demográficos: 30% do território acolhe mais de metade da população.
A freguesia de Alijó, sede de concelho, é o principal polo funcional do
território, concentrando mais de um quinto da população residente. As
freguesias de Sanfins do Douro, Favaios e Vilar de Maçada acolhem
cerca de 30% dos habitantes do concelho.

Com uma área de cerca de 300 km2, que concentra 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.
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Mapa 1 – Posicionamento do concelho de Alijó
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Num cenário em que os territórios de baixa densidade foram,
progressivamente, assistindo ao agravamento dos problemas
demográficos, o concelho de Alijó não foi exceção: perdeu mais de um
quarto da população residente entre 1991 e 2011, isto é, mais de 4.300
habitantes.
Apesar de este desempenho acompanhar a tendência da região do
Douro (perdeu 13% da população face a 1991) e ocorrer num contexto
em que alguns dos centros urbanos de maior dimensão (Peso da
Régua e Lamego) também registaram perdas de população, importa
salientar a dimensão preocupante dessa perda – apenas Armamar e
Carrazeda de Ansiães observaram perdas mais severas - e o facto de se
ter vindo a acentuar entre os períodos censitários. O concelho perdeu
mais de 12% dos residentes entre 1991 e 2001 e mais de 16% entre 2001
e 2011), uma tendência que, grosso modo, foi transversal a todas as
freguesias.
Estas tendências tiveram, também, repercussões no que respeita ao
perfil de qualificações da população residente. Uma população mais
envelhecida, tendencialmente menos qualificada, associada à perda
de população mais jovem, dificultou a convergência do concelho para
com os níveis de qualificação do Douro e do país. Apesar das melhorias
registadas ao longo das últimas três décadas, apenas 6% da população
residente detinha o ensino superior completo em 2011, aquém do
padrão da região Norte (13%) e do país (15%).
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; uma dinâmica que
contrariou a tendência de crescimento regional e nacional.

O tecido urbano é dominado pela tipologia unifamiliar, mais de 90%
dos edifícios tem menos de três pisos, e observa-se uma elevada
expressão da segunda residência: corresponde a cerca de um terço dos
alojamentos do concelho, estando em linha com o padrão de
ocupação da região do Douro, mas claramente superior ao referencial
do Norte e do país.
O parque edificado do concelho é 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,
face aos 28% da NUTSIII do Douro e os 30% da região Norte e do país.
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.
O mercado de arrendamento concelhio, embora tenha uma dimensão,
em termos relativos, superior à região do Douro, é manifestamente
inferior à região Norte e ao país: apenas 9% dos alojamentos são
arrendados. São as freguesias do Pinhão (25%), Pegarinhos (18%), Alijó
(15%) e Favaios (12%) onde a bolsa de arrendamento tem maior
expressão.
A especialização produtiva do concelho de Alijó está ancorada na
qualidade dos seus recursos endógenos, em que as atividades
primárias, e em particular a viticultura, se assumem como uma
importante fonte de rendimento para a maioria das famílias residentes
no município.
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De facto, mais de quatro quintos da superfície agrícola utilizada está
associada à fileira vitivinícola e o concelho tem-se afirmado, ao longo
das últimas onze campanhas, como o maior produtor de vinho da
NUTSIII Douro: Alijó contribuiu com cerca de 17% para a produção
média anual da região entre 2004 e 2014.
Contudo, o desempenho positivo do concelho na produção não foi
acompanhado pela criação sustentada de emprego. Embora ainda
represente mais de um quarto dos postos de trabalho criados em 2011
no concelho, observou-se uma redução expressiva (cerca de 40%) em
relação a 2001.
Já o emprego na indústria transformadora registou um crescimento de
3% face a 2001, impulsionado pelas indústrias alimentares e de
bebidas, que respondem por mais de 70% dos postos de trabalho
neste setor.
As perdas registadas no emprego no setor primário não foram
plenamente colmatas pelos outros setores. A construção sofreu uma
quebra ligeira (1%), resistindo à crise que se abateu sobre o setor, não
só no país como na região do Douro, onde foram destruídos mais de
22% dos postos de trabalho entre 2001 e 2011.
Por outro lado, o ritmo de criação de emprego nos serviços em Alijó,
mais 4% face a 2001, foi claramente mais reduzido quando comparado
com o desempenho da região do Douro (14%). São, sobretudo, os
serviços de interesse geral e ao consumo que geram o emprego neste
setor em Alijó: as administrações públicas, a educação e a saúde e o
apoio social concentram mais de um quinto dos postos de trabalho e
o comércio representa mais de 10%.
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Estas dinâmicas de emprego resultaram numa perda de 13% dos
postos de trabalho que o concelho foi capaz de gerar em relação a
2001, tendo sido mais acentuada que a ocorrida na NUTSIII Douro (3%).
Assim, a bolsa de emprego do concelho, em 2011, registou uma
redução de mais de 600 postos de trabalho, com consequências, não
só para o mercado de trabalho, mas também para a procura interna e
para a atratividade do concelho.
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 - provenientes, sobretudo dos
territórios de proximidade (Vila Real, Sabrosa, Murça, Tabuaço e Peso
da Régua) - 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 também os concelhos de proximidade que recebem a maioria dos
trabalhadores de Alijó: Vila Real, Sabrosa e Murça acolhem mais de
40% da mão de obra proveniente do território. Para Vila Real e Murça
dirige-se mão de obra, sobretudo, para os serviços; em Sabrosa são as
indústrias, a agricultura e o comércio que recebem mais trabalhadores
de Alijó.
A Vila de Alijó insere-se num território que terá servido de fronteira em
constantes mutações, dividindo cristãos e árabes. Foi a partir do
primeiro quartel do século XII que recomeçou o seu povoamento,
graças aos sucessivos forais outorgados por D. Sancho II (1226), D.
Afonso III (1269) e, mais tarde, por D. Manuel I (no século XVI), e
motivado pelo clima e solos ricos para a produção de vinho generoso.

Mas só nos séculos XII e XIII é que se observou uma ocupação de caráter
mais ordenado, que atraiu vários representantes da nobreza e da alta
burguesia, como foi o caso do marquês de Távora, primeiro donatário
de Alijó e seus termos.
A ARU de Alijó, localizada na Vila de Alijó, situa-se a cerca de 45 km do
principal centro urbano da região (Vila Real), numa vasta área de
cultura castreja. A ARU ocupa 3,3% da área da freguesia homónima,
concentrando, também, uma parte substancial dos residentes (70%) e
dos edifícios (68%) da freguesia, constituindo-se como o principal
aglomerado urbano do território.
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Município de Alijó
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Freguesia de Alijó

ARU 01 - Centro Urbano de Alijó

6 | CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA
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6.1 | Evolução Demográfica
De acordo como os mais recentes dados censitários (Censos 2011) o
território delimitado pela ARU concentra cerca de 16% da população
residente no concelho e 14% das famílias. Na sua totalidade residiam,
em 2011, 1920 indivíduos na ARU 01, distribuídos por 665 famílias,
situação que atesta a capacidade da ARU em conservar o seu efetivo
populacional, num cenário em que tanto o concelho, como a freguesia
perderam população (-27% e -4%, respetivamente)
Após um ligeiro crescimento populacional verificado entre 1991 e 2011,
a ARU perdeu, entre 2001 e 2011, 60 residentes. Com esta reversão na
sua trajetória de crescimento populacional, a dinâmica demográfica
da ARU converge com a tendência de fundo no concelho: um
progressivo e generalizado despovoamento que coloca um desafio à
melhoria da atratividade do centro urbano de Alijó, o principal polo
funcional do concelho, que permita fixar a população ou atrair novos
residentes.
Embora a ARU se caraterize por albergar uma população
tendencialmente mais jovem face à realidade concelhia, as baixas
taxas de natalidade e os saldos migratórios negativos configuram uma
tendência demográfica suscetível de agravar, a médio prazo, os
desequilíbrios no perfil etário repercutindo-se no envelhecimento da
população. Perante este cenário torna-se importante conceber
políticas que vão de encontro as necessidades particulares de uma
população cada vez mais envelhecida, designadamente através a da
promoção do envelhecimento ativo que promova uma participação
ativa desta camada populacional nas vivencias urbanas do concelho.
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Figura 4 | Evolução demográfica

Gráfico 1 | Distribuição da população da ARU por escalão etário

Gráfico 2 | Distribuição da população da ARU por nível habilitacional
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No plano educacional, os dados censitários são indicativos de uma
ARU onde reside uma população tendencialmente mais habilitada
comparativamente à situação geral do concelho. Ainda assim e apesar
de 12% da população possuir o ensino superior, mais de metade da
população não tem o secundário completo, o que evidencia a
necessidade de apostar fortemente na melhoria dos níveis de
educação aproximando-se com o referencial nacional.
Esta aposta terá de necessariamente ter em conta que a melhoria dos
níveis de qualificação passa inevitavelmente pela saída de jovens do
concelho para prosseguir os seus estudos. Motivo pelo qual o desafio
passa essencialmente por transformar o concelho, e em particular a
ARU, num território que proporcione oportunidades de emprego e
boas condições de vida, incentivando desta forma regresso dos jovens
à sua terra natal.

5,3%

10,6%

Ensino superior

A centralidade funcional da sede de concelho determina, em grande
medida, o perfil do emprego gerado pelo tecido económico local, em
que as funções mais urbanas induzem uma matriz onde predominam
as atividades terciárias.
Em 2011, cerca de 40% da população residente na ARU estava
empregada, sendo que mais de três quartos exercia uma atividade
ligada aos serviços, o que determina uma clara especialização face ao
concelho e à freguesia de Alijó. De facto, na sede de concelho o perfil
rural assume, claramente, menor expressão nas dinâmicas de
emprego. A proporção da população residente empregada no setor
primário é menos de metade daquela que se verifica no concelho.
É o mercado de trabalho concelhio que absorve a maioria dos
trabalhadores residentes na ARU: cerca de 90% da população
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residente empregada trabalha no município, sendo expetável que o
tecido económico do centro urbano, porque localiza um conjunto de
equipamentos e serviços que gera uma considerável bolsa de emprego
no setor terciário, absorva uma parte substancial desta mão de obra.
Não obstante, em 2011 apenas 60% da população em idade ativa (15
aos 64 anos) exercia uma atividade económica. No mesmo ano, 115
indivíduos estavam à procura de emprego, sendo que mais de três
quartos procuravam novo emprego.
Gráfico 3 | Distribuição da população emprega residente na ARU por
setor de atividade

76%

Setor primário

Setor secundário
13%
Setor terciário
11%
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A deterioração da conjuntura económica, que produziu efeitos
regressivos sobre a economia, com reflexos no aumento do
desemprego, terá produzido impactos nos territórios com um tecido
económico mais débil, como é o caso de Alijó, que já vinham a observar
contrações no emprego antes do período de ajustamento.
O reforço da competitividade do território no seu todo será um desafio
importante nos próximos anos e caberá, também, ao centro urbano ser
protagonista nas mudanças que podem contribuir para melhorar a sua
atratividade para empresas, investidores e trabalhadores.

6.2 | Estado de conservação do edificado e política de
reabilitação urbana
As últimas duas décadas foram marcadas por crescimento do parque
habitacional concelhio, em grande parte motivado pela forte dinâmica
construtiva registada freguesia de Alijó. Na ARU o crescimento
verificado ao nível de edifícios e alojamentos acompanhou a tendência
da freguesia, sendo que, em 2011, existiam 752 edifícios (61,9% dos
edifícios da freguesia e 9,4% do concelho) e 1014 alojamentos (68,3%
da freguesia e 11,8% do concelho).

Gráfico 4 | Evolução do número de edifícios e alojamentos
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O parque habitacional do concelho da ARU não é especialmente antigo
e, sendo que cerca de 40% do dos edifícios foram construídos apos a
década de 70. Ainda assim, a ARU 1 de Alijó, uma vez que confina o
centro histórico, que é parte mais velha da Vila, carateriza-se por ser a
parcel ado território onde se situam os edifícios mais antigos.
Com efeito, a proporção de edifícios com mais de 30 anos na ARU
(cerca de um terço do parque edificado) tem, obviamente
repercussões no estado de conservação, sendo que é também em
virtude da sua antiguidade que a ARU seja o território concelho onde
estão situados os edifícios em piores condições de conservação e
habitabilidade:

Freguesia

8,6%
23,1%

26,2%
42,1%

Mesmo atendendo ao recente impulso construtivo, particularmente
evidente entre 1991 e 2001 e do qual resultou um rejuvenescimento do
parque habitacional da ARU: (1 em cada 4 edifícios localizados neste
perímetro têm construção posterior a 1990) persistem, no entanto,
situações de obsolescência no edificado que urge debelar. De acordo
com os Censos, mais de um quinto dos edifícios da ARU apresentavam,
em 2011, necessidades de intervenção ou encontravam-se num
elevado estado de degradação.
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Gráfico 6 | Edifícios da ARU por estado de conservação
8 muito degradados
14 a necessitar de grandes reparações
41 a necessitar de médias reparações
101
a necessitar de pequenas reparações

Porém, a proporção de alojamentos vagos (14%), embora nem linha
com a realidade da freguesia é ligeira superior ao concelho (12%), à
região do Douro e ao país, o que sugere mercado imobiliário incapaz
de funcionar adequadamente num contexto de degradação do
edificado e de pouca atratividade da ARU.

752
edifícios
588
sem necessidade de reparação
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Relativamente às formas ocupação dos alojamentos, os dados
censitários são indicativos de uma predominância de alojamentos
ocupados com residência habitual, situação que se compara
favoravelmente com a realidade do concelho e da freguesia, onde
apenas metade dos alojamentos é utilizado com residência habitual.
O fenómeno de habitação sazonal é pouco expressivo na ARU, sendo
que apenas um quinto dos alojamentos aqui existentes são de
segunda residência, enquanto que á escala da freguesia e no concelho
esta situação é mais comum (22% e 33% respetivamente).
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Por fim, referir que o facto de cerca 72% dos alojamentos familiares
clássicos existentes na ARU serem propriedade do ocupante parece
indiciar a presença de um mercado de arrendamento pouco dinâmico,
mas que ainda assim é mais expressivo nesta área (18%) que no
concelho (8,9%) e na freguesia (14,7%).

Gráfico 7 | Alojamentos na ARU por tipo de ocupação
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Figura 5 | Edificado em mau estado de conservação na ARU 01
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6.3 | Atividades económica
A afirmação do centro urbano de Alijó, no quadro concelhio e da região
do Douro, é indissociável da sua capacidade em localizar um conjunto
suficientemente relevante de atividades económicas que contribuam
para a criação de emprego e respondam às necessidades, não só da
população que reside no centro urbano, mas também da população
residente nos restantes aglomerados do território.
De facto, a estruturação de um modelo de povoamento que garanta os
equilíbrios necessários para o reforço da coesão territorial, em que a
afirmação do centro urbano de Alijó não se faz “contra” os restantes
núcleos urbanos, mas através de uma aliança positiva que projeta
sobre o território os benefícios do seu desenvolvimento, só terá
sucesso num quadro de revitalização e dinamização do tecido
empresarial local.
O centro urbano de Alijó constitui-se como o principal polo funcional
do concelho, concentrando um conjunto importante de funções e
serviços que polarizam as dinâmicas socioeconómicas do território.
Com efeito, em 2014, segundo os dados dos Quadros de Pessoal,
localizavam-se na ARU de Alijó 56 estabelecimentos, o que
corresponde a cerca de um quarto dos estabelecimentos do concelho1.
A ARU de Alijó revelou, também, alguma capacidade para resistir ao
fenómeno de despovoamento e esvaziamento funcional que ocorreu,
grosso modo, em todo o território. Não obstante, as perdas
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 pessoas ao seu serviço e os

populacionais que se registaram nas últimas décadas produziram
alguns impactos sobre o centro urbano de Alijó.
Por um lado, estas dinâmicas demográficas motivaram uma contração
do volume da procura dirigida aos serviços públicos e negócios que se
desenvolvem na sede de concelho; por outro lado, a saída de
população jovem, tendencialmente mais qualificada, tem impactos
negativos na criação de novos negócios, particularmente num
território em que as iniciativas empreendedoras são ainda incipientes.
Causa e consequência das dinâmicas demográficas regressivas, o
tecido empresarial local teve, necessariamente, de promover um
ajustamento, não só às alterações que ocorreram na procura, mas
também nos fatores que determinam a competitividade das atividades
nas quais o concelho possui um elevado grau de especialização.
As atividades agrícolas, e particularmente toda a cadeia de valor
associada à produção vinícola, passaram por um processo de
transformação que teve efeitos assimétricos. A modernização da
produção tornou as empresas mais competitivas nos mercados, mas
promoveu, ao mesmo tempo, uma contração do emprego – entre 2001
e 2011 o concelho de Alijó perdeu mais de 700 postos de trabalho no
setor primário. Por outro lado, subsiste ainda um importante desafio
associado à apropriação do valor criado, e da consequente riqueza
produzida, que muitas vezes só parcialmente fica retida no território.

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 sub-representatividade de algumas atividades na análise.
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Com a contração do emprego e as debilidades do tecido económico
em absorver a população ativa no mercado de trabalho, oferecendolhes as condições que procuram, inicia-se um ciclo vicioso: a escassez
de emprego promove a saída de mão de obra qualificada, diminuindo
a capacidade empreendedora e motivando a deslocalização de
funções urbanas que, pela dimensão do mercado interno, encontram
dificuldades em justificar a existência no plano da eficiência e da
rentabilidade.
Paralelamente, este ciclo vicioso tem consequências sobre o ambiente
urbano da sede de concelho, induzindo uma progressiva
desqualificação do tecido urbano, com a degradação do parque
edificado e do espaço público que importa inverter.
O tecido económico da ARU de Alijó foi assimilando, ao longo das
últimas décadas, o conjunto de transformações operadas um pouco
por todo país: uma progressiva terceirização das atividades
desenvolvidas, em que o comércio assume grande protagonismo e os
serviços públicos e de interesse geral ganharam maior abrangência
territorial em função do fenómeno de despovoamento que se
intensificou nos territórios de baixa densidade.
O tecido económico da ARU está localizado em torno de 9 eixos, que se
identificam na figura seguinte.
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Figura 6 | Principais eixos de concentração das funções urbanas da ARU

De facto, no tecido empresarial local predomina o setor terciário, que
concentra mais de três quartos dos estabelecimentos da ARU, ao passo
que o setor primário, as indústrias transformadoras e a construção
representam pouco mais de um quinto dos estabelecimentos.
Este tecido empresarial é constituído, maioritariamente, por micro e
pequenas empresas (representam 80% dos estabelecimentos), ainda
que sejam relevantes os estabelecimentos de média dimensão (um
quinto dos estabelecimentos).
O comércio por grosso e a retalho assume-se como a principal
atividade desenvolvida na ARU, concentrando perto de um terço dos
estabelecimentos da sede de concelho. Estes estabelecimentos
respondem, essencialmente, à procura de proximidade e
correspondem a supermercados e hipermercados, postos de venda de
combustível, venda de produtos farmacêuticos, talhos, venda de
artigos para o lar e vestuário.
Na ARU localiza-se, também, uma parte importante da oferta dirigida à
procura turística: as atividades de alojamento, hotelaria e restauração
correspondem a 7% dos estabelecimentos, destacando-se a Pousada
Barão de Forrester, o Hotel Ribadouro e a Pensão Residencial José de
Almeida, bem como um conjunto de restaurantes onde se pode
encontrar a rica gastronomia local.
A matriz rural do território é, de certa forma, confirmada pela expressão
que assumem os estabelecimentos associados, sobretudo, à fileira do
vinho. As associações e os estabelecimentos ligados à produção
viticultura ou comercialização de vinhos licorosos representam cerca
de 9% do tecido empresarial local.

Mas a malha de funções que se encontram no centro urbano é mais
diversificada e mais densificada face aos restantes núcleos urbanos do
concelho. Com efeito, os serviços dirigidos, essencialmente, às
empresas (contabilidade, serviços financeiros, seguros, tecnologias de
informação e arquitetura) representam mais de 12% dos
estabelecimentos da ARU de Alijó.
Gráfico 8 | Distribuição dos estabelecimentos na ARU
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Fonte: Quadros de Pessoal 2014
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Por outro lado, os serviços de interesse geral, como a saúde, a
educação e o apoio social, em que se destacam a Santa Casa da
Misericórdia, algumas clínicas e a Escola Secundária D Sancho II, bem
como as piscinas municipais, configuram mais de 10% dos
estabelecimentos que polarizam não só a procura de proximidade,
mas também a procura à escala do concelho.

Figura 8 | Mercado municipal de Alijó

Figura 7 | Complexo piscinas municipais

Fonte: Câmara Municipal de Alijó

O perfil de atividades desenvolvidas na ARU de Alijó, em articulação
com o seu papel polarizador no contexto do concelho, recomenda
uma densificação da malha de serviços oferecidos que contribua para
a sua afirmação como um centro urbano atrativo no quadro da região
do Douro, sem prejuízo do reforço do equilíbrio do sistema urbano
interno.

Fonte: Câmara Municipal de Alijó

Importa, ainda, referir o mercado municipal de Alijó - objeto de
intervenção de renovação no anterior quadro de programação
estrutural - situado na Avenida 25 de Abril, que constitui uma
importante infraestrutura para a dinamização do tecido económico do
centro urbano.
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A delimitação da ARU de Alijó pretende, assim, constituir-se como um
mecanismo impulsionador de um conjunto de intervenções de
reabilitação do edificado e de qualificação do espaço público que
promovam, também, a revitalização e a dinamização do tecido
empresarial local, através do surgimento de novos negócios ou de
modernização das infraestruturas e modelos de negócios que já se
desenvolvem.

O município reconheceu, em sede da Revisão do PDM, a necessidade
de construir um território mais equilibrado e atrativo, mais dinâmico e
competitivo, em que a sede de concelho, que integra a ARU, assume
um papel crucial pelas funções que localiza e pela sua capacidade em
manter a população residente, num quadro de despovoamento ao
nível do concelho.
Por outro lado, foi também reconhecida a importância de uma
articulação entre a esfera pública e a esfera privada para a estratégia
de revitalização e reconversão do tecido empresarial local. À esfera
pública caberá promover um conjunto de intervenções que sejam
capazes de mobilizar os agentes privados; dos privados espera-se que
as intervenções sejam realizadas de forma coerente e integrada,
ancoradas em prioridades partilhadas, que produzam efeitos que
beneficiem todo o território.
Se a mobilização dos atores privados é um fator crítico de sucesso para
a melhoria da atratividade do centro urbano de Alijó, é, também,
fundamental encarar essa melhoria nas suas múltiplas vertentes
(residencial, turística, económica e social), para que os seus efeitos se
reflitam na esfera económica.
Estabelecendo um conjunto de benefícios fiscais, definidos no quadro
da ARU, o município pretende criar uma dinâmica sustentada de
intervenções privadas na ARU de Alijó, 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, assume-se como um importante mecanismo para a
mobilização do investimento privado que pode ser aproveitado.

A estratégia de revitalização do tecido económico da ARU de Alijó
assenta, assim, no reconhecimento das principais vantagens de
localização que o território pode oferecer a empresas e investidores.
Por um lado, os recursos endógenos, sobre os quais se podem
desenvolver novos modelos de negócios que criem emprego e riqueza
no território e, por outro lado, o papel polarizador da ARU que pode ser
potenciado com a modernização dos serviços de interesse geral e do
comércio, orientando-os para as necessidades dos residentes.
No que diz respeito aos recursos endógenos, a afirmação da
gastronomia e a valorização dos produtos locais podem encontrar na
ARU de Alijó um mercado privilegiado para a sua projeção, seja no
quadro da procura interna, seja no âmbito da procura externa (turistas
e visitantes).
No âmbito do comércio será fundamental que os agentes que
desenvolvem a sua atividade na ARU reconheçam a necessidade de
melhorar a sua proposta de valor, através da modernização da imagem
e da construção de ofertas que estejam orientadas para responder à
procura de proximidade, mas também possam captar a procura de
visitantes e turistas.
Importa, neste quadro, desenvolver uma estratégia que permita captar
jovens talentos para o território, com especial enfoque nos que
“abandonaram” o concelho para prosseguir os estudos e que têm uma
ligação à sua terra. O sucesso de uma estratégia de dinamização do
tecido económico e a própria sustentabilidade demográfica do
território, dependerá da capacidade em trazer para o centro urbano
jovens empreendedores que desenvolvam novos negócios. Neste
sentido, será fundamental criar as condições de acolhimento (acesso
a serviços, a infraestruturas, entre outros) que tornem a ARU atrativa
para esta franja da população.
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A consolidação da centralidade funcional e socioeconómica da ARU de
Alijó, devidamente articulada com os restantes núcleos urbanos, terá,
também, de ser promovida num quadro de alinhamento com as
estratégias definidas para as escalas territoriais onde o concelho se
insere, seja a escala intermunicipal, seja a escala da região Norte.
A atratividade e a competitividade do centro urbano, e do território,
sairão fortalecidas pela articulação com os territórios da região do
Douro, com os quais o concelho de Alijó poderá defender e projetar a
sua identidade, a sua vocação produtiva, promovendo, assim, uma
melhoria das condições de vida da população residente e captando
mais fluxos turísticos para o concelho.

6.4 | Espaço público
Os ciclos de investimento promovidos nos anteriores quadros de
programação
comunitários
contribuíram
para
melhorar,
progressivamente, as condições oferecidas pelos centros urbanos.
Os investimentos realizados, essencialmente no Centro Urbano de
Alijó, como a construção do complexo de piscinas municipais e da
zona de lazer envolvente, a requalificação do mercado municipal, e a
construção do centro escolar de Alijó (Agrupamento de Escolas D
Sancho II), contribuíram para consolidar e reforçar a centralidade
funcional da Vila de Alijó.
Apesar dos recentes investimentos persistem, ainda, alguns
constrangimentos que devem ser debelados. O trânsito, sobretudo
aquele que resulta do atravessamento da Vila de Alijó por veículos
pesados, com consequências ao nível do ruído, da segurança e do
usufruto do centro urbano, configura um problema que importa
corrigir.
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Figura 9 | Complexo de piscinas municipais de Alijó e zona de lazer
envolvente

Fonte: http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2014/01/alijo.html

Figura 10 | Mercado municipal de Alijó

6.5 | 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 ao aumento da pobreza e dos fenómenos de exclusão
social. Alijó, território predominantemente rural, envelhecido, com um
défice de qualificações face ao país e à região e que tem evidenciado
dificuldades em sustentar uma base de emprego capaz de fixar a sua
população mais jovem, não foi exceção e os efeitos da crise colocam
atualmente desafios importantes à capacidade de resposta dos
agentes locais na esfera da coesão territorial e à inclusão social.

estas externalidades sociais não dispensa uma dimensão física de
intervenção física de intervenção que, ao associar-se á ações de cariz
imaterial, irá, certamente, potenciar a capacidade de resposta do
município aos desafios que no plano social se colocam ao território.

Ainda que as situações mais problemáticas se concentrem,
principalmente, nos aglomerados urbanos mais periféricos e nos
bairros socias, a conjugação das tendências demográficas regressivas
com conjuntura económica desfavorável teve, também, repercussões
no próprio centro urbano de Alijó. As últimas décadas têm sido
marcadas por uma intensificação dos processos de abandono e de
degradação do seu parque habitacional e pelo aparecimento de novas
formas de exclusão social, que incidem, sobretudo, sobre os residentes
pertencentes às classes de rendimento mais baixo e sobre a população
mais envelhecida.

Até porque as tendências demográficas e a conjuntura económica dos
últimos anos provocaram, também, um aumento das pressões sobre a
rede de equipamentos e serviços concelhios, a maior parte deles
situados no centro urbano de Alijó, nomeadamente de ação social
(dirigidas para os idosos e para a população portadora de deficiência),
de saúde, de educação e formação profissional.

A degradação e obsolescência do ambiente urbano tem vindo a
colocar dificuldades acrescidas ao exercício de uma cidadania digna e
tem vedado o acesso de muitos residentes a uma saudável vivência
urbana. De facto, degradação urbanística, que emerge como
consequência de trajetórias socioeconómicas regressivas, é também
um ponto de partida para a reprodução dos fatores geradores de novas
e mais complexas problemáticas sociais. Por esse motivo, o combate a

Importa, porém, referir que, para além da análise da situação social
focalizada nas problemáticas especificas do espaço físico delimitado
pela ARU 01 do centro urbano de Alijo, a caraterização das respostas
sociais não fica completa sem uma análise do papel do centro urbano
no combate às problemáticas socias do concelho.

Neste particular, a capacidade de resposta tem sido penalizada pelo
desfasamento entre oferta e procura, designadamente pelas
dificuldades de acesso aos serviços localizados na sede de concelho
por parte da população residente nas restantes freguesias, que se
assume como um constrangimento que importa atenuar. Por esse
motivo é reconhecida a necessidade de alargar e qualificar as
respostas sociais para lidar com os desafios que se colocam ao
concelho, fazendo com que as operações de reabilitação urbana
previstas traduzam essa preocupação.
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6.6 | Mobilidade e acessibilidade
O crescimento e expansão da rede viária ao qual se assistiu nas últimas
décadas veio dotar o concelho de Alijó de um sistema de conetividade
que permite estabelecer boas ligações com a região do Douro, com os
principais canais de distribuição regional (A4), bem como facilitar as
das ligações internas entre as diferentes freguesias.

traduzem em perdas de homogeneidade dos traçados e de fluidez de
tráfego e criam descontinuidades na rede viária.
Figura 11 | Sistema de conetividade concelhio

Porém a baixa densidade populacional, associada a um modelo de
povoamento disperso e a uma orografia sinuosa, tem dificultado a
estruturação de uma rede de transportes públicos de cariz mais regular
e territorialmente mais abrangente. As necessidades de deslocação da
população são, por isso, satisfeitas através do recurso ao transporte
individual que, no contexto de uma progressiva densificação e
beneficiação da rede viária, representava mais de metade dos
movimentos pendulares foram realizados em 2011
Naturalmente, as especificidades do sistema de mobilidade têm
condicionado as próprias logicas de mobilidade interna do centro
urbano de Alijó, em grande parte determinadas pelo efeito polarizador
que este espaço, enquanto principal polo funcional, provoca no
restante território concelhio. A sede concelho, por concentrar um
conjunto importante de funções e serviços, consubstancia um espaço
para onde convergem grande parte dos fluxos de tráfego automóvel do
concelho, realidade que vem colocar um conjunto de desafios para os
quais torna-se necessário encontrar uma resposta adequada.
Com efeito, o centro urbano de Alijó é atravessado pela ER322, que
estabelece a ligação ao de Sabrosa e pela a ER322-3 que liga a sede aos
territórios a sul e aos concelhos de São João da Pesqueira e Tabuaço.
Este atravessamento tem originado estrangulamentos que se

PÁG 38/ 71

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 01 de Alijó

Fonte: Adaptado da Revisão do PDM de Alijó

A importância que automóvel tem vindo a adquirir no quotidiano da
população de Alijó, constitui-se um dos principais fatores de
desvalorização do ambiente urbano da Vila, agravando, também, os
níveis de níveis de poluição sonora e atmosférica. As limitações
associadas ao desenho urbano do tecido histórico, colocam
dificuldades adicionais a uma integração harmoniosa do automóvel
no ambiente urbano da vila, pelo que o seu crescente protagonismo se
traduz, inevitavelmente, numa subtração efetiva do espaço publico,
dos espaços circulação pedonal, dos corredores clicáveis, bem como
das áreas de lazer e convívio.
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 consiga criar as condições que estimulem o uso de
modos suaves (pedonal e bicicleta). Por seu turno o desafio de
melhorar os níveis de conetividade com os restantes aglomerados a de
estruturar uma rede de transportes públicos, assente em princípios de
sustentabilidade e que garanta os níveis de cobertura desejados,
reforça a necessidade de readequação do espaço urbano do centro
histórico de Alijó, por forma a acomodar conjunto de equipamentos e
valências indispensáveis ao fomento do transporte publico coletivo e
da intermodalidade.
Por outro lado, a resposta às necessidades de mobilidade de uma
população cada vez a mais envelhecida, requer transformação do
espaço urbano no sentido da melhoraria das suas condições de
mobilidade universal. A consolidação de um ambiente urbano
facilitador da deslocação pedonal é, nesse sentido, essencial, não só à
desejável substituição da mobilidade motora por alternativas mais

sustentáveis nos circuitos diários relacionados com o trabalho, as
compras e as deslocações escolares, como também constitui um fator
promotor do envelhecimento ativo e da inclusão da população sénior
nas vivencias urbanas.
Embora os movimentos pendulares realizados a pé tenham, em Alijó,
um maior peso (28%) comparativamente às realidades nacional e
regional país, a utilização da bicicleta é ainda incipiente no território,
existindo, por esse motivo, um reconhecimento de um potencial ainda
por concretizar no domínio do fomento dos modos suaves. Esta
temática será, portanto, objeto de uma aposta municipal mais
comprometida no quadro da estratégia para a mobilidade sustentável
da Comunidade Intermunicipal do Douro e encontrará no quadro das
opções estratégicas da ORU a devida correspondência

6.7 | Património natural e cultural
O concelho de Alijó possui um conjunto de ativos patrimoniais e
culturais que devem ser potenciados no quadro de uma estratégia de
promoção integrada com abrangência intermunicipal, mas que
também devem ser tidos em conta no âmbito de uma estratégia de
reabilitação dos seus centros urbanos.
No domínio natural, sobressai imediatamente a 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.
Todavia aproveitamento turístico destes ativos patrimoniais é ainda
incipiente, pelo que uma aposta na criação de um produto turístico
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integrado, ancorado na oferta diferenciadora do território e que
promova a salvaguarda do património natural e a defesa de uma
identidade profundamente vincada, constitui um dos principais
desafios que Alijó terá de enfrentar nos anos vindouros.
A superação deste desafio não dispensa, porém, a presença no
território de áreas urbanas atrativas, em torno das quais se poderá
consolidar um tecido económico e social melhor vocacionado para
rentabilizar potencial disperso pelo território e, ao mesmo tempo,
incorporá-lo no próprio metabolismo urbano do concelho
No domínio cultural, a Vila de Alijó, enquanto zona mais antiga do
concelho e núcleo gerador do atual aglomerado, carrega grande parte
das memorias e vivências passadas da sua comunidade, que vê valores
identitários representados no património arquitetónico e cultural
presente neste espaço. É também importância destes espaços,
enquanto testemunho vivo da história e da cultura do concelho, que
reforça a necessidade da promoção de lógicas de ocupação e fruição
que vão no sentido da sua conservação e valorização
O PDM de Alijó estabelece como um dos objetivos estratégicos para o
município: “Definir os princípios e os critérios de da garantia da
qualidade ambiental e da preservação do património cultural, tendo
em vista assegurar a sustentabilidade do território e da qualidade de
vida das populações e ainda a defesa e a valorização dos valores
patrimoniais”.

▪

topografia, os alinhamentos e as alturas de fachada e, em
geral, a distribuição dos volumes e coberturas ou o
revestimento exterior dos edifícios, fica sujeita à aprovação da
Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da tutela, no caso
dos imóveis classificados ou em vias de classificação”;
▪

Os bens imóveis não classificados apresentam um perímetro
de salvaguarda de 50 m;
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“A demolição de bens imóveis não classificados só é
permitida quando seja considerada como necessária à
execução

de

equipamentos

ou

infraestruturas

da

competência da autarquia ou da administração central, casos
em que a demolição seja objeto de discussão pública
promovida nos termos do disposto para operações de
loteamento RJUE;
▪

“Nos locais identificados como património arqueológico,
deve manter-se o atual uso do solo, no caso de existir a
necessidade de quaisquer trabalhos ou obras que impliquem
revolvimento ou movimentos de terras, no interior de áreas de
proteção, ficam condicionadas à realização de trabalhos de
caracterização arqueológica prévia ou acompanhamento
arqueológico (…)”.

Na ARU do Centro Urbano de Alijó as referidas regras aplicam-se a:
▪

Pelourinho de Alijó, datado do século XVI, cujo estatuto de
património de interesse público que lhe foi concedido pelo
Decreto n.º 23 122, DG, I Série, n.º 231, de 11-10-1933.

▪

Um edifício de interesse público: o tribunal de Alijó

O PDM estabelece, assim, as regras e critérios de proteção do
património, sendo estas:
▪

A realização de obras de construção que “(…) alterem a

Existe, ainda, um conjunto de elementos patrimoniais não
classificados que, não obstante, importa destacar:
▪

A Igreja Matriz de Alijó: data do final do século XVIII e possui
uma escultura em homenagem a Santa Maria Maior;

▪

A Capela privada dos Távoras;

▪

O Plátano de Alijó

▪

A Capela do Sr. Do Andor ou capela da Misericórdia: data do
século XIX, localiza-se no jardim público de Alijó e apresenta
imagens do senhor dos Passos;

▪

A Capela de Santo António da Boavista;

▪

O Chafariz central;

▪

A Antiga atalaia.
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Figura 12 | Localização do património na ARU 01 de Alijó
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6.8 | Grandes números da ARU 01 de Alijó

98 ha
Ocupa 3,3% da área da
freguesia de Alijó

752 edifícios
representam 9% dos edifícios
do concelho

1 014 alojamentos
representam 12% dos
alojamentos do concelho

56 estabelecimentos
cerca de um terço estão
ligados ao comércio

1 920 residentes

665 famílias

perdeu 5 habitantes face a 1991

correspondem a 14% das famílias
que residem no concelho de Alijó

12% da população
residente concluiu um grau
de ensino superior

Mais de 75% da população
residente empregada
trabalha no setor terciário

40% da população residente
está empregada
cerca de 90% trabalha no município

19% da população
tem 65 ou mais anos

15% da população tem
menos de 15 anos

Inserida no Alto
Douro Vinhateiro –
Património Mundial
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6.9 | Análise SWOT
PONTOS FORTES
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

PONTOS FRACOS
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
Acessibilidades internas
Desequilíbrios funcionais internos

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Aumento da procura por produtos turísticos associados ao património natural
Desenvolvimento de atividades turísticas nos pequenos aglomerados locais
Crescente valorização dos produtos endógenos, nomeadamente os associados
aos segmentos biológico e gourmet
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
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Perda de atratividade dos centros históricos, mais expressiva nos territórios de
baixa densidade
Desemprego, sobretudo na população jovem
Dependência da fileira do vinho

7 | ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO E OPÇÕES ESTRATÉGICAS
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7.1 | Enquadramento estratégico
O processo de construção da estratégia de reabilitação urbana de Alijó
sustentou-se numa metodologia que procurou, desde logo, envolver
os principais atores territoriais (públicos, privado e associativos), como
forma de enriquecer os trabalhos de diagnóstico e caraterização
desenvolvidos pelos técnicos no terreno, e contribuir para consolidar
uma visão partilhada dos desafios e oportunidades que, no médio
prazo, se colocam aos centros urbanos de Alijó e Pinhão. A abordagem
metodológica à construção deste PERU teve, portanto, um carater
interativo e dinâmico, tendo os trabalhos desenvolvidos contemplado
fundamentalmente:
▪

momentos de auscultação abertos ao público através da
realização de 2 fóruns temáticos (ver caixa 1);

▪

análise dos vários instrumentos de planeamento estratégico
e recolha e tratamento estatístico de indicadores relevantes;

▪

um conjunto de reuniões de trabalho entre o executivo,
equipas técnicas encarregues da elaboração do PERU e
demais atores locais;

Estes diferentes momentos permitiram identificar os principais
problemas, desafios e oportunidades que os centros urbanos
enfrentam. O diagnóstico participado permitiu fixar um retrato da
situação atual, a partir do qual se tornou possível projetar uma visão
de futuro para estes territórios específicos (onde se quer chegar) e
esboçar as linhas orientadores para concretização dos objetivos de
reabilitação. (como lá chegar).
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A consolidação das opções de reabilitação teve como plano de fundo
os vários instrumentos de planeamento e ordenamento do território
(Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Douro, PROT
NORTE, PDM de Alijó, a EDU, etc.), tendo o PERU procurado estabelecer
uma matriz estratégica que, no fundo, estendesse até à ARU os
princípios orientadores que, em matéria de regeneração urbana, se
encontram definidos para contextos territoriais mais alargados:
(NUTSII, NUTSIII, escala concelhia), da ARU. (ver tabela 1):
Subjacente a este processo esteve presente a preocupação de articular
a ORU com a programação estratégica e as prioridades de
investimento do Portugal 2020. Nessa ótica, e para além da prioridade
de investimento 6.5, já mobilizada no âmbito do PARU, o PERU procura
proporcionar um enquadramento estratégico, ao qual se poderá
associar um programa de financiamento capaz de aproveitar as
oportunidades de financiamento que surgem no contexto de outras
prioridades de investimento e cuja mobilização pode vir a revelar-se
fulcral para a concretização dos objetivos fixados para a ARU,
designadamente nos domínios social ambiental, cultural
Por fim, e garantida a coerência e alinhamento da estratégia formulada
no PERU com os diversos instrumentos, prioridades e objetivos
definidos a nível macro, define-se um conjunto de ações, selecionadas
de acordo com a sua capacidade de contribuir e concretizar a
estratégia delineada e que, simultaneamente, convirjam com os
objetivos de reabilitação Urbana definidos no RJRU.

Caixa 1| Principais contributos recolhidos nos fóruns
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 de Alijó.
A dinamização da oferta cultural e de lazer é vista como um aspeto
fundamental para criar as condições de habitat necessárias para o
desenvolvimento destes centros urbanos.
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 em ambos os centros urbanos.
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 dos centros urbanos.
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 de Alijó.
Na opinião dos participantes, quer o apoio financeiro, quer o apoio
técnico no desenvolvimento de projetos e apoio ao arrendamento
foram referidas como as tipologias de intervenção que mais podem
contribuir para dinamizar a reabilitação do centro urbano de Alijó.
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Tabela 1 | Enquadramento estratégico da ORU
INSTRUMENTO

ESTRATÉGIAS

Cidades
Sustentáveis
2020

Eixo Sustentabilidade e Eficiência

PROT Norte

Componente estratégica A – Consolidação do Sistema Urbano
(pontos nodais da estrutura de apropriação do território)

Eixo 2 | Sustentabilidade territorial
Vetor 2.2 - Desenvolvimento e Revitalização Urbana

EIDT Douro

PDM
de Alijó

ARU de Alijó

Componente estratégica C | Conservação
e valorização do suporte territorial

Opção Estratégica 4: controlar, ordenar e qualificar os espaços
urbanos, harmonizar e compatibilizar os diferentes usos do solo rural

Opção estratégica 3: promover o desenvolvimento do concelho e
reforçar as infraestruturas de suporte à integração e coesão territorial

Objetivo estratégico (ARU de Alijó): consolidar a centralidade funcional do centro urbano de Alijó, promovendo a melhoria da atratividade e
reforçando os níveis de coesão territorial

OPÇÕES ESTRATÉGICAS DA ORU
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7.2 | Visão estratégica e opções estratégicos da ORU
A construção da estratégia para a ORU vem na sequência do processo
iniciado com a elaboração Estratégia de Desenvolvimento Urbano de
Alijó (EDU Alijó), promovida pela Câmara Municipal. Estes trabalhos
permitiram o consolidar uma leitura comum dos desafios e
oportunidades do território e, em particular, do papel que é reservado
aos centros urbanos de Alijó no processo de afirmação do concelho no
contexto regional.
O EDU parte de uma reflexão estratégica que perspetivou o concelho
enquanto realidade económica, social e institucional com fortes
relações funcionais (efetivas e potenciais) com sua envolvente
regional, e estabelece, para o horizonte 2020, uma visão para o
território de Alijó, que é baseada no reforço da sua coesão territorial e
na defesa da sua identidade. Deste modo, a visão consagrada nesse
documento, por traduzir a ambição daqueles que trabalham, vivem e
investem no concelho, vai necessariamente moldar a matriz
estratégica da ORU e orientar as opções de reabilitação urbana do
município no sentido da sua concretização.

delimitado pela ARU; sendo antes um desafio que parte do centro
urbano de Alijó, mas que se estende a todo o território. Promover uma
articulação entre a sede de concelho e os restantes aglomerados será
fundamental para travar o esvaziamento populacional e diminuir as
assimetrias territoriais.
A estratégia de reabilitação da ORU parte, desta forma, do
reconhecimento da capacidade que a ARU tem de polarizar as
dinâmicas do concelho, bem como da necessidade de promover os
equilíbrios indispensáveis para corrigir os seus problemas internos.
Assim as operações reabilitação urbana ficarão necessariamente
subordinadas a uma estratégica que deverá contemplar duas
dimensões fundamentais:
▪

privilegiando uma atuação de proximidade, vocacionada
para a mobilização dos proprietários de edifícios, de
comerciantes, etc., que atuam no espaço físico delimitado

VISÃO
ALIJÓ 2020, UM TERRITÓRIO ATRATIVO E SUSTENTÁVEL QUE
PROMOVE A COESÃO TERRITORIAL E DEFENDE A SUA
IDENTIDADE

Por um lado, terá de contemplar uma dimensão de lugar,

pela ARU, no sentido de melhorar a qualidade de vida de
quem aqui reside e trabalha.
▪

Por outro lado, a estratégia deverá consagrar uma lógica
sistémica, compreendendo o papel que a área de reabilitação
urbana desempenha no sistema urbano, sublinhando os

Neste contexto, o desafio que se coloca à ARU do centro urbano de Alijó
será o de conseguir sustentar a sua população residente, num quadro
de melhoria das condições oferecidas aos residentes (atuais e
potenciais), aos trabalhadores, às empresas, aos investidores e aos
turistas e visitantes. Este desafio, porém, não se limita ao perímetro

efeitos alargados que o reforço das suas funções urbanas e
económicas tem na consolidação de um sistema urbano
coeso e articulado, capaz de gerar benefícios mútuos e tornar
o território mais atrativo e equilibrado a nível social,
económico e ambiental.
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Torna-se essencial desenvolver um conjunto de intervenções
integradas e coerentes que promovam a melhoria da atratividade do
centro urbano. Estas intervenções não se devem esgotar na esfera
pública, quer seja no âmbito da qualificação do espaço público, quer
seja no contexto da reabilitação do edificado; devem, num racional de
complementaridade, induzir a mobilização dos agentes privados para
maximizar os efeitos das intervenções.
De facto, o processo que conduziu à delimitação da ARU de Alijó
privilegiou, desde a sua génese, o envolvimento dos vários atores
interessados no desenvolvimento do território, e em particular da ARU.
Os momentos de auscultação e participação que envolveram a
comunidade mostraram-se fundamentais para desenhar uma
estratégia partilhada, orientada para mitigar os principais problemas e
responder aos desafios que se colocam à ARU de Alijó.
Partindo deste quadro territorial, reconhecendo os atuais
constrangimentos e encarando os principais desafios que se colocam
à ARU de Alijó, foi definido um objetivo estratégico (OE), que se
desdobra num conjunto de opções estratégicas (Ope), para a
reabilitação do Centro Urbano de Alijó.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CONSOLIDAR A CENTRALIDADE FUNCIONAL DO CENTRO URBANO
DE ALIJÓ, PROMOVENDO A MELHORIA DA ATRATIVIDADE E
REFORÇANDO OS NÍVEIS DE COESÃO TERRITORIAL
Reconhece-se, desta forma, o contributo preponderante das
intervenções de qualificação do espaço público e de reabilitação do
edificado para a melhoria da qualidade de vida da população e para a
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afirmação e projeção do centro urbano de Alijó no contexto concelhio
e regional.
Este objetivo estratégico desdobra-se em 4 opções estratégicas que
estruturam as apostas publicas e privadas de reabilitação, fornecendo
a abrangência temática adequada a uma resposta efetiva aos desafios
associados a este espaço. Assim, a operação de reabilitação urbana
preconizada para a ARU 01 de Alijó, não se resume apenas à
reabilitação física do tecido urbano obsoleto ou degradado,
consagrando ao invés uma abordagem multifacetada, com efeitos
extensíveis aos domínios económico, social e ambiental.
Pretende-se, assim, que a ORU privilegie uma combinação de ações
intervenções de cariz material e imaterial, suscetíveis de ativar um
conjunto de dinâmicas que irão contribuir de forma sustentada, para a
consolidação de ambiente urbano mais qualificado, que seja um
espaço incubador de iniciativas empreendedoras e fomentador da
inclusão e coesão social. Simultaneamente aposta-se num paradigma
de reabilitação que assenta na valorização dos ativos naturais e
culturais e na utilização sustentável dos recursos. Nesse sentido
estabeleceram-se as seguintes opções estratégicas:
▪

Opção Estratégica 1 | Valorizar o património contruído e
paisagem urbana

▪

Opção estratégica 2 | Alavancar as atividades económicas e os
serviços à população;

▪

Opção estratégica 3 | Promover um desenvolvimento
inclusivo e sustentável

Opção estratégica 4 | Estabelecer padrões de vida urbana
mais racionais

▪

Às opções estratégicas, associam-se um conjunto de objetivos
específicos, anteriormente definidos no âmbito do processo de
delimitação da ARU e que, por sua vez, derivam dos objetivos de
reabilitação do artigo 3º do RJRU.

▪

▪

De referir ainda que a definição dos objetivos específicos para ARU,
incorporados na integra pelo presente ORU, constituiu-se como um
processo que foi condicionado pela necessidade de, por um lado,
responder às especificidades dos desafios que o centro urbano de Alijó
enfrenta e, por outro lado, manter uma aderência aos princípios gerais
da política de reabitação urbana plasmados na lei, designadamente
alguns dos princípios gerais de reabilitação urbana, definidos no art.º
4 do RJRU: o “princípio da sustentabilidade”, o “princípio da
solidariedade intergeracional”, o “princípio da integração”, o “princípio
da proteção do existente” e o “princípio da equidade”. São eles:
▪

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 melhoria geral da mobilidade,
nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública
e dos demais espaços de circulação;

▪

OEsp.8. Promover a criação e a melhoria das acessibilidades
para cidadãos com mobilidade condicionada;

▪

OEsp.9. Fomentar a adoção de critérios de eficiência
energética em edifícios públicos e privados.

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;
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Figura 13 | Matriz Estratégica da ORU
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8 | PRAZO DE EXECUÇÃO
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O âmbito temporal da operação de reabilitação urbana é de 15 anos,
de acordo com o prazo máximo definido no artigo 20.º do RJRU,
contados a partir do dia da publicação em Diário da República.
Será da responsabilidade da CMA, na qualidade de entidade gestora da
ORU, a elaboração de relatórios de monitorização da operação de
reabilitação, com uma periodicidade anual, que serão depois
submetidos à Assembleia Municipal. Estão também previstos
relatórios de avaliação da execução da operação quinquenais, os quais
serão igualmente submetidos à Assembleia municipal para
apreciação.
Todos estes elementos documentais serão objeto de divulgação
publica e difundidos nos meios apropriados para ao efeito.
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9 | MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO
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Fatores como o conhecimento das especificidades do território, das
suas necessidades de reabilitação e a proximidade com os principais
atores territoriais (públicos, privados e associativos) colocam o
município de Alijó numa posição privilegiada para exercer a função de
coordenação dos processos de reabilitação urbana, cujo sucesso
depende da definição de objetivos e estratégias de reabilitação
partilhadas pela comunidade, assim como da escolha participada das
prioridades de intervenção.

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, acompanhado,
quando necessário de uma proposta de alteração do instrumento de
programação.
Todos estes relatórios serão objeto de divulgação na página eletrónica

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

do município.

(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.
Tabela 2 | Relatórios de monitorização e execução da ORU de Alijó
1º quinquénio

RM

RM

RM

2º quinquénio

RM

RM
RE
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RM

RM

3º quinquénio

RM

RM
RE

RM

RM

RM
RE

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

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

seguintes poderes para o controlo de operações urbanísticas:

i)

a)

Reestruturação da propriedade: nos termos do disposto no
artigo 64⁰ do RJRU;

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.

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

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

disposto no artigo 65⁰ do RJRU e nos termos definidos no

RJRU, de instrumentos de execução, são eles:

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

a)

Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas: nos

▪

termos do artigo 55⁰ do RJRU;

disposto no artigo 66⁰ do RJRU e para aplicação do disposto

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

no Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto;

RJRU;
c)

Demolição de edifícios: nos termos do disposto no artigo 57⁰

▪

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

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

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

do RJRU;

dezembro;

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;

Taxas municipais e compensações: nos termos do disposto
no artigo 67⁰ do RJRU e nos termos do disposto nos nos 4 e 5

do RJRU;

e)

Identificação de prédios ou frações devolutas: nos termos do

▪

Fundo de compensação: nos termos do disposto no artigo 68⁰
do RJRU.

PÁG 57 / 71 Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 01 de Alijó

10 | QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS FISCAIS
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10.1 | Benefícios fiscais, apoios e incentivos municipais
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 13º, “a proposta de
delimitação de uma ARU é devidamente fundamentada e contém: (…)
c) o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais,
nos termos da alínea a) do artigo 14º”. O artigo 14º, por sua vez
estabelece os efeitos da delimitação de ARU.
“A delimitação de uma ARU:
a)

Obriga à definição, pelo município, dos benefícios associados
aos

impostos

municipais

sobre

o

património,

designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o
imposto municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis (IMT) nos termos da legislação aplicável;
b) Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e
encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o
direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros
à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação
aplicável, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos
relativos ao património cultural.”

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 de Alijó em Diário da República, aos
proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os
edifícios, ou frações, localizados 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:

Cabe assim ao município de Alijó, enquanto entidade gestora das
operações de reabilitação urbana, estabelecer os benefícios fiscais e
incentivos associados às intervenções de reabilitação urbana que
ocorram na ARU de Alijó. Neste contexto, o município estabelece ainda
os mecanismos e procedimentos administrativos necessários para que
os interessados possam aceder aos referidos benefícios e incentivos.
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Tabela 3 | Incentivos fiscais
Medida

Isenção de
IMI

Isenção de
IMT

Fonte

EBF

EBF

Artigo

Descrição

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”

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.”

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.”

IRS

EBF

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 (...)”.

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”.

Redução da
taxa de IVA

PÁG 60/ 71

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 01 de Alijó

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.

10.2 | Condições de acesso aos benefícios fiscais e
procedimento administrativo
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.

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 4 | Níveis de conservação

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.

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
obras necessárias para a obtenção de nível de conservação superior,
as quais constituem receita municipal.
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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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11 | PROGRAMA DE INVESTIMENTO

PÁG 63 / 71 Programa Estratégico de Reabilitação Urbana | ARU 01 de Alijó

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 30 intervenções
que totalizam 10 479.000, 00 €.
De seguida, apresenta-se um quadro síntese onde se encontram
elencadas as intervenções públicas e privadas, que integram a ORU da
ARU 01 de Alijó.
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11.1 | Quadro síntese dos investimentos a realizar
DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO

OBJETO

Requalificação da área envolvente ao Plátano em Alijó (candidatada também no
âmbito do PAMUS)

Espaço Público

Requalificação da área envolvente aos edifícios dos Paços do Concelho

Espaço Público

Requalificação do Edifício do Tribunal

Edificado

Requalificação do antigo Edifício dos Magistrados

Edificado

Requalificação dos Edifícios dos Paços do Concelho

Edificado

Criação do Interface de Alijó

Equipamento

Mobilidade Ciclável - Portas de Mobilidade Ciclável de Alijó: Porta da Piedade

Espaço Público

Mobilidade Ciclável - Portas de Mobilidade Ciclável de Alijó: Porta das Atividades

Espaço Público

Mobilidade Pedonal - Requalificação urbana, patrimonial e ambiental da Av.
Teixeira de Sousa em Alijó
Mobilidade Pedonal - Requalificação urbana, patrimonial, de lazer e ambiental do
Jardim Matos Cordeiro ao Centro de Saúde
Mobilidade Pedonal - Requalificação urbana, patrimonial e ambiental da Rua José
Rufino
Mobilidade Pedonal - Requalificação urbana, ambiental e patrimonial da Rua
General Alves Pedrosa
Requalificação da acessibilidade aos Equipamentos Públicos e outros serviços no
Concelho de Alijó
Criação de uma Rede de Transportes Públicos - Circuito Pinhão-Alijó e Pinhão-Alijó
Mobilidade Pedonal
Ações de Sensibilização e Formação sobre Mobilidade
Requalificação da Rua da Arçã em Alijó

Espaço Público
Espaço Público
Espaço Público
Espaço Público
Espaço Público
Outro
Espaço Público
Outro
Espaço Público

PROMOTOR
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó

INVESTIMENTO
TOTAL

230.000,00 €
250.000,00 €
725.000,00 €
525.000,00 €
800.000,00 €
1.030.000,00 €
330.000,00 €
330.000,00 €
109.000,00 €
89.000,00 €
111 000,00 €
84 000,00 €
275.000,00 €
200.000,00 €
586.000,00 €
60.000,00 €
180.000,00 €

FINANCIAMENTO
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário

ANO DE
EXECUÇÃO

2019-2020
2019-2020
2020-2021
2025-2030
2019-2020
2025-2030
2019-2022
2019-2022
2025-2030
2025-2030
2025-2030
2025-2030
2020-2025
2020-2025
2019-2022
2020-2025
2019-2020
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DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO

OBJETO

Reconstrução da Antiga Casa do Povo em Alijó

Edificado

Reconstrução do Edifício do Café da Paz

Edificado

Requalificação Urbanística – Rua Torcato Luís de Magalhães à Rotunda da Variante
em Presandães

Espaço Público

Reabilitação da Zona de Lazer

Espaço Público

Construção do Parque de Autocaravanas

Equipamento

Construção do Quartel da GNR

Equipamento

Requalificação Urbanística da Avenida 25 de Abril em Alijó

Espaço Público

Eficiência Energética – Requalificação da Iluminação Pública

Infraestrutura

Construção do Terminal Rodoviário

Equipamento

Requalificação Urbanística/Paisagística das Rotundas de Alijó

Espaço Público

Requalificação da Sinalética e Mobiliário Urbano em Alijó

Espaço Público

Construção de Novas Lojas no Mercado Municipal

Equipamento

PROMOTOR
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó
Município de
Alijó

CUSTO ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO - 10.284.000,00 €
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INVESTIMENTO
TOTAL

1.000.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
150.000,00 €
120.000,00 €
380.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
300.000,00 €

FINANCIAMENTO
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário
Municipal +
Comunitário

ANO DE
EXECUÇÃO

2025
2019-2020
2020-2025
2020-2025
2020
2019-2022
2019-2022
2019-2021
2025
2019-2022
2020-2022
2025-2030

12 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
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12.1 | Reabilitação urbana no contexto do Portugal 2020
No Acordo de Parceria (AP) Portugal 2020 é dado particular relevo ao

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

desenvolvimento urbano, tendo presente a importância que a

foi submetida no âmbito do Aviso de concurso NORTE-16-2016-01,

regeneração e revitalização urbana possuem “nos principais nós

lançado pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional do

estruturantes do sistema urbano nacional, contribuindo não só para a

NORTE 2020, para investimentos relacionados com a prioridade de

competitividade económica e para a atratividade desses centros,

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

como também pelo impulso que proporciona à qualidade de vida e

ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar

bem-estar dos seus habitantes, numa lógica de promoção de cidades

zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a

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

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

88).

No contexto desse Aviso de concurso foram consideradas elegíveis as

Neste âmbito são identificados alguns constrangimentos que o

seguintes tipologias de ação/ projetos:

sistema urbano nacional possui, em matéria de sustentabilidade no
uso de recursos, como a “elevada intensidade energética da economia

▪

Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e
ambiente urbano, incluindo espaços verdes e mobiliário

portuguesa, ineficiências na utilização e gestão de recursos,

urbano;

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

▪

Recuperação, expansão e valorização de sistemas e
estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas verdes;
Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a

vetores que levaram à mobilização de fundos comunitários no novo

dinamização de atividades económicas em meios urbanos

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

através da adaptação de espaços para acolhimento de

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

iniciativas produtivas (indústrias criativas, mostras de

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

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

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

criação de ambientes urbanos dinamizadores da criatividade,

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

do networking e da inovação social.

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
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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 de Alijó integra a totalidade dos

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

investimentos previstos no PARU de Alijó.

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas

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

(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:

poluentes atmosféricos, apoiando o desenvolvimento de
modelos e sistemas de transportes ecológicos com baixo teor

▪

a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um

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

nível de conservação igual ou inferior a 2 (DL.º 266-B/2012, de

enquadra a proposta de Plano de Mobilidade Urbana

31 de dezembro);

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.

Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior

▪

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
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▪

Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal
para uso público desde que ocorram no âmbito de uma
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;

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:

▪

Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a
equipamentos de uso público, incluindo residências para
estudantes;

Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível: 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.

▪

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 trate de intervenções relevantes de preenchimento do
tecido urbano antigo.

diversificação de fontes energéticas, nomeadamente mais limpas,
procurando ao mesmo tempo alavancar um mercado de eficiência
energética dinâmico e sustentável.

12.2 | Outras fontes de financiamento

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 Urbana este
programa destina-se prioritariamente aos seguintes tipos de
intervenções:
▪
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Podem candidatar-se a este programa os Municípios, as Empresas
Municipais e as Sociedades de Reabilitação Urbana.
PROHABITA: 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 familiares sem local para habitar em
virtude da destruição total ou parcial das suas habitações ou da
demolição das estruturas provisórias em que residiam.
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