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1.INTRODUÇÃO
A delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) decorre da Estratégia aprovada
no Plano Diretor Municipal 2013 (PDM2013) e da assimilação do documento “Oliveira de
Azeméis Estudo de Enquadramento Estratégico – Regeneração Urbana” realizado em
abril de 2009 pela empresa Parquexpo.
Assim e em conformidade com o estipulado pelo Regime Jurídico de Reabilitação
Urbana1 (RJRU)o município iniciou a delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana
para o centro da cidade de Oliveira de Azeméis. A delimitação da ARU incide sobre a
área do centro urbano onde se verifica um maior abandono do parque edificado e
cujo espaço público necessita de alguma intervenção, definida numa operação de
reabilitação urbana sistemática em instrumento próprio.
Este documento surge na sequência da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana,
publicitada pela Deliberação (extrato) n.º 955/2014, publicada no Diário da República,
2ª Série de 17 de abril.
Desde a sua publicação, a delimitação da ARU foi alterada em dois momentos.
A primeira alteração verificou-se com a publicação na 2ª série do Diário da República
de 27 de outubro de 2014, através da Deliberação n.º 1950/2014 com a inclusão de duas
áreas a sul e a norte da ARU.
A segunda alteração concretizou-se com a publicação na 2ª série do Diário da
República n.º 62 de 28 de março de 2019, através do Aviso n.º 5549/2019, e deve-se a
pequenos ajustamentos na periferia da ARU, que se justifica pelo conjunto de imóveis
degradados, conforme se explica na “Proposta de Alteração da Delimitação da Área
de Reabilitação Urbana do Centro da Cidades de Oliveira de Azeméis” (2018).
Com a segunda alteração da delimitação da ARU é imperioso a atualização do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro da Cidade de Oliveira de
Azeméis e é esse o objetivo deste documento.
Dado que a alteração da ARU se deve a pequenas ampliações não se verificam
alterações dos objetivos estratégicos nem do programa de investimento público e de
financiamento da operação de reabilitação urbana. Contudo é necessário procederse à atualização do quadro de apoios e incentivos, mais concretamente dos benefícios

1

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, republicado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto
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fiscais, que decorre da publicação de alterações ao Estatutos de Benefícios Ficais e do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.
A operação de reabilitação urbana sistemática é uma intervenção integrada de uma
área onde se verifica a premência da requalificação e revitalização do tecido urbano,
associado a um programa de investimento público.
As operações de reabilitação sistemáticas são orientadas por um Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana que visa a identificação das opções estratégicas de
reabilitação, das prioridades, objetivos, prazo de execução, modelo de gestão,
programa da operação e ainda do respetivo modelo de financiamento.
De acordo com o RJRU a Reabilitação Urbana é a “forma de intervenção integrada
sobre o tecido urbano existente, em que património urbanístico e imobiliário é mantido,
no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de
remodelação

ou

beneficiação

dos

sistemas

de

infraestruturas

urbanas,

dos

equipamentos e dos espaços urbanos, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou
verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação,
alteração, conservação ou demolição dos edifícios.”
A Reabilitação de Edifícios2 é a “forma de intervenção destinada a conferir adequadas
características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um
ou a vários edifícios, às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu
logradouro, bem como às frações eventualmente integradas nesse edifício, ou a
conceder-lhes novas aptidões funcionais, determinadas em função das opções de
reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com
padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais
operações urbanísticas.”

A reabilitação urbana não pode ser encarada no estrito sentido das intervenções no
edificado ou no espaço público, mas sim como um “compromisso” com a história, na
medida em que constitui uma oportunidade de valorizar o património, a cultura, a
história e a identidade de um lugar, como uma forma de preservar e recuperar a
memória coletiva.

2

idem
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2.A ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
A delimitação da ARU (figura 1) corresponde ao “núcleo original da cidade”, às artérias
paralelas a estas ruas que foram surgindo com o crescimento da cidade e às novas
centralidades.
A zona histórica da cidade surgiu com as atividades quotidianas dos oliveirenses,
destacando-se a realização do mercado, de arraiais e festas na zona da atual Praça
José da Costa.
Ao longo das ruas Bento Carqueja e António Alegria foram então surgindo,
primeiramente, os estabelecimentos comerciais e depois os serviços. Era através destas
artérias que se fazia a ligação viária de Oliveira de Azeméis e dos concelhos vizinhos
como Arouca e Vale de Cambra aos concelhos de Aveiro, Ovar e Estarreja. Estas duas
artérias denominadas como Estrada Nacional n.º 1 constituíam uma importante ligação
rodoviária entre Porto e Lisboa, ainda presente no imaginário de muitos oliveirenses.
Durante muito tempo este núcleo foi a principal centralidade de Oliveira de Azeméis,
localizando-se aqui os Paços do Concelho, a Igreja e o principal comércio.
Com a abertura da Avenida António José de Almeida, na década de 40, resultante do
crescimento da cidade, surgiram ao longo desta nova artéria edifícios habitacionais
multifamiliares, estabelecimentos comerciais, de serviços, de educação e culturais.
Com o passar do tempo, com o crescimento e evolução do centro urbano, surgiram
consequentemente novas centralidades. Assim atualmente podemos identificar a zona
de Santo António, (uma das entradas da cidade) onde encontramos comércio e
serviços, e a Rua Doutor António Luís Gomes (Pai), onde surgiram edifícios em altura,
albergando as funções habitacionais, comércio e/ou serviços.
Outra centralidade que não podemos deixar de considerar é o Largo Luís de Camões,
que apesar de não se encontrar dentro da ARU, é uma zona importante e de “entrada”
na cidade, assim como, pela localização do Centro Comercial Rainha que na década
de 80 e 90 era inovador e motivo de orgulho dos oliveirenses, mas que atualmente se
encontra apenas parcialmente ocupado.
A Praça da Cidade é outro caso de uma nova centralidade, e surgiu com a reabilitação
de um espaço que se encontrava, há sensivelmente 30 anos, no extremo do centro
urbano da cidade de Oliveira de Azeméis. Era um local que não sendo um parque de
estacionamento servia como tal para os munícipes que se deslocavam à cidade.
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Com a Praça da Cidade, Oliveira de Azeméis ganhou um espaço de lazer e cultura,
onde ao longo do ano se vão desenvolvendo várias atividades de animação, feiras de
artesanato, exposições, Fun Zone, entre outros eventos.
Por fim não podemos deixar de mencionar o local onde está localizada a Junta de
Freguesia de Oliveira de Azeméis e a Ludoteca, também conhecido pela “Feira dos 11”,
onde encontramos ainda estabelecimentos de ensino, comércio e serviços.
Os limites desta área encontram-se assinalados na figura 1 cuja dimensão é de 58 ha,
divididos pelos 41 quarteirões (figura 2).
Percorrendo a cidade deparamo-nos com alguns dos problemas característicos dos
centros urbanos, na atualidade. Em Oliveira de Azeméis o mais preocupante é o
abandono de edifícios, quer de habitação quer de comércio, que alguns casos devido
ao seu estado de conservação preocupante, constituem uma ameaça para a
segurança pública. Estes imóveis localizam-se sobretudo em zonas em que os espaços
públicos são de qualidade deficiente, nomeadamente passeios subdimensionados ou
inexistentes, estacionamento desordenado, espaços verdes e paisagem urbana
descaracterizada.
A falta de “vitalidade” das atividades económicas, sobretudo do comércio tradicional,
com o encerramento de várias lojas, a inexistência de estabelecimentos atrativos e
modernizados, assim como âncoras comerciais (vestuário, restauração, cultura) e
âncoras funcionais, com a sua forte capacidade de atração, é uma temática que
necessita de atenção e de uma intervenção assertiva.
A ARU proposta integra no seu perímetro a maior concentração de imóveis de valor
patrimonial que urge proteger e valorizar, não só pelo seu valor intrínseco mas, pelas
mais-valias que acrescentam às respetivas envolventes e à história local.
Para uma aferição mais pormenorizada dos constrangimentos do centro urbano
procedeu-se a um diagnóstico3 desta área. Analisaram-se aspetos como a dinâmica
demográfica com base nos dados estatísticos dos censos de 2001 e de 2011, o estado
de conservação genérico dos edifícios, assim como a sua funcionalidade e ocupação,
o estado de conservação das vias de comunicação, do espaço público e de lazer, sem
esquecer os espaços verdes e a dinâmica das atividades económicas.

3 “Diagnóstico da Área de Reabilitação Urbana”, elaborado em dezembro de 2012 e atualizado em julho de 2013, pela
Divisão Municipal de Planeamentos e Projetos.
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Figura 1 – Limite da Área de Reabilitação Urbana
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Figura 2 – Quarteirões da Área de Reabilitação Urbana
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POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES

DINÂMICA DEMOGRÁFICA

-Estrutura etária ainda jovem;

Potencialidades

-Existência de uma razoável oferta de equipamentos,
sociais, escolares e desportivos;
-Presença de estabelecimentos de ensino superior.

-Envelhecimento da população;

Fragilidades

-Níveis de instrução reduzidos;
-Esvaziamento populacional do núcleo central;
-Quarteirões com dinâmicas demográficas negativas.

EDIFICADO

-Existência de património histórico edificado de
Potencialidades

referência;
-Existência de espaços expectantes na cidade com
potencial de reconversão.

-Cidade com povoamento disperso;

Fragilidades

-Edificado com forte potencial, devoluto e/ou em mau
estado de conservação.

VIAS DE COMUNICAÇÃO

-Boas ligações da cidade e do concelho ao exterior
através das acessibilidades rodoviárias regionais e
nacionais – IC2, A1, A29 e A32;

Potencialidades

-Conclusão da rede distribuidora da cidade e reforço
das articulações viárias internas da cidade;
-Existência do serviço de transportes públicos urbanos,
TUAZ, e consequente diminuição da dependência do
transporte privado.

Fragilidades

-Rede viária da cidade com lacunas ao nível da
hierarquização, estruturação e articulação;

9

-Congestionamento da rede viária em alguns períodos
do

dia,

resultantes

dos

elevados

movimentos

pendulares gerados pela dispersão territorial;
-Terminal

rodoviário

atualmente

sem

condições

adequadas ao acolhimento dos utentes;
-Principais vias de comunicação em médio ou mau
estado de conservação;
- Passeios estreitos, não acessíveis e com vários tipos de
pavimento.

ESPAÇOS VERDES, DE ESTADIA E LAZER
-Estrutura verde com potencial de valorização;
-Existência de paisagem natural de enquadramento e
na envolvente da cidade, associadas aos recursos

Potencialidades

hídricos, rios Antuã, Ul e Cercal, e rede de moinhos de
água;
-Requalificação da Praça da Cidade, constituindo uma
nova centralidade.

-Pouca oferta de espaços verdes urbanos públicos;

Fragilidades

-Espaços verdes desfragmentados, descaracterizados e
com pouca utilização.

ATIVIDADES ECONÓMICAS (COMÉRCIO E SERVIÇOS)
-Existência de ações de dinamização do núcleo central

Potencialidades

(nomeadamente, Mercado à Moda Antiga, Casa do
Pai Natal, Fun Zone, Noite Branca).

-Comércio tradicional pouco dinâmico e pouco atrativo
devido

à

estrutura

etária

(envelhecida)

dos

proprietários;
-Diminuição da procura do comércio tradicional;

Fragilidades

-Dinâmica comercial negativa com encerramento de
lojas e serviços;
-Estabelecimentos comerciais devolutos;
-Ausência âncora comerciais e funcionais, (área do
vestuário, calçado, restauração e cultura).
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Figura 3 – Património e Equipamentos
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Legenda:
1

Casa dos Monteiros

2

Palacete Salvador Machado

3

Mercado Municipal

4

Igreja Matriz de Oliveira de Azeméis

5

Edifício XA-XA-XA

6

Casa de Sequeira Monterroso/Antiga Mercantil

7

Casa Amarela

8

Paços do Concelho

9

Casa dos Corte-Real

10

Antigo Colégio

11

Casa dos Sousa Pedrosa

12

Casa da Família Albuquerque

13

Casa da Família Brandão

14

Casa Barreto Feio

15

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

16

Escola EB1/JI nº4 Fonte Joana

17

Campos de Ténis

18

Agrupamento de Escolas Soares Basto

19

Pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis

20

Piscinas Municipais

21

Centro de Formação de Futebol Ápio Assunção

22

Pavilhão Salvador Machado
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Figura 4 – Transportes Urbanos de Azeméis (TUAZ)
Linhas laranja e verde do TUAZ
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Figura 5 – Espaços Verdes
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Legenda:

1

Canteiro 25 de abril

2

Canteiro Santiago Lobão

3

Largo de Santo António

4

Jardim da Igreja Matriz

5

Rua Bento Carqueja

6

Praça José da Costa

7

Rua Salvador Machado

8

Feira dos 11 e Ludoteca

9

Jardim das Camélias

10

Jardim do Emigrante

11

Jardim do antigo Centro de Saúde

12

Largo do Gemini

13

Jardim António Bernardo

14

Jardim da Cor

15

Largo do Ténis

16

Envolvente das Piscinas Municipais
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3.VISÃO ESTRATÉGICA
Realizado o diagnóstico da área de reabilitação urbana é hora de pensar o que se
pretende que o centro urbano da cidade de Oliveira de Azeméis seja.
A estratégia de reabilitação urbana deverá traduzir-se num incremento de fatores de
atração, quer para potenciais residentes, quer para agentes sociais e económicos.
Deverá constituir uma possibilidade de sensibilização e de sentido de oportunidade dos
agentes privados, para o investimento na reabilitação do edificado.
No futuro espera-se que, com a execução da operação de reabilitação urbana, a
cidade tenha uma dinâmica social e económica mais proeminente, seja mais atrativa
para a captação de novas atividades económicas, para a renovação do comércio e
serviços existentes e para a fixação de população.
Espera-se que o centro urbano tenha uma capacidade maior de:

A

•Se afirmar enquanto centro urbano atrativo e sede de concelho

B

•Proporcionar uma vivência mais intensa do centro urbano

C

•Proporcionar um maior número de eventos culturais e sociais

D

•Afirmar a sua identidade

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PDM2013
As opções estratégicas definidas para a área de reabilitação urbana do centro urbano
da cidade de Oliveira de Azeméis enquadram-se na estratégia de desenvolvimento do
município, como comprovam os 3 eixos estratégicos de desenvolvimento do Plano
Diretor Municipal:
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I

•Qualificação e reforço da competitividade económica

II

•Estruturar o território municipal, no quadro da sub-região

III

•Qualificar e animar o território municipal

No âmbito da reabilitação urbana o eixo estratégico mais relevante é “Qualificar e
Animar o Território Municipal”, através do “Reforço da Função Central da Cidade de
Oliveira de Azeméis”, cujos objetivos são os seguintes:

III. QUALIFICAR E ANIMAR O TERRITORIO MUNICIPAL

REFORÇO DA FUNÇÃO CENTRAL DA
CIDADE DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Afirmação de
Oliveira
de
Azeméis como
polo industrial,
de serviços e
do
conhecimento

Reforço
de
equipamentos,
proteção
e
reabilitação da
estrutura
edificada

Articulação
urbana
e
melhoria
das
condições de
mobilidade e
acessibilidade

Valorização do
espaço
público e da
estrutura verde
da cidade

Na fase de elaboração do PDM, mais concretamente, no momento de se “desenhar”
a qualificação do território municipal, recorreu-se ao desenho urbano como instrumento
de contenção dos aglomerados urbanos existentes, e da promoção do ambiente de
gestão ativa e concertada. Desta forma a não expansão do solo urbano e de um
parque habitacional novo irá fomentar a reabilitação do edificado existente e assim
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das zonas urbanas consolidadas, garantindo um desenvolvimento urbano mais
compacto reforçando as centralidades.
As opções tomadas encontram-se assim em sintonia com as lógicas de regeneração
urbana defendidas e apresentadas em 2009 no documento “Oliveira de Azeméis Estudo
de Enquadramento Estratégico – Regeneração Urbana”, referido anteriormente.

CONTER

CONTER

CONTER

PARA

PARA

PARA

DEFINIR

QUALIFICAR

FORTALECER

RECUPERAR A

RECUPERAR A

IDENTIDADE

URBANIDADE

Figura 6 - Orientações Parquexpo (2009)

Com a revisão do PDM delimitou-se ainda duas Áreas de Salvaguarda dos Núcleos
Urbanos, de Oliveira de Azeméis e do Pinheiro da Bemposta para defesa do sistema
patrimonial existente e de grande valor histórico e cultural.
As opções estratégicas para a operação de reabilitação urbana do centro urbano de
Oliveira de Azeméis visam combater as tendências de dispersão e abandono do
edificado assim como a perda de população do centro, o encerramento de atividades
económicas e de um espaço público descaracterizado.
Dadas as determinações estratégicas expostas para a área de reabilitação urbana do
centro urbano da cidade de Oliveira de Azeméis é importante a execução da
operação de reabilitação urbana sistemática estabelecida neste programa estratégico
de reabilitação urbana, cujos objetivos se encontram no ponto seguinte.
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4.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A estratégia para a reabilitação urbana do centro da cidade de Oliveira de Azeméis
estrutura-se nos seguintes 6 objetivos estratégicos e respetivas ações:

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROJETOS
ESTRUTURANTES

AÇÕES

1. MELHORAR A PAISAGEM URBANA

1.1.
REABILITAR E
VALORIZAR OS
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

1.2.
NOVA EDIFICAÇÃO

1.3.
REQUALIFICAR O
ESPAÇO PÚBLICO

1.4.
REQUALIFICAR OS
ESPAÇOS VERDES, DE
ESTADIA E LAZER

1.1.1. Reabilitar o Antigo Centro de Saúde
1.1.2. Reestruturar o Edifício Casa Bento Carqueja
1.1.3. Reabilitar a Antiga Escola de Enfermagem
1.1.4. Reabilitar a Antiga Biblioteca
1.1.5. Reabilitar o Edifício da Antiga Mercantil
1.1.6. Reabilitar o Salão Nobre
1.1.7. Recuperar o Cine-Teatro Caracas
1.1.8. Reabilitar o Edifício da Academia de Música
1.1.9. Reabilitar o Edifício do Atual Mercado Municipal
1.1.10. Reabilitar o Edifício dos Paços do Concelho
1.1.11. Reabilitar e Reconverter os Edifícios Escolares
(Feira dos 11 e Fonte Joana)
1.2.1. Executar o projeto do novo edifício do Mercado
Municipal
1.2.2. Executar o projeto do novo edifício do Centro
Coordenador de Transportes
1.2.3. Construção de um novo edifício destinado a
albergar a totalidade dos serviços municipais
(exceto os estaleiros municipais)
1.2.4. Arranjo espaços exteriores
1.3.1. Implementar os percursos pedonais previstos no
PDM2013
1.3.2. Requalificar os passeios e implementar percursos
acessíveis
1.3.3. Requalificar as vias de comunicação
1.3.4. Mobiliário urbano
1.3.5. Requalificação da zona educacional e desportiva
1.3.6. Requalificação da “Feira dos 11” e zonas
envolventes
1.3.7. Requalificação da envolvente aos “Prédios
Amarelos” e Rua do Cruzeiro
1.3.8. Requalificação do espaço público na zona
intervencionada pela Parque Escolar com frente
para a Av. Ferreira de Castro
1.4.1. Remodelar a Praça José da Costa
1.4.2. Divulgar o “City Arboretum”
1.4.3. Aplicar as orientações do “City Arboretum”

19

2. PROMOVER E APOIAR A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO PRIVADO

2.1.
AGILIZAR O
PROCEDIMENTO DE
LICENCIAMENTO DOS
IMÓVEIS ALVO DE
REABILITAÇÃO

2.1.1. Constituir uma equipa interna multidisciplinar
responsável pela reabilitação urbana
2.1.2. Apoiar a elaboração de projetos em casos de
insuficiência económica
2.1.3. Intermediar o acesso dos privados aos programas
nacionais e municipais de reabilitação urbana
existentes
2.1.4. Constituir uma bolsa de fogos volantes (municipais
e/ou privados)

3. PROMOVER O PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.1.
VALORIZAR O
PATRIMÓNIO
HISTÓRICO E ÁREA
ENVOLVENTE

3.1.1. Fomentar a reabilitação dos edifícios com valor
histórico e cultural
3.1.2. Implementar roteiros temáticos
3.1.3. Dinamizar os roteiros temáticos:
 Caminhos Fátima-Santiago de Compostela
3.1.4. Atividades e festivais seniores e outros de
promoção do desenvolvimento sócio-comunitário

4. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
4.1.
EXECUTAR OS
PROJETOS VIÁRIOS
PREVISTOS NO
PDM2013

4.1.1. Executar a ligação do troço 3 À Rua Dr. Ângelo
Marques Pinheiro
4.1.2. Concluir a ligação da Rua Dr. Ângelo Marques
Pinheiro à Avenida Ernesto Pinto Basto
4.1.3. Executar o parque de estacionamento central

4.2.
IMPLEMENTAR O PLANO
MUNICIPAL DE
PROMOÇÃO DE
ACESSIBILIDADE

4.2.1. Promover a acessibilidade nas novas ações e/ou
projetos, nomeadamente:
 Espaço Público

Percursos acessíveis;

Passeios;

Escadarias e rampas;

Passagens de peões;
 Edifícios

Percursos acessíveis (acesso ao edifício e
circulação interior);

Átrios;

Rampas, galerias e corredores;

Escadas e rampas;

Ascensores;

Plataformas elevatórias;

Espaços para estacionamento;

Instalações sanitárias;

Vestiários;

Balcões e guichés de atendimento.
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5. DINAMIZAR O CENTRO URBANO

5.1.
DINAMIZAR O CENTRO
URBANO

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Revitalizar a dinâmica comercial
Promover a instalação de âncoras comerciais
Promover a instalação de âncoras funcionais
Implementar o Plano Municipal da Cultura

6. SENSIBILIZAR OS MUNÍCIPES PARA A REABILITAÇÃO URBANA
6.1.
CRIAR MECANISMOS
DE DIVULGAÇÃO E
INFORMAÇÃO

6.1.1. Elaborar documentação de informação
6.1.2. Criar um site apenas referente à ARU
6.1.3. Disponibilizar notas de informação na imprensa
local
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1. MELHORAR A PAISAGEM URBANA

Valorizar as potencialidades do centro urbano, contribuindo para uma paisagem
urbana mais atrativa e organizada, através da qualificação do espaço público, do
edificado e da qualidade de vida, atrairá novos habitantes, acolherá novas empresas
e desenvolver-se-ão novas atividades culturais e sociais, afirmando o centro urbano.

1.1. REABILITAR E VALORIZAR OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
Proceder à reabilitação gradual de todos os edifícios propriedade privada do município que se
encontram na área de reabilitação urbana e atribuir aos mesmos usos ou funções que
promovam a dinamização urbana.
1.1.1.
REABILITAR O ANTIGO
CENTRO DE SAÚDE

Proceder às obras de reabilitação e de adaptação do edifício
onde esteve a funcionar o centro de saúde de Oliveira de
Azeméis, (como recomenda o estudo já realizado I/114113/2011).

1.1.2.
REESTRUTURAR O EDIFÍCIO
CASA BENTO CARQUEJA

Proceder às obras necessárias e já identificadas no estudo
I/114113/2011, para reorganizar os serviços municipais.

1.1.3.
REABILITAR A ANTIGA
ESCOLA DE ENFERMAGEM

O estudo prévio (I/107688/2011) demonstra a necessidade de
reabilitar a antiga Escola de Enfermagem.

1.1.4.
REABILITAR A ANTIGA
BIBLIOTECA

Elaborar estudo de reabilitação do edifício e sua ocupação.
A sua localização privilegiada, junto da Igreja Matriz e mesmo no
centro urbano da cidade é uma mais-valia para este edifício, a
atribuição de um uso condigno para este imóvel poderá trazer
dinâmica à rua e ao comércio tradicional.

1.1.5.
REABILITAR O EDIFÍCIO DA
ANTIGA MERCANTIL

Elaborar estudo/projeto de reconversão do edifico da Antiga
Mercantil, que se encontra numa rua pedonal, próximo dos
serviços municipais. A sua reabilitação e ocupação são
prementes para a dinâmica da cidade.

1.1.6.
REABILITAR O SALÃO NOBRE

Executar o projeto
(PI/10342/2011).

1.1.7.
RECUPERAR O CINE-TEATRO
CARACAS

Adequar o Cine-teatro Caracas aos requisitos impostos pela
Inspeção Geral das Atividades Culturais, como indicação do
estudo já realizado (I/113870/2011).

1.1.8.
REABILITAR O EDIFÍCIO DA
ACADEMIA DE MÚSICA

Elaborar estudo/projeto para reabilitar o edifício da Academia de
Música.

de

requalificação

do

Salão

Nobre
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1.1.9.
REABILITAR O EDIFÍCIO DO
ATUAL
MERCADO
MUNICIPAL

1.1.10.
REABILITAR O EDIFÍCIO DOS
PAÇOS DO CONCELHO

1.1.11.
REABILITAR E RECONVERTER
OS EDIFÍCIOS ESCOLARES
(FEIRA DOS 11 E FONTE
JOANA)

Reabilitação do edifício ocupado pelo atual mercado.
Intervenção que se deverá articular com a intervenção prevista
para a Praça José da costa e para o atual edifício do Salão Nobre.

Proceder às obras de reabilitação do edifício dos Paços do
Concelho. As obras de reabilitação poderão incluir a reconversão
funcional do edifício face ao concurso de ideias a promover para
o novo Edifício dos Paços Municipais (ponto 1.2.3).

Elaborar estudo/projeto de reconversão funcional dos edifícios
escolares da Feira dos 11 e de Fonte Joana e a reabilitação dos
mesmos.

1.2. NOVA EDIFICAÇÃO
Deslocar o mercado municipal e o centro coordenador de transportes do centro da cidade para
uma zona mais a sul da ARU, de forma a solucionar os atuais conflitos de acessos, cargas e
descargas.
1.2.1.
EXECUTAR O PROJETO DO
NOVO
EDIFÍCIO
DO
MERCADO MUNICIPAL
1.2.2.
EXECUTAR O PROJETO DO
NOVO EDIFÍCIO DO CENTRO
COORDENADOR
DE
TRANSPORTES
1.2.3.
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO
EDIFÍCIO A ALBERGAR OS
SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.2.4.
ARRANJO
EXTERIORES

ESPAÇOS

Integrar os dois programas - Mercado Municipal e Centro
Coordenador de Transportes - no sistema de espaços coletivos da
cidade, desenvolvendo-se a partir de cruzamentos e circulações
que são estudados como espaços públicos. A ideia está para além
do desenho de um edifício, trata-se de integrar uma estrutura-base
de espaços coletivos em articulação com o espaço público da
cidade de Oliveira de Azeméis.

Construção de um novo edifício destinado a albergar a totalidade
dos serviços municipais (exceto os estaleiros municipais).

Estes espaços exteriores complementam as atividades dos
edifícios do Mercado Municipal e do Centro Coordenador de
Transportes, com zonas de estar, escalada e espaço de feira e
mercado de rua na praça.
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1.3. REQUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO
Dotar a cidade de locais agradáveis, confortáveis e seguros de forma a constituírem um espaço
público com qualidade e com boas condições de utilização e acessível a todos, o que irá permitir
uma melhor fruição e vivência do centro urbano pela população.
Há que ter em atenção os vários aspetos do espaço público para que se torne mais atrativo ao
munícipe, assim é necessário:
1.3.1.
IMPLEMENTAR
OS
PERCURSOS
PEDONAIS
PREVISTOS NO PDM2013

Dar expansão aos percursos pedonais que ligam o centro da
cidade às margens do Rio Ul, ao Parque de La-Salette, às margens
do Rio Antuã, os quais se interligam com os roteiros temáticos
dispersos pelo concelho.

1.3.2.
REQUALIFICAR
OS
PASSEIOS/IMPLEMENTAÇÃO
DE PERCURSOS ACESSÍVEIS

a) Intervir no estado de conservação dos passeios;
b) Uniformizar os diferentes tipos de pavimentos existentes na
cidade;
c) Tornar os passeios acessíveis para toda a população;
d) Redimensionar os passeios, quando possível.

1.3.3.
REQUALIFICAR AS VIAS DE
COMUNICAÇÃO

1.3.4.
MOBILIÁRIO URBANO

1.3.5.
REQUALIFICAÇÃO
DA
ZONA EDUCACIONAL E
DESPORTIVA

a) Repavimentar as vias que se encontram em médio e em mau
estado de conservação;
b) Conservar as vias que se encontram em bom estado;
c) Proceder a novas pinturas nas vias de comunicação, lugares
de estacionamento e sinalização horizontal.
a) Elaborar um diagnóstico das necessidades e tipologias do
mobiliário urbano, sinalética e dos elementos de iluminação
pública;
b) Manutenção do mobiliário urbano existente;
c) Instalação de mobiliário urbano em áreas onde é inexistente
ou insuficiente de forma a que convide à estadia.
Intervenção a realizar em duas fases, sendo que a primeira
inclui a Rua existente entre o Edifício da Biblioteca e o
perímetro da Escola Soares Basto.
A segunda fase inclui a intervenção ao nível da requalificação
do espaço público, incluindo faixa ciclável, na Avenida
Ferreira de Castro, Rua Eng. Arantes de Oliveira (parcialmente),
Rua General Humberto Delgado, Praceta da União Desportiva
Oliveirense (parcialmente).
A intervenção visa melhorar a acessibilidade do peão e a
criação de um contínuo verde com abertura de caldeiras de
maiores dimensões e utilização de vegetação apta ao meio
urbano;

1.3.6.
REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA
DOS
11
E
ZONAS
ENVOLVENTES

Requalificação do vazio urbano da feira dos onze num espaço
verde de lazer, estadia e recreio, como potenciador da
regeneração urbana local;
Melhoria das acessibilidades das ruas envolventes, através da
remoção das árvores de arruamento dos passeios e a
plantação em zonas apropriadas;
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1.3.7.
REQUALIFICAÇÃO
DA
ENVOLVENTE AOS “PRÉDIOS
AMARELOS” E RUA DO
CRUZEIRO

A requalificação da área consiste na criação de espaços verdes
de lazer e reordenamento do trânsito e dos espaços de
circulação.

1.3.8.
REQUALIFICAÇÃO
DO
ESPAÇO PÚBLICO NA ZONA
INTERVENCIONADA
PELA
PARQUE ESCOLAR COM
FRENTE
PARA
A
AV.
FERREIRA DE CASTRO

Requalificação do espaço público na zona de entrada da
Escola Soares Basto (EB2) com acesso pela Avenida Ferreira de
Castro.

1.4. REQUALIFICAR OS ESPAÇOS VERDES, DE ESTADIA E LAZER
Reforçar a rede de espaços públicos, verdes, de estadia e lazer na cidade, alargar a sua oferta
e valorizar os espaços existentes, ampliando a sua atratividade para todos os estratos
populacionais, e contribuindo deste modo para uma maior vivência urbana e consolidação da
imagem coletiva da cidade. Este reforço deverá ser associado e articulado com a rede de
mobilidade, sobretudo com a pedonal.
1.4.1.
REMODELAR A PRAÇA JOSÉ
DA COSTA

1.4.2.
DIVULGAÇÃO
ARBORETUM”

DO

“CITY

1.4.3.
APLICAR AS ORIENTAÇÕES
DO “CITY ARBORETUM”

A remodelação passa por uma intervenção ao nível da
arquitetura do atual edifício e por uma intervenção ao nível
paisagístico da zona de estadia e lazer.

O “City Arboretum” é um documento que identifica os potenciais
espaços verdes da cidade e as espécies mais apropriadas para
cada local.
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2. PROMOVER E APOIAR A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO PRIVADO

Promover e apoiar a reabilitação do edificado é a melhor forma de contrariar o
esvaziamento demográfico, económico e social do centro urbano.
As intervenções a realizar no edificado poderão ser de várias naturezas, poderão passar
apenas pela simples manutenção ou modernização, ou por algo mais profundo, como
uma reabilitação total do imóvel ou a alteração do seu uso. Contudo é importante ter
sempre presente que o imóvel/edifício que for alvo de algum tipo de reabilitação é um
testemunho, um elemento da história de Oliveira de Azeméis, assim é necessário pensar
na sua reabilitação enquanto conjunto e não isoladamente.

2.1. AGILIZAR

O PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO DOS IMOVEIS ALVO DE
REABILITAÇÃO

A agilização deste procedimento passará pela Implementação de um procedimento de
apreciação mais célere das operações urbanísticas por parte da entidade gestora.

2.1.1.
CONSTITUIR EQUIPA INTERNA
MULTIDISCIPLINAR

A equipa interna multidisciplinar a ser constituída ficará
responsável por todas as temáticas, assuntos e processos que
digam respeito à reabilitação urbana, incluirá ainda técnicos
credenciados para realizar as vistorias aos edifícios que
precedem as obras de reabilitação aos imóveis/edifícios para a
atribuição do nível de conservação, como as vistorias pós obras.

2.1.2.
APOIAR A ELABORAÇÃO DE
PROJETOS

Atribuir apoios económicos e a prestação de serviços para a
realização de melhorias habitacionais para agregados familiares
com carências económicas.

2.1.3.
INTERMEDIAR O ACESSO
DOS
PRIVADOS
AOS
PROGRAMAS NACIONAIS E
MUNICIPAIS

A entidade gestora deverá apoiar os interessados em reabilitar
imóveis/edifícios, no sentido de os aconselhar e orientar para os
programas existentes, quer nacionais quer municipais, que melhor
responde às expectativas e pretensões da reabilitação.

2.1.4.
CONSTITUIR UMA BOLSA DE
FOGOS VOLANTES

Disponibilizar fogos volantes (municipais ou privados) para o
realojamento temporário das famílias cuja habitação está a ser
alvo de obras. A câmara dá apoio à gestão destes fogos em
parceria com os proprietários.
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3. PROMOVER O PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

É importante despertar o interesse e o compromisso da população para a conservação
do património histórico, salvaguardando a identidade da cidade. A recuperação deste
edificado de valor patrimonial, deve procurar enaltecer o seu valor simbólico, histórico
e cultural para a comunidade e para a recuperação da história da cidade, dotandoos de novas funções, quando necessário.

3.1. VALORIZAR O PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

3.1.1.
FOMENTAR A REABILITAÇÃO
DOS EDIFÍCIOS COM VALOR
HISTÓRICO E CULTURAL

Definir uma estratégia de proteção dos edifícios com valor
histórico e cultural, numa lógica de preservação e recuperação
do edificado, enaltecendo o seu valor simbólico para a
comunidade e para a recuperação da história da cidade, e
quando necessário, dotá-los de novas funções capazes de
garantirem a sua sustentabilidade e vivência.

3.1.2.
IMPLEMENTAR
TEMÁTICOS

Criação de roteiros temáticos que contemplem o património
histórico e cultural, de forma a fomentar o sentido de pertença
dos oliveirenses ao território e à história da sua terra.

3.1.3.
DINAMIZAR
TEMÁTICOS

ROTEIROS

ROTEIROS

A dinamização passa pela elaboração de documentação
informativa relativa aos roteiros e pontos de interesse e pela sua
divulgação.

1. Dinamização do Programa Sénior “Ir Mais Longe”, que passa
pela definição de roteiros a pontos de interesse sóciocultural/turístico,
assegurando
a
organização/
acompanhamento e respetiva divulgação.

3.1.4.
ATIVIDADES
E
FESTIVAIS
SENIORES E OUTROS DE
PROMOÇÃO
DO
DESENVOLVIMENTO SÓCIOCOMUNITÁRIO

2. Promoção/Organização de eventos integrados municipais,
destacando a edição “Azeméis é Social” consubstanciada
num programa diversificado dirigido a todas as idades, que
integra diferentes espaços tais como: mostra social local,
conferências, workshops, rastreios, espetáculos, animação
interativa, promovendo o desenvolvimento comunitário por
meios diversos, o que implica recursos adequados
nomeadamente ao nível de logística, promocional e de
divulgação.
3. Promoção/Organização de eventos comemorativos, com
ênfase para o “Dia Internacional da Família”; “Dia
Internacional
do
Idoso/Olimpíadas
Seniores”;
“Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza”; “Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência/ Torneio e
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Campeonato de Boccia/Espetáculo”; “Dia Mundial da
Dança”; “Dia Municipal das Escolhas Saudáveis”; “Bodas de
Ouro de Azeméis”, “Dia Municipal para a Igualdade” entre
outros eventos de grande relevo que implicam uma afetação
de recursos ao nível logístico, promocional e de divulgação.
4. Incremento/Dinamização de Rede de Clubes Séniores
concelhia, fomentando a animação e a participação ativa
dos seniores, promovendo um envelhecimento e uma
cidadania mais ativos, o que implica a criação de novos
espaços e o apoio ao seu funcionamento e divulgação dos
mesmos.
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4. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Este objetivo passa por duas temáticas importantes, a primeira diz respeito à mobilidade,
e mais concretamente à organização e hierarquização da rede viária existente na
cidade, pretendendo-se estruturar a mobilidade de forma a desviar o trafego de
atravessamento do centro urbano, proporcionando deslocações mais seguras e
comodas, quer para quem circula dentro da cidade, como para quem circula fora
desta, evitando o seu atravessamento.
A outra temática importante tem que ver com a acessibilidade de forma a garantir e
assegurar os direitos das pessoas com mobilidade reduzida de terem oportunidades
iguais aos restantes cidadãos, de acesso quer os transportes, aos edifícios, espaços
verde, lazer ou estadia, assim como à informação.

4.1. EXECUTAR OS PROJETOS VIÁRIOS PREVISTOS NO PDM2013
A conclusão da via distribuidora da cidade que será importante para o desvio do tráfego de
atravessamento, do centro urbano.
4.1.1.
LIGAÇÃO DO TROÇO 3 À
RUA DR. ÂNGELO MARQUES
PINHEIRO
4.1.2.
CONCLUSÃO DA LIGAÇÃO
DA
RUA
DR.
ÂNGELO
MARQUES
PINHEIRO
À
AVENIDA ERNESTO PINTO
BASTO
4.1.3.
PARQUE
DE
ESTACIONAMENTO CENTRAL

A execução destas ligações permitirá resolver problemas de
mobilidade, pois irá permitir distribuir os fluxos deste
aglomerado, contribuindo para a estruturação da cidade.

Prevê-se assim aumentar a cobertura de estacionamento na
cidade e dada a sua localização à entrada da cidade,
constitui uma alternativa ao estacionamento no centro urbano.

4.2. IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE
A implementação do plano passa por dois aspetos, pela maior capacidade técnica de
planear e projetar a cidade de forma acessível, aplicando os requisitos e normas da legislação
em vigor, evitando-se os erros do passado, e pela capacidade de intervir de forma a corrigir,
sempre que possível as barreiras identificadas.
4.2.1.
PROMOVER
A
ACESSIBILIDADE NAS NOVAS
AÇÕES E/OU PROJETOS

Adequar todos os novos projetos às normas de acessibilidade.
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5. DINAMIZAR O CENTRO URBANO

Definir uma estratégia de dinamização do centro urbano é fundamental em qualquer
operação de reabilitação urbana, de forma a fomentar a atratividade da cidade.
A dinamização passa por ações, sobretudo em dois aspetos, nas atividades
económicas, o que significa que em Oliveira de Azeméis falamos do comércio
tradicional e dos serviços, e na animação do centro urbano, com a realização de
eventos ou iniciativas culturais e desportivas de forma a despertar/aprofundar o sentido
de pertença e identidade da população para com o centro urbano.

5.1. DINAMIZAR O CENTRO URBANO
É importante investir na dinamização cultural, social e económica do centro urbano, de forma
a por um lado, valorizar as potencialidades existentes (oferta de equipamentos culturais e
desportivo, de espaços verde e de lazer, do comércio tradicional) e por outro, suprir a inércia
social e cultural sentida pelos oliveirenses.

5.1.1.
REVITALIZAR A DINÂMICA
COMERCIAL

5.1.2.
PROMOVER A INSTALAÇÃO
DE ÂNCORAS COMERCIAIS
5.1.3.
PROMOVER A INSTALAÇÃO
DE ÂNCORAS FUNCIONAIS

Criar um programa de formação para os empresários, de forma
a modernizar e tornar o seu negócio mais atrativo para os
consumidores/utilizadores.
Promover a realização de eventos que mostrem as
potencialidades das atividades económicas existentes,
nomeadamente, desfiles de moda, festivais, lojas pop-up, entre
outras iniciativas.

A existência de âncoras comerciais (alimentar, vestuário,
cultura e lazer) e âncoras funcionais no centro urbano da
cidade seria uma boa aposta, dada a sua forte capacidade
de atração de novos consumidores e utilizadores, numa lógica
de complementaridade com o comércio tradicional.

O Plano Municipal da Cultura tem os seguintes objetivos:

5.1.4.
IMPLEMENTAR O PLANO
MUNICIPAL DA CULTURA

5.1.5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criação de uma plataforma eletrónica cultural municipal;
Criação de organismo cultural municipal;
Criação da agenda cultural;
Desenvolvimento de atividades lúdico-culturais;
Implementação da rede concelhia de ludotecas;
Desenvolvimento de eventos em parceria com outras
instituições.

Plano anual de eventos do Município de Oliveira de Azeméis:
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EVENTOS CAPACITADORES
DA
DINAMIZAÇÃO
DO
CENTRO URBANO

1.
2.
3.
4.

Era uma vez… Mercado à Moda Antiga;
Fun Zone;
Noite Branca;
Street Market.
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6. SENSIBILIZAR OS MUNÍCIPES PARA REABILITAÇÃO URBANA

O sucesso de uma operação de reabilitação urbana passa pelo envolvimento de todos
neste

“projeto”,

nomeadamente,

administração

local,

associações,

agentes

económicos e os privados.
Assim é pertinente adotar uma estratégia de sensibilização e divulgação da
reabilitação urbana em todas as suas diferentes fases.

6.1. CRIAR MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO

6.1.1.
ELABORAR
DOCUMENTAÇÃO
INFORMATIVA

6.1.2.
CRIAR SITE

6.1.3.
DIVULGAR
NOTAS
DE
INFORMAÇÃO
NA
IMPRENSA
LOCAL,
RELATIVAMENTE
A
NOVIDADES DA OPERAÇÃO
DE REABILITAÇÃO URBANA

Elaborar documentação informativa relativamente à área de
reabilitação urbana, o que é a operação de reabilitação
urbana, quais os mecanismos para a sua execução, quais os
apoios que os privados podem receber, entre outros aspetos.
Será importante promover ações esclarecimentos para os
munícipes.

O site será o local onde estará reunida toda a informação e
serviços disponíveis para a ARU e respetiva operação de
reabilitação urbana. Também servirá para a recolha de
sugestões e opiniões.

As notas de informação na imprensa servirão para divulgar as
ações realizadas e relativamente à operação de reabilitação
urbana e sua execução, assim como para sensibilizar a
população para a importância da reabilitação urbana.
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5. ÂMBITO TEMPORAL E MONITORIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
A ARU do Centro da Cidade de Oliveira de Azeméis terá um prazo de execução de 10
anos, prorrogáveis por mais 5 anos, sob aprovação da Assembleia Municipal (artigo 20º
da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei
nº 307/09, de 23 de outubro, Regime Jurídico da Reabilitação Urbana).
A monitorização da operação de reabilitação urbana do centro da cidade de Oliveira
de Azeméis deverá ser “traduzida” nos relatórios anuais (RA) de reabilitação urbana, de
forma a proceder-se aos ajustamentos necessários para a sua concretização, relatórios
esses que serão submetidos a apreciação da Assembleia Municipal.
A cada cinco anos dever-se-á elaborar um relatório de avaliação da execução (RAE)
da operação, e caso se verifique a necessidade de se alterar o programa estratégico
apresentar-se-ão as devidas alterações. Também este relatório terá de ser remetido
pela câmara municipal à assembleia municipal.

Quadro 1 – Monitorização da área de reabilitação urbana

1º Quinquénio

RA

RA

RA

2º Quinquénio

RA

RA

RAE

RA

RA

3º Quinquénio

RA

RA

RAE

RA

RA

RA

RAE
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6.MODELO DE GESTÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
No âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana cabe à Câmara Municipal
definir o modelo de gestão e o tipo de entidade gestora das operações de reabilitação
urbana.
Para o efeito pretende o município de Oliveira de Azeméis assumir a gestão da
operação de reabilitação urbana, mediante a constituição de um gabinete para a
reabilitação urbana no seio dos seus serviço técnicos, a ser liderado por uma equipa
interna e multidisciplinar com técnicos com formação, nomeadamente, nas seguintes
áreas: arquitetura, engenharia civil, direito, ordenamento do território, sociologia. Este
gabinete ficará incumbido de tratar todas as questões ligadas à reabilitação urbana,
nomeadamente:

A

•Delimitação de novas ARUs e
reabilitação urbana;
•Apoio na gestão urbanística
económicas);

respetivas
(edificado

operações
e

de

atividades

B

•Informação de benefícios fiscais e dos programas de apoio
económico existentes para a reabilitação de edifícios particulares;

C

•Monitorização da operação de reabilitação urbana;

D

•Sensibilização da população e agentes económicos para a
importância da reabilitação urbana.

A gestão da operação de reabilitação urbana sistemática compreende:
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•A promoção de ações físicas de intervenção para qualificação
do espaço público;

A

B

•A reabilitação do edificado pertença do património municipal;

C

•A reabilitação do edificado que alberga instituições, serviços e
equipamentos de usufruição pública, por parte das respetivas
entidades de tutela, eventualmente mediante contratualização;

D

•A reabilitação do edificado particular, por parte dos seus
proprietários, eventualmente mediante contratualização.

7.MODELO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
A

execução

da

operação

de

reabilitação

urbana

depende

da

frutuosa

compatibilização dos diversos instrumentos disponibilizados pelo quadro legal. Face ao
atual contexto socioeconómico da autarquia, será errado fomentar a ideia de que o
município terá os meios financeiros e técnicos para se substituir aos privados na
reabilitação do seu património.
O regime jurídico da reabilitação urbana prevê 3 modelos de execução:

Execução por iniciativa dos particulares

A execução da operação de reabilitação urbana na componente do edificado deve
ser promovida pelos proprietários e titulares de outros direitos, ónus ou encargos relativos
aos imóveis existentes na área abrangida pela operação, porém esta iniciativa poderá
contar com o apoio da entidade gestora.

Execução por iniciativa da entidade gestora

A entidade gestora pode recorrer a parcerias com entidades privadas sob as seguintes
formas:


Concessão de reabilitação urbana;
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Contrato de reabilitação urbana.

Execução por administração conjunta
A entidade gestora pode executar a operação de reabilitação urbana, ou parte dela,
em associação com os proprietários e titulares de outros direitos, ónus ou encargos
relativos aos imóveis existentes na área abrangida pela operação de reabilitação
urbana.

7.1.INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO

No caso de uma operação de reabilitação urbana sistemática, o diploma que
regulamenta a reabilitação urbana elenca os seguintes instrumentos que a entidade
gestora pode utilizar, (artigo 54º do RJRU):

Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas

A entidade gestora pode impor ao proprietário de um edifício ou fração com um nível
de conservação 1 ou 2 (segundo o NRAU), a obrigação de o reabilitar.

Empreitada única

A entidade gestora de uma área de reabilitação urbana pode promover a reabilitação
de um conjunto de edifícios.

Demolição de edifícios
A entidade gestora poderá ordenar a demolição de edifícios aos quais faltem os
requisitos de segurança e salubridade e cuja reabilitação seja tecnicamente ou
economicamente inviável.
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Direito de preferência

A entidade gestora tem preferência nas transmissões a título oneroso, entre particulares,
de terrenos, edifícios ou frações situados na área de reabilitação urbana, quando
entenda que o imóvel deve ser objeto de intervenção.

Arrendamento forçado

Nos casos em que é a entidade gestora toma posse administrativa e procede às obras
de reabilitação de um edifício ou fração, após as obras e caso o proprietário não
proceda ao ressarcimento integral das despesas ou não der de arrendamento o edifício
ou fração, pode a entidade gestora arrendá-lo, mediante concurso público.

Servidões

Podem ser constituídas as servidões administrativas necessárias à reinstalação e
funcionamento das atividades localizadas nas zonas de intervenção.

Expropriação

A expropriação de terrenos, edifícios e frações, será utilizada apenas na estrita medida,
em que tal seja necessário, adequado e proporcional, atendendo aos interesses públicos
e privados em presença.

Venda forçada

A venda forçada aplica-se nos casos em que os proprietários não cumprem a obrigação
de reabilitar ou respondem à respetiva notificação que não podem ou não querem
realizar as obras. Assim a entidade gestora pode proceder à venda do edifício ou fração
em hasta pública a quem oferecer o melhor preço e se dispuser a cumprir a obrigação
de reabilitação.

Reestruturação da propriedade
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A entidade gestora da operação de reabilitação urbana pode promover a
reestruturação da propriedade de um ou mais imóveis, expropriando por utilidade
pública, em casos como os previstos no n.º 1 do artigo 640 do regime jurídico da
reabilitação urbana.
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8. PROGRAMA DE INVESTIMENTO PÚBLICO E FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO DE
REABILITAÇÃO URBANA
Este programa estratégico de reabilitação urbana não ficaria completo sem a
apresentação de um programa de investimento, incluindo uma estimativa dos custos
totais da execução da operação de reabilitação urbana, assim como a identificação
das eventuais fontes de financiamento.
A tabela seguinte sistematiza o investimento global previsto apenas para ações de
caracter municipal, sendo o investimento de carácter privado, sobretudo para o
edificado, difícil de prever.
Da sua análise estima-se que a execução da operação de reabilitação urbana rondará
os 39.000.000€. O primeiro quinquénio, para o qual estão previstas as ações
consideradas prioritárias, rondará os 13.343.013€, o segundo representará um esforço
financeiro de 14.162.600€ e o terceiro de 11.127.400€.

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

1.

ELHORAR A PAISAGEM URBANA DE FORMA A ATRAIR INVESTIMENTO PRIVADO

AÇÕES

1º
Quinquénio

2º
Quinquénio

3º
Quinquénio

12.484.700€

1.1. REABILITAR E VALORIZAR OS EDIFÍCIOS MUNICIPAL
1.1.1. Reabilitar o Antigo Centro de Saúde

1.1.2. Reestruturar o Edifício Casa Bento
Carqueja

1.1.3. Reabilitar a
Enfermagem

Antiga

Escola

153.000€

o

Edifício

da

de

Antiga

1.1.8. Reabilitar o Edifício da Academia
de Música

1.1.9. Reabilitar o Edifício do atual
Mercado Municipal

6.000€

310.000€

310.000€

345.800€

345.800€

2 800.000€

1.1.6. Reabilitar o Salão Nobre

1.1.7. Recuperar o Cine-Teatro Caracas

153.000€

6.000€

1.1.4. Reabilitar a Antiga Biblioteca

1.1.5. Reabilitar
Mercantil

TOTAL

2.800.000€

184.000€

184.000€

4.000.000€

4.000.000€

585.900€

585.900€

1.100.000€

1.100.000€
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1.1.10.
Reabilitar o edifício dos Paços
do Concelho

1.1.11.

1.000.000€

Edifícios Escolares:
Feira dos 11 e de
Fonte Joana

100.000€
100.000€

1.000.000€

450.000€
450.000€

450.000€
450.000€

2.000.000€

12.911.000€

1.2. NOVA EDIFICAÇÃO
1.2.1. Executar o projeto e construção do
novo edifício do Mercado Municipal

4.158.000€

1.2.2. Executar o projeto do novo edifício
do
Centro
Coordenador
de
Transportes
1.2.3. Construção de um novo edifício
destinado a albergar a totalidade
dos serviços municipais (exceto os
estaleiros municipais).
1.2.4. Arranjos Exteriores

4.158.000€

4.578.000€

75.000€

3.500.000€

200.000€

200.000€

4.578.000€

3.575.000€

200.000€

1.3. REQUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO

600.000€

6.716.813€

1.3.1. Implementar os percursos pedonais
previstos no PDM2013

100.000€

100.000€

100.000€

300.000€

1.3.2. Requalificar
implementação
acessíveis

150.000€

150.000€

150.000€

450.000€

500.000€

250.000€

250.000€

1.000.000€

100.000€

100.000€

200.000€

2.220.305€

1.000.000€

500.000€

3.720.305€

83.208€

210.000€

300.000€

593.208€

1.3.3. Requalificar
comunicação

os
de

as

passeios,
percursos

vias

de

1.3.4. Instalar mobiliário urbano

1.3.5. Requalificação
da
educacional e desportiva

zona

1.3.6. Requalificação da feira dos 11 e
zonas envolventes

1.3.7. Requalificação da envolvente aos
“Prédios Amarelos” e Rua do
Cruzeiro

453.300€

453.300€

465.000€

1.4. REQUALIFICAR OS ESPAÇOS VERDES, DE ESTADIA E LAZER
1.4.1. Remodelação da Praça José da
Costa
- Projeto arquitetura
- Projeto paisagismo

465.000€

465.000€
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1.4.2. Divulgação do City Arboretum

Da responsabilidade dos serviços municipais

0€

2.1. AGILIZAR O PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO DOS IMOVEIS ALVO DE

REABILITAÇÃO
2.1.1. Constituir
equipa
multidisciplinar

interna

Da
responsabilid
ade
dos
serviços
municipais

2.1.2. Apoiar a elaboração de projetos

Da responsabilidade dos serviços municipais

2.1.3. Intermediar o acesso dos privados
aos
programas
nacionais
e
municipais

Da responsabilidade dos serviços municipais

2.1.4. Constituir e divulgar uma bolsa de
fogos volantes

Da responsabilidade dos serviços municipais

3.1. VALORIZAR O PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

3.1.1. Fomentar
a
edifícios com
cultural

1.485.000€

reabilitação
dos
valor histórico e

3.1.2. Implementar roteiros temáticos

Da responsabilidade dos serviços municipais

3.1.3. Dinamizar os roteiros temáticos

Da responsabilidade dos serviços municipais

3.1.4. Atividades e festivais séniores e
outros
de
promoção
do
desenvolvimento sócio-comunitario

495.000€

495.000€

495.000€

4.1. EXECUTAR OS PROJETOS VIÁRIOS PREVISTOS NO PDM2013

4.1.1. Ligação do troço 3 à Rua Dr. Ângelo
Marques Pinheiro

4.1.2. Conclusão da ligação da Rua Dr.
Ângelo Marques Pinheiro à Avenida
Ernesto Pinto Basto

4.1.3. Parque de Estacionamento Central

1.485.000€

1.850.000€

600.000€

600.000€

750.000€

750.000€

500.000€

500.000€

4.2. IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE

0€

4.

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E
ACESSIBILIDADE

3.

PROMOVER O PATRIMONIO HISTORICO E
CULTURAL

2.

PROMOVER E APOIAR A REABILITAÇÃO DO
EDIFICADO PRIVADO

1.4.3. Aplicação das orientações do City
Arboretum

Da responsabilidade dos serviços municipais

41

4.2.1. Promover a acessibilidade
novas ações e projetos

nas

Valores já contabilizados no ponto 1

5.1. DINAMIZAR O CENTRO URBANO

DINAMIZAR O CENTRO URBANO

5.1.1. Revitalizar a dinâmica comercial

2 700.000€

200.000€

200.000€

200.000€

5.1.2. Promover a instalação de âncoras
comerciais

Da responsabilidade dos serviços municipais

5.1.3. Promover a instalação de âncoras
funcionais

Da responsabilidade dos serviços municipais

5.1.4. Implementar o Plano Municipal da
Cultura

Da responsabilidade dos serviços municipais

600.000€

6.

SENSIBILIZAR OS MUNÍCIPES
PARA
A
REABILITAÇÃO
URBANA

5.

5.1.5. Eventos anuais capacitadores da
dinamização do centro urbano
Era uma vez… Mercado à Moda
Antiga;

50.000€/ano

50.000€/ano

50.000€/ano

Fun Zone;

60.000€/ano

60.000€/ano

60.000€/ano

Noite Branca;

20.000€/ano

20.000€/ano

20.000€/ano

60.000€ ano

Street Market

10.000€/ano

10.000€/ano

10.000€/ano

30.000€/ano

700.000€

700.000€

700.000€

2 100.000€

150.000€/ano
180.000€/ano

20.500€

6.1. CRIAR MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO
6.1.1. Elaborar
informativa

documentação

6.1.2. Criar site

10.000€

10.000€

Da responsabilidade dos serviços municipais

6.1.3. Divulgar notas de informação na
imprensa local

3.500€

3.500€

3.500€

10.500€

TOTAL

13.343.013 €

14.162.600 €

11.127.400 €

38.633.013€
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9. MODELO DE FINANCIAMENTO
A conjuntura económica atual do município, à semelhança de tantos outros, não
permite delinear soluções mágicas para a execução da operação de reabilitação
urbana.
Dada esta realidade, o financiamento da operação de reabilitação urbana será
efetuado através:

A

•Investimento privado

B

•Investimento público (orçamento municipal)

C

•Programas nacionais de apoio à reabilitação urbana

D

•Instrumentos de apoio do Quadro Estratégico Comum 2014-2020

O financiamento das operações de reabilitação urbana, sobretudo para a
componente da reabilitação do edificado ficará a cargo dos proprietários dos imóveis
(n.º 1 do artigo 39º do RJRU). Para o efeito considera-se que os proprietários poderão
socorrer-se de meios próprios e/ou de meios a contratualizar (financiamentos ou
incentivos).
O investimento público será executado sobretudo no edificado de domínio privado do
município, nos espaços públicos e nos espaços verdes, de estadia e lazer.
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10. QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS
De forma a incentivar a reabilitação urbana, o regime jurídico de reabilitação urbana
prevê a possibilidade dos proprietários e demais titulares de direitos beneficiarem de um
conjunto de incentivos e apoios, de natureza regulamentar e de procedimentos assim
como de natureza fiscal, definidos pelo município.
Para além dos apoios e incentivos municipais, os proprietários e demais titulares de
direitos poderão ainda contar com os apoios e incentivos nacionais.

BENEFÍCIOS FISCAIS
DESCRIÇÃO
COBRADA

DA

TAXA

DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER PELO MUNICÍPIO

1. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI – PARA OS PRÉDIOS REABILITADOS

1.1.
BENEFÍCIO FISCAL
DECORRENTE DO ATUAL
QUADRO LEGAL

1.1.1. Isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) por um
período de três anos a contar do ano, inclusive, da
conclusão das obras de reabilitação, podendo ser
renovado, a requerimento do proprietário, por mais
cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento
para habitação permanente ou a habitação própria e
permanente (alínea a), do n.º 2, do artigo 45.º EBF)

2. AGRAVAMENTO DA TAXA RELATIVA AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI

2.1.
PRÉDIOS DEVOLUTOS E
DEGRADADOS

2.1.1. Agravamento no triplo das taxas de IMI aplicáveis no
caso de prédios devolutos há mais de 1 ano e de prédios
em ruínas como tal definidos em diploma próprio; (n.º 3
do artigo 112º do CIMI)
2.1.2. Agravamento em 30% da taxa de IMI aplicável aos
prédios urbanos degradados.

3. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES – IMT

3.1.
BENEFÍCIO FISCAL A
CONCEDER PELO
MUNICÍPIO

3.1.1. Isenção do imposto municipal sobre as transmissões
onerosas de imóveis (IMT) na primeira transmissão
subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a
arrendamento para habitação permanente ou, a
habitação própria e permanente (alínea c), do n.º 2, do
art.º 45.º EBF).

4. IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS PESSOAS SINGULARES – IRS
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4.1.1. São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite
de 500€, 30% dos encargos suportados pelo proprietário
relacionados com a reabilitação de imóveis localizados
em ARU e recuperados nos termos das respetivas
estratégias de reabilitação ou imóveis arrendados
passíveis de atualização da renda nos termos do art.º27
do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação. (a)
n.º 4 do artigo 71º do Estatuto de Benefícios Fiscais).
4.1.
BENEFÍCIO FISCAL
DECORRENTE DO ATUAL
QUADRO LEGAL

4.1.2. Tributação à taxa de 5% das mais-valias auferidas, sem
prejuízo pelo seu englobamento, quando sejam
inteiramente decorrentes da primeira alienação de
imóveis, subsequente à intervenção de imóvel. (n.º 5 do
artigo 71º do Estatuto de Benefícios Fiscais).
4.1.3. Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais sem
prejuízo pelo seu englobamento quando sejam
inteiramente decorrentes de arrendamento de imóveis
recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação e de imóveis arrendados passíveis de
atualização faseada das rendas nos termos do art.º27 do
NRAU e que sejam objeto de ações de reabilitação.

5. IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DE PESSOAS COLETIVAS – IRC

5.1.
BENEFÍCIO FISCAL
DECORRENTE DO ATUAL
QUADRO LEGAL

5.1.1. Isenção de IRC para os rendimentos de qualquer
natureza obtidos por fundos de investimentos imobiliários
que operem de acordo com a legislação nacional desde
que constituídos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de
Dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos seus ativos
sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação
realizadas nas áreas de reabilitação urbana (artigo 71º
do Estatuto de Benefícios Fiscais).

6. IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO – IVA
6.1.
BENEFÍCIO FISCAL
DECORRENTE DO ATUAL
QUADRO LEGAL

6.1.1. Aplicação da taxa reduzida de 6% para as empreitadas
de reabilitação urbana tal como definidas em diploma
específico realizadas nos imóveis ou em espaço público
localizados em áreas de reabilitação urbana.
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TAXAS MUNICIPAIS
DESCRIÇÃO DA TAXA
COBRADA

DESCRIÇÃO DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO

1. TAXA RELATIVA À APRECIAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS - TAP
1.1.
TAXA PELA PRÁTICA DE
ATOS ADMINISTRATIVOS,
EMISSÃO DE
INFORMAÇÕES PRÉVIAS,
RECEÇÃO DE
COMUNICAÇÕES,
REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECÍFICOS E
DE VISTORIAS,
INCIDINDO SOBRE OS
BENEFÍCIOS PRESTADOS
AOS PARTICULARES.

1.1.1. Isenção de pagamento de taxas correspondentes aos
serviços administrativos e apreciação técnica das
operações urbanísticas classificadas ou que integram o
conceito de reabilitação de edifícios nos termos definidos
no RJRU a promover nas áreas de reabilitação urbana.
1.1.2. Redução em 50% das taxas correspondentes aos serviços
administrativos e apreciação técnica para restantes
operações urbanísticas que se localizem em área de
reabilitação urbana.

2. TAXA RELATIVA À EMISSÃO DE TÍTULOS PARA AS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS - TE

2.1.
TAXAS DEVIDAS PELA
EMISSÃO DE TÍTULOS ALVARÁ DE LICENÇA,
ALVARÁ DE
AUTORIZAÇÃO OU
RECIBO DE ADMISSÃO

2.1.1. Isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão
de alvará de licença, alvará de autorização ou recibo de
admissão para as operações urbanísticas de reabilitação
de edifícios nos termos definidos no RJRU nas áreas de
reabilitação urbana quando o prazo de execução desta
não ultrapasse os 24 meses.
2.1.2. Redução em 50% das taxas devidas pela emissão de
alvará de licença, alvará de autorização ou recibo de
admissão para as restantes operações urbanísticas nas
áreas de reabilitação urbana quando o prazo de
execução desta não ultrapasse os 36 meses.

3. TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - TMU
3.1.
TAXA RELATIVA À
REALIZAÇÃO, REFORÇO E
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
URBANÍSTICAS (TMU) E
CONSTITUI A CONTRA
PRESTAÇÃO DEVIDA AO
MUNICÍPIO PELOS
ENCARGOS
SUPORTADOS PELA
AUTARQUIA COM A
REALIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO OU O

3.1.1. Isenção de TMU para as operações urbanísticas
classificadas ou que integram o conceito de
reabilitação de edifícios nos termos definidos no RJRU a
promover nas áreas de reabilitação urbana - ARU.
Isenção também aplicável às alterações de uso.
3.1.2. Redução da TMU em 50% para as restantes operações
urbanísticas inseridas na área de reabilitação urbana.
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REFORÇO DA
INFRAESTRUTURAS
URBANÍSTICAS
PRIMÁRIAS E
SECUNDÁRIAS DA SUA
COMPETÊNCIA.

4. TAXAS DE OCUPAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO POR MOTIVO DE OBRAS - TODP
4.1.
TAXA DEVIDA PELA
OCUPAÇÃO DE
DOMÍNIO PÚBLICO E OU
PRIVADO DO MUNICÍPIO
DECORRENTE DA
EXECUÇÃO DE
OPERAÇÕES
URBANÍSTICAS DE OBRAS
DE URBANIZAÇÃO,
TRABALHOS DE
REMODELAÇÃO DE
TERRENOS, OBRAS DE
EDIFICAÇÃO OU DE
DEMOLIÇÃO.

4.1.1. Isenção da taxa municipal de ocupação do domínio
público por motivo de obras para as operações
urbanísticas de reabilitação de edifícios ou frações de
edifícios nas áreas de reabilitação urbana para períodos
de ocupação inferiores a 18 meses.
4.1.2. Redução em 50% da taxa municipal de ocupação do
domínio público por motivo de obras para as restantes
operações urbanísticas nas áreas de reabilitação urbana
para períodos de ocupação inferiores a 30 meses.
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11.NOTAS FINAIS

11.1.EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
O município enquanto entidade gestora da área de reabilitação urbana, assume
diretamente a gestão da operação de reabilitação urbana.
Como já referido anteriormente é pertinente a constituição de uma equipa interna
multidisciplinar com competências para a temática da reabilitação urbana, nas suas
diversas vertentes:

- Elaboração de
diagnósticos
- Realização dos
relatórios de
monitorização da
operação de
reabilitação urbana

- Execução e
gestão da
operação de
reabilitação urbana
(vistorias, projetos)

- Ações imateriais (apoio
aos privados, bolsa de
fogos volantes, bolsa de
parceiros, manutenção
do site)

A equipa a constituir deverá ter técnicos com formação em áreas como: arquitetura,
engenharia civil, direito, ordenamento do território e ação social.
Os proprietários de imóveis dentro de uma área de reabilitação urbana poderão
beneficiar de uma isenção de 10 anos no máximo, do imposto municipal sobre imóveis,
vulgo, IMI. Assim a equipa multidisciplinar deverá implementar o procedimento para
atribuição do nível de conservação dos imóveis (figura 3), ao abrigo do Decreto-Lei n.º
266-B/2012, de 31 de dezembro.
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Requerimento / Oficiosamente

1ª VISTORIA

5 – Excelente
4 – Bom
3 – Razoável
2 – Mau
1 - Péssimo

Atribuição do nível de
conservação do imóvel

Poderá ser solicitada a descriminação das
obras necessárias para atingir um nível
superior
Realização das obras

2ª VISTORIA

DETERMINAÇÃO FINAL
DO NÍVEL DE
CONSERVAÇÃO

Figura 7 - Procedimento para atribuição do nível de conservação

11.2.BOLSA DE FOGOS VOLANTES
A bolsa de fogos volantes irá colmatar a dificuldade de alojamento temporário dos
agregados familiares durante a realização das obras no seu imóvel. A entidade gestora
disponibilizara e divulgara os fogos volantes disponíveis e que poderão ser:


Fogos municipais, os interessados deverão solicitar à entidade gestora o
arrendamento destes fogos a qual estabelece as condições do contrato;



Fogos particulares devolutos, a entidade gestora será a intermediária entre os
proprietários que pretendem arrendar o seu imóvel devoluto e os agregados
familiares que necessitam de arrendar temporariamente uma alojamento
enquanto decorrem as obras no seu imóvel.
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11.3.PARCEIROS PARA A REABILITAÇÃO URBANA
A entidade gestora deverá procurar estabelecer parcerias, de forma a mobilizar atores
para a execução das ações da operação de reabilitação urbana.
As parcerias a estabelecer poderão ser com entidades públicas e com entidades
privadas (proprietários, empresários, associações, estabelecimentos de ensino), estas
últimas constituirão a forma de concessão de reabilitação ou contrato de reabilitação.
Será importante a constituição e gestão de uma bolsa de parceiros especializados na
realização e execução de obras, sobretudo para o edificado privado de forma a apoiar
os proprietários/interessados em fazer obras de reabilitação. A bolsa permitirá agilizar o
processo de consulta e seleção de prestadores de serviços para a realização de
projetos de arquitetura e de especialidades, bem como de empreitadas de
reabilitação.

Conceção

BOLSA DE EMPREITEIROS

Materiais

BOLSA DE PROJETISTAS

BOLSA DE FORNECEDORES

Esta bolsa será dividida três áreas:

Obra

Os interessados em pertencerem à bolsa de fornecedores deverão proceder a uma
candidatura junto da entidade gestora, segundo um protocolo no qual se
comprometem a proporcionar descontos aos proprietários e/ou interessados em
proceder a obras de reabilitação no edificado.
Para a bolsa de projetistas e de empreiteiros a entidade gestora aceita inscrições
mediante o pagamento de uma anuidade.
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