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Relatório de Atividades 

Unidade Orgânica Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo (DDEU) 

Período de análise 09 de novembro de 2018 a 08 de fevereiro de 2019 
 

1. Considerações Gerais 
 

A gestão da Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo   assentou no seguinte: 

1. Apreciar e submeter a decisão, as pretensões dos Munícipes, nos prazos legalmente fixados, 

bem como nos prazos definidos no âmbito do Projeto Via Verde; 

2. Prestar informação e colaboração, de acordo com o definido na lei, com outros organismos 

públicos, nomeadamente INE, Autoridade Tributária e DRAPN, bem como com as juntas de 

freguesia; 

3. Garantir a fiscalização do concelho, no âmbito das competências fiscalizadoras e 

sancionatórias, atribuídas por lei, ao Município;  

4. Desenvolver estudos prévios para intervenção no espaço urbano e na reabilitação de edificado 

do Município;  

5. Acompanhamento dos procedimentos de alterações dos PMOT´s; 

6. Colaborar com os demais serviços municipais, no âmbito das atribuições da DDEU, com vista à 

concretização dos objetivos superiormente definidos; 

7. Dar continuidade à implementação de ações e regras interna visando a otimização das 

metodologias e procedimentos administrativos, sempre no sentido de alcançar uma maior 

eficiência dos serviços, com vista à melhoria contínua.  
 

 

2. Atividades Desenvolvidas 
 

Operações Urbanísticas 

Descrição da Atividade Quantificação 

Processos entrados Nº 

Licenciamentos de edificações/alterações 68 

Licenciamentos de  empreendimento turísticos,  

estabelecimentos, indústria e atividades agrícolas 
7 

Comunicações Prévias 3 

Informação Prévia 0 

Informação Prévia art.º 110º do RJUE 5 

Autorizações de utilização 34 

Operações de destaque de parcela de terreno 3 

Ocupações da via pública 4 

Propriedades horizontais 1 

Pedidos de emissão do alvará de obras 22 

Obras isentas de licença/escassa relevância 5 

Pedido de certidão de isenção de autorização de utilização 22 

Mera comunicação prévia alojamento local 3 

Mera comunicação prévia estabelecimentos 6 

Requerimento de junção de projetos de especialidades 51 

Requerimento de junção de elementos 204 
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Descrição da Atividade Quantificação 

Processos entrados Nº 

Processos Objeto de decisão final Favorável Desfavorável 

Pedido de informação prévia 0 0 

Obras de edificação 72 3 

Operações de loteamento 1 0 

Obras de urbanização 0 0 

Autorizações de utilização 14 1 

Prorrogação de prazo (execução de obra) 11 0 

Caducidades 3 ------ 

Rejeição liminar 0 ------ 

Deserção 5 ------ 

Extinção  ------- 

Informações Prestadas nos Processos Nº 

Informações administrativas 745 

Informações técnicas – fase do projeto arquitetura 129 

Informações técnicas – fase dos projetos de especialidades 176 

Vistorias Realizadas Nº 

Auditorias de classificação/revisão (empreendimentos turísticos) 9 

Vistorias diversas – Regime excecional do RJUE  e  legislação 

específica 
1 

Vistorias ( ARU - determinar estado de conservação imóvel) 4 

Documentos Elaborados Nº 

Alvarás de obras param construção/reconstrução 23 

Alvarás de alteração/aditamento 22 

Declarações de admissão de comunicação prévia 1 

Alvarás de loteamento/alterações a loteamento 2 

Alvarás de utilização 29 

Certidões propriedades horizontais 2 

Certidões de destaque 2 

Licenças de ocupação da via pública 1 

Certidões de isenção de autorização de utilização 18 

Certidões/declarações diversas 9 

Notificações (ofício/correio eletrónico) 800 

Queixas Nº 

Processos entrados 7 

Processos com decisão final e encerrados  6 
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Fiscalização Municipal 

Descrição da Atividade Quantificação 

Atividade Contínua Nº 

Ações de fiscalização às freguesias 59 

Fiscalização a obras licenciadas 55 

Informações prestadas 161 

Participações 14 

Embargos/desrespeitos de embargos 8 

Notificações presenciais 1 

 

 

Planeamento e Ordenamento do Território 

Descrição da Atividade Grau de Execução/Quantificação 
 

Atividade Contínua  

Informações   de enquadramento de PMOT´s para instrução de 

pedidos no RERAE 
32 

Digitalização do projetos de arquitetura de obras particulares 

licenciadas  e  georreferenciação 
109 

Colaboração prestada às demais Unidades Orgânicas do 

Município e   Juntas de Freguesia  – Acompanhamento de obras e 

propostas de soluções de intervenção no espaço urbano e ou em 

edificações  

15 

Fotocópias de peças desenhadas de processos 14 

Atividade Programada 

Elaboração de diversos estudos prévios de Requalificação e Valorização de Espaço Público:  

Estudos   prévios de requalificação urbana da sede do concelho   Em curso 

Procedimentos  relativos  à dinâmica dos  PMOT´s e demais instrumentos de gestão territorial : 

Pprocesso de elaboração de  Cartografia e Ortofotocartografia 

escala 1/10000 do concelho 

Fase final 

1-3-2019 

 

Alteração do Plano do Pormenor do Parque Empresarial de  Paçô 

– Consulta e concertação  técnica  com entidades  externas 
Em curso  (70%) 

 Acompanhamento - Relatório do Estado do Ordenamento do 

Território – discussão pública 
Em curso 

Acompanhamento   de processo das ARU’s –   Ermelo, Sistelo e 

Soajo 
Em curso 
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1.0. Âmbito 
 

O município de Arcos de Valdevez, tem por tradição, nos diversos sectores de desenvolvimento do território 

e da sociedade, um sentido de oportunidade para o aproveitamento e a implementação dos mecanismos 

disponibilizados por via de legislação e/ou programas nacionais orientados para o desenvolvimento regional 

e local, os quais naturalmente estejam ao alcance da legitima intervenção municipal, sempre com o propósito 

de fomentar e promover a melhoria das condições de vida e prosperidade da população que vive, trabalha, 

visita, ou pretenda para este concelho vir viver. 

O histórico interventivo tem sido demonstrado pela política municipal há vários anos encetada pelo executivo 

e que se refletiu na estruturação de um conjunto de projetos e obras que materializaram condições para o 

acolhimento de diversos empreendimentos e atividades com notável efeito no impulso à dinâmica 

económica, animação e vivência no município. 

Através de intervenções nos espaços urbanos públicos, com foco para o centro histórico da sede de concelho 

e espaços urbanos associados ao Rio Vez, Soajo, Ermelo e Sistelo, ampliação e requalificação da rede de 

mobilidade e acessibilidade, ampliação e reestruturação das redes de infraestruturas básicas, entre outros 

inúmeros projetos concretizados em obra, culminaram com o aumento da condição territorial do município 

para a fixação, atratividade e potenciação do capital humano. 

Neste âmbito, paralelamente, a forte aposta na capacidade de acolhimento empresarial, promovendo a 

instalação de indústria transformadora e serviços, edificação de equipamentos para impulsionar atividades 

de lazer, cultura e desporto, potenciando assim também a proliferação de empreendimentos turísticos, 

principalmente turismo de habitação e turismo em espaço rural, tornaram-se cruciais para o 

desenvolvimento verificado. 

É neste sentido de oportunidade e de fomento alargado a vários sectores que o município observa as 

possibilidades que as Áreas de Reabilitação Urbana, adiante designadas de ARU, podem trazer ao desígnio 

principal de promoção ainda mais alargada, abrangente e com sentido estratégico do desenvolvimento do 

território e sua população, como mais uma importante componente ao caminho até então encetado. 

Este foco tem também um sentido operacional de dar tradução municipal aos objetivos nacionais em matéria 

de ordenamento do território e urbanismo, privilegiando as intervenções e ações de reabilitação urbana para 

as quais as políticas legais e de incentivo nacionais têm adquirido forte expressão. 

2.0. Enquadramento Jurídico 
 

A Área de Reabilitação Urbana que se submete à aprovação municipal tem na Lei n.º 32/2012 de 14 de 

agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, vulgar Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - RJRU), o seu enquadramento jurídico.  
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Do objeto definido na lei torna-se explícito e relevante a necessária agilidade, flexibilidade e simplificação dos 

procedimentos de criação de ARU. Esta perspetiva é clara e inequívoca com o preceituado que aqui se 

transcreve: 

Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro) 

Artigo 1.º Objeto 

A presente lei aprova medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana, nomeadamente: 

a) Flexibilizando e simplificando os procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana; 

b) … 

 

Na atual redação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana é estabelecido o regime da delimitação da ARU 

para procedimento de aprovação, ao qual o presente relatório de fundamentação e os elementos 

desenhados que se juntam, pretendem dar instrução: 

Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro 

SECÇÃO II - Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

Artigo 13.º - Aprovação e Alteração 

 

1. A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. 

2. A proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana é devidamente fundamentada e 

contém: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º 

3. … 

 

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) possibilita aos municípios dinamizar processos de 

reabilitação urbana em ARU de forma faseada onde numa numa primeira fase aprova-se a delimitação da 

ARU e na fase seguinte faz-se a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana a desenvolver nessa área.  

Segundo o 12º artigo do RJRU, as áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção 

integrada. 
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As áreas de reabilitação urbana podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, património 

cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas 

degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

Assim nos termos preceituados na lei, nomeadamente no número 2 do artigo 13º, procede-se à formalização 

da proposta de delimitação e constituição da ARU, instruída com o presente relatório de fundamentação, 

planta de delimitação e quadro de benefícios fiscais associados.  

Esta proposta devidamente instruída será apresentada por decisão da Camara Municipal à Assembleia 

Municipal conducente à sua aprovação.  

 

3.0. Estratégia em Curso 
 

3.1. Estratégia Nacional 

 

É entendimento nacional, expressado nomeadamente pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – 

IHRU que «as nossas cidades vão assistindo à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, dos seus 

edifícios, dos seus espaços exteriores. Uma degradação decorrente do envelhecimento próprio, da sobrecarga 

de usos, ou ainda do desajustamento dos desenhos da sua organização a novos modos de vida. Por isso, torna-

se imprescindível o desenvolvimento de processos de reabilitação urbana integrada, racionalizando recursos 

e evitando intervenções dispersas que possam revelar-se contraditórias.» (in 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/index.html). 

Esta afirmação, que é no essencial um diagnóstico sumário da situação urbana em Portugal, a qual encontra 

paralelismo com a situação que as ‘nossas cidades’, entenda-se os aglomerados urbanos do concelho, 

exibem, mesmo considerando que foram alvo em determinado tempo de intervenções de reabilitação e 

requalificação urbana, quer seja no espaço público, quer seja no espaço edificado. Não obstante terem sido 

parciais as intervenções verificadas foram bem-sucedidas ao que considerando as exigências e as 

oportunidades programáticas atuais, se encontram motivos que renovam a observância para esses mesmos 

aglomerados urbanos. 

Acresce ainda a interpretação do IHRU, que se considera correta, de que se deve procurar promover a 

concentração versus a dispersão urbana, de maneira a tornar os territórios mais eficientemente e 

organizacionalmente robustos e prósperos para a população que os utilizam. Esta posição do IHRU encontra 

no mecanismo das ARU, dos critérios para a sua delimitação e no conjunto de programas e conteúdos legais 

que vêm sendo aprovados e publicados em diário da república, um cenário interventivo favorável e oportuno 

para promover uma política de desenvolvimento territorial baseada no pressuposto da reabilitação urbana. 
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3.2. Estratégia Municipal 

 

O Município de Arcos de Valdevez tem à data de elaboração desta proposta, aprovada a Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Urbano de Arcos de Valdevez, na sua delimitação aprovada inicialmente em julho de 2014, 

e na sua configuração atual que determinou o alargamento da área de intervenção, por aprovação em junho 

de 2017. 

O mais importante a esta referência sobre a ARU em vigor prende-se com a experiência e a maturidade 

adquirida desde a sua implementação e que por força das intervenções recentes na sede de concelho, quer 

sejam do sector público como do privado, respetivamente projetos de reconversão urbanística, de 

equipamentos coletivos e projetos de reabilitação de edifícios particulares, vem-se verificando interessante 

dinâmica de execução, ao que se torna de todo conveniente dar novo, mais alargado e abrangente impulso. 

A experiência, entendendo-a sob a perspetiva do incentivo à reabilitação, revela-se com evidência positiva, 

quer seja pela natureza das obras quer seja pela sua dimensão, pelo que a oportunidade de o município 

intervir proactivamente neste domínio deve ser cada vez mais encarada com maior acutilância, abrangência 

e integração. 

As solicitações conhecidas de procura no mercado imobiliário de soluções habitacionais e de negócio, 

manifestações estas de âmbito e interesse particular, a tendência para o aumento do interesse em melhorar 

as condições de utilização dos edifícios, e a intenção municipal em gerar as melhores condições para o 

repovoamento do território, deverão ser atendidas e fomentadas também com recurso aos mecanismos que 

uma ARU e os incentivos que a ela estarão associados. 

Assim, conciliando a finalidade estratégica nacional da constituição das ARU com a estratégia municipal em 

curso, encontrando inequívoco encontro de visão sobre a condição do território e paralelismo na perspetiva 

de encontrar soluções para o desenvolver, o Município de Arcos de Valdevez, entende que o foco de 

constituição de novas ARU deverá dar resposta a esta orientação estratégica: 

 

 

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL 

 
 

 

Identificar no território de Arcos de Valdevez concentrações suficientemente consolidadas com 

um nível de estruturação e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua 

delimitação enquanto aglomerados urbanos, que revelem valores patrimoniais de conjunto ou 

singulares, e que estejam abrangidas por instrumentos ou regimes de proteção e salvaguarda ou 

que para elas tenham sido já efetuados exercícios e estudos de planeamento, ordenamento do 

território e urbanismo. 
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4.0. Razões para a seleção do aglomerado urbano 
 

Assumidas as estratégias nacional e municipal em curso, logo a importância de promover o desenvolvimento 

e sustentabilidade do território e da população por via da reabilitação urbana, e convocada a definição 

estratégica e de política municipal para esse propósito, importa validar a seleção do aglomerado urbano de 

Ermelo (Igreja) face aos pressupostos integrantes da referida definição: 

 

 

AFERIÇÃO DE NATUREZA ESTRATÉGICA 

 
 

 

Definição estratégica 

Verificação 

Não Sim 
 

  

 

É uma concentração urbana que está abrangida por instrumento ou regime de 

proteção e salvaguarda ou que para ela tenha sido já efetuado exercício e/ou 

estudo de planeamento e ordenamento do território? 

 

  
 

 

 

É uma concentração urbana que revela valores patrimoniais edificados de 

conjunto ou singulares? 

 

 
 

 
 

 

É uma concentração suficientemente consolidada com um nível de estruturação 

e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua delimitação 

enquanto aglomerado urbano? 

 

 
 
 

 

Face à aferição efetuada, confrontando a orientação estratégica municipal e as características que o 

aglomerado urbano de Ermelo (Igreja) evidencia, torna-se válido o seu enquadramento como suscetível de o 

submeter a delimitação de uma ARU, atendendo a critérios para a sua configuração, especialmente por 

existir para este aglomerado os estudos do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação 

Urbana. 
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5.0. Considerações de sustentação 
 

5.1. Considerações de natureza retórica 
 

A história a que reabilitação urbana recorre é a «História Urbana», utilizando como método, a análise das 

situações atuais, funcionando a história anónima do passado como valor de apreciação da expressão atual 

de cada área construída. À preservação e reabilitação do património, previamente ao ato em si, deve ser 

fomentada e estabilizada a consciência coletiva de que o património urbano e arquitetónico deve ser 

defendido face à sua degradação e destruição. 

O Apelo sobre a Arquitetura Rural e o Ordenamento do Território em 1976, é um documento que trata de 

maneira específica a problemática da salvaguarda da arquitetura popular e a sua paisagem. É também neste 

contexto e enquadramento que se perspetiva a concretização da presente proposta, considerando o 

interesse, histórico, cultural, monumental, paisagístico e ambiental do aglomerado urbano de Ermelo (Igreja). 

A reabilitação urbana consiste numa política urbana que procura intervir na requalificação e revitalização do 

ambiente urbano e rural, equilibrando a reabilitação dos tecidos centrais possuidores de valor histórico e 

arquitetónico, em simultâneo com a reconversão e requalificação da periferia, promovendo assim uma 

melhor integração e harmonização entre as partes, que insistentemente são olhadas como antagónicas. 

 

5.2. Considerações de natureza biofísica, urbana, cultural e arquitetónica 
 

Ermelo (Igreja) é um aglomerado que se encontrando amarrado numa das vertentes da serra, em 

proximidade ao rio Lima, característico pela sua forma particular de vivência, organização social e económica 

apresenta um importante legado patrimonial e cultural. Decorre no essencial das características 

geomorfológicas onde se encontra implantado, o qual induziu a forma de construir, trabalhar e viver com 

contornos singulares, típicos dos territórios de montanha. 

A sua proximidade com o Rio Lima e a sua condição de pertencer em boa parte ao Parque Nacional da Peneda-

Gerês, faz dele um aglomerado urbano importante se se considerarem as efetiva e potencial dinâmicas 

turísticas, onde poderá assumir um papel cada vez mais operacional como espaço “pré-parque” funcionando 

como apoio à transição para quem entra em neste território. 
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Ao povoamento existente no núcleo urbano do Ermelo (Igreja) está inerente uma ocupação orgânica e 

espontânea do território, na medida em que a implantação do tecido e da malha urbana acompanha a 

estrutura e a composição geomorfológica do substrato, respeitando, no que foi/é essencial e relevante, as 

suas características assim como a aptidão das partes desse substrato. 

O assentamento e localização do aglomerado urbano do Ermelo (Igreja) resulta numa sintetização por um 

lado dos condicionalismos e por outro das oportunidades da geologia, da litologia, do relevo, da altimetria, e 

da exposição ao quadrante de melhor insolação. 

A esta implantação esteve também subjacente a resposta a necessidades de sobrevivência indo de encontro 

às potencialidades que os recursos territoriais ofereciam ou poderiam oferecer, desde que devidamente 

salvaguardados e valorizados. 

Do otimizado aproveitamento e coerente gestão do solo que ao longo dos tempos a atividade económica 

dominante foi exigindo, assim como as necessidades mínimas que a habitação requisitou, resultou numa 

ocupação morfológica interessante. Pela análise destes aspetos podem sustentar-se as razões da ocupação e 

uso do solo, e assim compreender a estrutura morfológica do aglomerado urbano do Ermelo (Igreja). 

Esta morfologia baseia-se, portanto, numa implantação de núcleos de tecido urbano em solo rochoso 

compacto, a atividade agrícola (essencialmente associado à plantação de laranjeiras) nos solos com 

constituição geológica e litológica que potenciam a exploração, sendo que a malha urbana de características 

tipicamente rurais surge como o meio natural de comunicação entre as diferentes habitações e os respetivos 

terrenos agrícolas.  
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A visão do espaço parece, ainda hoje, retida no tempo. De tal forma, isto é, uma evidencia, que poderíamos 

citar a passagem da obra Peregrinatio Hispanica, de 1533, da autoria do Abade Bronseval, que descreve da 

seguinte forma Ermelo: “Está situado à esquerda da estrada, junto ao rio que o bordeja a Este. Neste sitio não 

vemos nada mais que o céu, o rio e montanhas escarpadas”. 

A história de Ermelo é, por razões óbvias, a história do seu mais importante e original elemento arquitetónico, 

o Mosteiro de Santa Maria de Ermelo. Apesar de referências arqueológicas de finais do Século XIX a 

ocupações humanas relacionadas com o período Proto-histórico, assentes sobretudo no topónimo Castro, 

possivelmente sobranceiro à atual povoação, a história da povoação vive em intima convivência com a 

existência de uma primeira construção religiosa, edificada provavelmente por D. Teresa, que nos finais do 

século XIII adota a regra cisterciense, dando lugar ao atual espaço religioso e respetivos anexos monacais. 

Apesar da ligação à ordem de Cister, o mosteiro sofreu sempre de graves dificuldades económicas, tendo o 

projeto inicial ficado muito longe da sua conclusão. A penúria e pobreza dos clérigos era tal que em meados 

do século XVI estava abandonado, tendo sido secularizado em 1560, e os seus parcos rendimentos anexados 

ao colégio de S. Bernardo de Coimbra. O que hoje vemos é um edifício românico profundamente 

transformado na Época Moderna. 

 

 

Na sua origem era um programa construtivo típico da Cister, com uma igreja de três naves e cabeceira com 

três capelas quadrangulares. O elemento inicial não é completado por insuficiência económica da 

comunidade, pelo que o que atualmente vislumbramos é a forte intervenção de século XVIII. 
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Resta somente o belo arco triunfal da capela, no exterior, e no oposto a adoção a sacristia com acrescento 

de uma torre sineira; no alto sobressai uma notável janela em forma de rosácea, românica, que iluminava a 

nave central; as decorações, raras, presentes em capitéis e modilhões são marcadamente regionalistas, com 

modelo arquitetónico assente nos cânones cistercienses. 

 

A primitiva zona regular do mosteiro, hoje parcialmente subterrada, desenvolve-se para Sul, cumprindo 

integralmente com a configuração espacial das abadias de Cister, onde as zonas de “vida” atuam em paralelo 

com as de “oração”. 
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Para além das reminiscências desta vida monacal, que moldou a povoação, são evidentes os contributos da 

Ordem na vivência socioeconómica das populações. O casario que se desenvolve na periferia imediata do 

mosteiro é o mesmo identificado na descrição de século XVI de Bronseval, criando um espaço notável ao nível 

arquitetónico, permitindo entender as relações de vivência entre o interior do mosteiro e as populações que 

integravam a “cerca” de produção económica sob jurisdição dos monges. 

 

       

 

Esta vivência tem, de igual modo, uma outra marca inegável deste relacionamento: a laranja. Na verdade, 

este citrino é produzido neste espaço preciso, e somente dentro de cotas de terreno bem definidas, com 

evidente sucesso, sendo um produto completamente natural, cuja qualidade é já amplamente reconhecida.  

Este produto é uma reminiscência direta da influencia de Cister, cuja introdução de pomares é amplamente 

documentada noutras zonas do país, casos de Alcobaça, Tarouca e Salzedas, onde ainda hoje esta produção 

é de vital importância no tecido económico local. 
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Como em todos os espaços humanos, a sucessão dos tempos estabelece sempre um legado patrimonial de 

cariz cultural importante. No caso do aglomerado urbano de Ermelo (Igreja), essas manifestações ficam 

representadas de forma original e significativa por exemplo no Cruzeiro junto ao mosteiro e em diversas 

bases de antigos canastros em forma circular, que se encontram em espaços aparentemente de utilização 

comum entre as edificações existentes. 

 

     

 

O conjunto dos imóveis do aglomerado de Ermelo (Igreja) apresentam características arquitetónicas muito 

próprias, que são um prolongamento das situações e tipologias encontradas ao longo de toda a serra, em 

termos daquilo que é a arquitetura vernacular do território de montanha do Alto Minho, mas que aqui 

assumem uma identidade e composição muito particular, à imagem do que se encontra igualmente no Soajo.  

O valor arquitetónico dos imóveis sendo individual, contribui para a caracterização do conjunto e dos espaços 

urbanos em que está implantado, onde numa escala de análise mais alargada contribuem para a imagem 

dominante notável de todo o aglomerado. 
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Também por força dos trabalhos associados ao Plano de Pormenor para ele desenvolvido e a estruturação e 

execução de projetos enquadrados em medidas de valorização do património e do ambiente – Medida do 

AGRIS, sofreu melhorias significativas tanto no tecido como na malha urbana. 

Estas intervenções, fortalecidas pela aprovação da ARU, poderão fomentar em definitivo o aproveitamento 

e valorização do seu património edificado para utilização em atividade turística, nomeadamente em Turismo 

em Espaço Rural – TER. 

Contudo existem ainda bastantes edifícios, outras construções características, sítios e vias de comunicação, 

que foram construídas no inicio e durante a primeira metade do século XX, que se encontram na sua maioria 

em mau estado de conservação. Para estes urge intervenção e incentivo à sua reabilitação e valorização. As 

imagens seguintes demonstram as características e a situação a que se fez referência. 

  

       

 

A rede de pequenos caminhos que ligam diferentes áreas de e para a periferia, são igualmente elementos 

patrimoniais importantes, pois a sua distribuição, metodologia construtiva e organização marcam um ritmo 

ancestral de utilização. 
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6.0. Dinâmicas legislativas e programáticas 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, estabelece o normativo legal para as operações urbanísticas 

em matéria de Reabilitação Urbana, nomeadamente o regime a que devem respeitar a constituição das ARU 

e o seu desenvolvimento. No RJRU, na sua Parte II – Regime Especial da Reabilitação Urbana, encontram-se 

outras referências a diversas possibilidades de fomentar a reabilitação urbana, entre elas, a dos edifícios com 

mais de 30 anos localizados ou não fora de ARU. 

Com a publicação do DL n.º 194/2015, de 14/09 que altera o DL n.º 53/2014, de 08/04) fica estabelecido «um 

regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos 

ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional», dando assim consequência e 

procedimento ao já veiculado no RJRU. 

Este normativo vem desenvolver e dar assim corpo ao já preceituado no RJRU, na referida parte III, o que 

reforça o sentido de promover, incentivar e fomentar a reabilitação urbana, com especial foco em ARU, 

«adotando medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que reforçam o objetivo de 

dinamização, de forma efetiva, dos processos administrativos de reabilitação urbana.  

A reabilitação urbana deve assumir-se como uma realidade economicamente viável em todas as áreas 

consolidadas, garantindo-se a sua execução para todas as populações e para a habitação já existente, e não 

apenas para nichos de mercado.» 

 

 

6.1. Programas e instrumentos de apoio e incentivo à reabilitação urbana 

 

6.1.1. Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

 

O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, tutelado pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, com o qual o Município estabeleceu protocolo de cooperação, tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. 

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. 

É um programa que na definição do perfil das candidaturas potencialmente elegíveis, é dado especial relevo 

a edifícios «preferencialmente localizados em Áreas de Reabilitação Urbana.» 
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6.1.2. IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro 

 

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas – é um instrumento 

financeiro para apoio à reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, 

criado no âmbito do Portugal 2020, sendo financiado pelos Programas Operacionais Regionais do Continente 

e pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, bem como por instituições 

financeiras europeias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do 

Conselho da Europa (CEB). 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por 

intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

Todas as operações que são objeto de financiamento têm de ser apreciadas pelo Município da área de 

localização do projeto, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU)  definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DLº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro); 

 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 

 

7.0. Critérios para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 

Selecionado o aglomerado urbano, importa determinar critérios para a delimitação da área que venha a ser 

aprovada como ARU e logo se tornar passível de usufruir do regime aplicável e de toda a programação e 

legislação aplicável, e que por isso dinamizem e incentivem ações, sejam de iniciativa pública como privada, 

de reabilitação urbana. 

CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

Nota prévia: A delimitação da ARU deverá configurar uma geometria que observe em complementaridade o melhor 

compromisso possível entre os critérios determinados: 

 

 

1. SOLO URBANO – Em primeira instância deverá ser considerado como indicação para a configuração do 

limite o espaço que esteja classificado como Solo Urbano em sede de PDM; 

 

2. LIMITE DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL – Em segunda instância observar aquilo que 

é o limite do instrumento de planeamento e ordenamento do território vigente ou que tenha sido 

elaborado para o aglomerado; 
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3. NOÇÃO DE CONJUNTO – em terceira instância, para espaços edificados e infraestruturados, que mesmo 

não se encontrando enquadráveis nos critérios anteriores, por proximidade e relacionamento funcional 

efetivo, se integrados na delimitação, potenciem a ideia de conjunto urbano consolidado; 

 

4. LÍMITES FÍSICOS IDENTIFICÁVEIS – em quarta instância deverão ser considerados os limites físicos 

identificáveis, à escala da base geográfica utilizada, que estejam mais próximos da ‘delimitação’ que 

decorra da obtida pelos critérios anteriores, mas cuja definição se torne ambígua na sua configuração; 

 

5. VALOR ARQUITECTÓNICO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO – em última instância e para casos muito 

particulares, poderão ser considerados edifícios cujo estado de conservação e/ou valor arquitetónico, 

justifique a integração do mesmo na delimitação da ARU. 

 

 

 

8.0. Proposta 
 

Sem prejuízo do que possa ser tecido adicionalmente ao aqui lavrado, são estas algumas das considerações 

que induzem à formulação de proposta, perspetivando a atualização do propósito da constituição da ARU, e 

com a oportunidade de contexto sustentar com consistência a sua aprovação. 

Entende-se por estas razões, que se consideram pertinentes, que o espaço urbano identificado com a 

maturidade então adquirida, e pela situação existente evidenciada, que se pode interpretar como uma 

oportunidade de a configurar dando um maior leque de possibilidades e abrangência, quer seja ao sector 

privado quer seja ao sector público. 

A oportunidade referida está demonstrada com o exercício reflexivo aqui feito, dotada da maturidade e 

profundidade necessária sobre o trabalho efetuado à luz daquilo que é hoje a realidade do município de Arcos 

de Valdevez e logo do aglomerado urbano foco desta proposta. 

Esta realidade refere-se ao ainda potencial de desenvolvimento do território onde se insere e com o qual se 

relaciona e aos desafios legislativos, instrumentais, normativos e de compromisso, que se colocam à 

administração pública com poder interventivo no desenvolvimento territorial e urbano e logo social e 

económico. 

Atendendo às condições explanadas (oportunidade, prazo, maturidade, instrumentos, interpretação 

territorial, entre outros fatores diversos), sugere-se, portanto, que se considere um bom contributo para o 

desenvolvimento e competitividade territorial de Arcos de Valdevez a aprovação da Área de Reabilitação 

Urbana foco desta proposta. 
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8.1. Objetivos 

 

A maturidade adquirida permite agora reequacionar o seu alcance, propósito e exploração de potencial que 

o seu enquadramento jurídico proporciona. Os objetivos para constituição da ARU são os que se 

determinaram para a constituição da ARU da sede de concelho, aos que podemos acrescentar a oportunidade 

de se tornar muito mais abrangente a incidência espacial do sistema de incentivos à promoção da reabilitação 

urbana. 

Com base nos objetivos e princípios gerais do Regulamento Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e nos 

princípios sobre os quais o município alicerça atualmente a sua estratégia de desenvolvimento, foram 

estabelecidos objetivos gerais que orientam finalidade da constituição da ARU assim como os seus objetivos 

específicos.  

Em todo o caso, o objetivo fundamental de qualquer ação de reabilitação desenvolvida sobre um aglomerado 

urbano, consiste em assegurar a salvaguarda para as gerações vindouras de um património urbano e 

arquitetónico recheado de memória e história, resolvendo os danos físicos e as anomalias construtivas e 

ambientais acumuladas ao longo dos anos, assim como introduzir benefícios permitidos pela modernização 

de instalações e equipamentos. 

A constituição da ARU para esta área urbana reveste-se de máxima importância, pois são evidentes os 

edifícios de valor patrimonial, imóveis notáveis em mau estado de conservação e espaços urbanos carentes 

de tratamento, as quais devem ser tratadas para que no futuro não haja o desvirtuamento e 

descaracterização deste aglomerado, assim como se deve promover a oportunidade de habitação condigna. 

Através da reabilitação urbana desenvolvendo estratégias de intervenção múltiplas, orquestrando um 

conjunto de ações coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os valores culturais, sociais, 

económicos, ambientais e funcionais de determinadas áreas urbanas, consegue-se elevar substancialmente 

a qualidade de vida da população residente. Essas áreas desenvolvem-se através da melhoria do quadro físico 

e do parque edificado, melhorando os seus níveis de habitabilidade e de funcionalidade. 

 

8.1.1. Objetivos gerais 

 

 Melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado; 

 

 Valorizar o património, nomeadamente, valores culturais construídos e paisagem; 

 

 Garantir a funcionalidade e a eficiência do edificado – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios.  
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8.1.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado: 

 Consolidar o aglomerado; 

 

 Valorizar e reabilitar os edifícios com valor arquitetónico; 

 

 Reabilitar os edifícios habitacionais degradados e funcionalmente desadequados; 

 

 Requalificar os equipamentos coletivos e o espaço público, promovendo a sua multifuncionalidade 

e a sua utilização regular; 

 

 Modernizar as infraestruturas existentes; 

 

 Intervir nos espaços urbanos degradados; 

 

 Consolidar e articular a rede de equipamentos e de espaços coletivos qualificados. 

 

Objetivo 2: valorizar o património cultural e natural - paisagem, valores culturais, valores 

construídos singulares: 

 Valorizar a paisagem do aglomerado entendendo-a como o resultado do edificado vernáculo, …., 

espaços verdes envolventes, seja potenciar a paisagem humanizada do aglomerado como uma 

expressão cultural; 

 

 Valorizar os imoveis e estruturas singulares do aglomerado as quais no essencial, lhe conferem 

diferenciação.  

 

Objetivo 3: garantir a funcionalidade e a eficiência – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios: 

 garantir o equilíbrio e a articulação funcional entre a área que se propõe reabilitar e a envolvente; 

 

 adequar os edifícios às boas condições de utilização e funcionalidade dos edifícios; 

 

 adaptar os edifícios de melhores condições de mobilidade e acessibilidade; 

 

 adaptar alguns espaços públicos às condições de mobilidade e acessibilidade; 

 

 melhorar a eficiência energética dos edifícios e infraestruturas públicas. 
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8.2. Quadro de incentivos e benefícios fiscais 

 
A concretização e a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana subjacente à proposta de 

delimitação da ARU carecem da definição de um conjunto de instrumentos de incentivo de natureza fiscal. 

Arcos de Valdevez tem, para boa parte da sede de concelho, em vigência incentivos e benefícios plasmados 

com a constituição da ARU do Centro Urbano da Sede de Concelho de Arcos de Valdevez. Estes são 

integralmente replicados para o aglomerado urbano a que se refere esta proposta, os quais se transcrevem 

nos parágrafos e pontos seguintes. 

Assim do texto original, que serviu de enquadramento à constituição da primeira ARU no município, tem-se 

a afirmação de que através da criação de um quadro fiscal favorável, conjugado com outros tipos de apoio 

ao investimento, procura-se mobilizar os principais agentes no processo de reabilitação urbana (proprietários, 

senhorios inquilinos, residentes em geral, instituições públicas e privadas, comerciantes, empreendedores, 

empresas de construção e promotores imobiliários) a intervir na qualificação, revalorização e (re) 

funcionalização do espaço e da oferta urbana, de acordo com a estratégia de reabilitação urbana consagrada 

nesta proposta. 

Consideram-se, portanto, os benefícios e incentivos fiscais mais relevantes, podendo, durante o processo de 

elaboração, discussão e aprovação da Operação de Reabilitação Urbana que venha a ser implementada, vir 

este quadro a sofrer ajustamentos, nomeadamente de acordo com os Estatutos dos Benefícios Fiscais - EBF. 

 

8.2.1. Benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana 

 

O investimento em imóveis a realizar no âmbito da ARU beneficia de várias e importantes vantagens do ponto 

de vista fiscal para além das relativas aos impostos municipais sobre imóveis, designadamente no que se 

refere ao IRS, ao IRC e ao IVA. De entre estas, destacam-se: 

 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

• Estão sujeitos à taxa reduzida do IVA (6%) as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em documento específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de 

reabilitação urbana delimitadas nos termos legais - (CIVA Anexo Lista I Verba 2.23). 
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IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

 

• Dedução à coleta com um limite de 500 euros, de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, 

relacionados com ações de reabilitação de edifícios - art.º 71.º do EBF;  

 

• Tributação à taxa de 5 % das mais-valias auferidas por sujeitos passivos residentes em território 

português, quando inteiramente decorrentes da alienação de imóveis recuperados nos termos da 

estratégia de reabilitação - art.º 71.º do EBF; 

 

• Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS, quando 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia de 

reabilitação - Artº 71 do EBF. 

 

8.2.2. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

 

Refira-se a propósito que, nos termos do Artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a última redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

Agosto, a delimitação de uma área de reabilitação urbana confere aos proprietários e titulares de outros 

direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nele compreendidos o direito de acesso aos apoios e 

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. 

 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 13.º e da alínea a) do Artigo 14.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, a proposta de delimitação de uma ARU obriga à definição do quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal 

sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável. 

Neste contexto, a área da delimitada pela ARU beneficiará dos seguintes incentivos associados aos impostos 

municipais: 

 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

• Isenção de IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 

reabilitação - Art.º 45 do EBF; 

 

• Esta isenção pode ser renovada a requerimento do proprietário, por mais 5 anos no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria permanente - Art.º 45 

do EBF. 
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IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

 

• Isenção do IMT de imóveis na 1ª transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação de imóvel 
a afetar a arrendamento para habitação permanente, ou quando localizada em área de reabilitação 
urbana, também a habitação própria permanente – Art.º 45 do EBF; 
 

• Isenção de IMT imóveis nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 
que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data de aquisição 
– Art.º 45 do EBF. 
 

 
Nos casos acima expostos, os benefícios fiscais a atribuir dependem de comprovação do início e da conclusão 

das ações de reabilitação pela Câmara Municipal, que está incumbida de certificar o estado dos imóveis antes 

e depois das obras. 

Para o efeito, entende-se por reabilitação urbana o processo de transformação do solo urbanizado, 

compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 

conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com o 

objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto 

de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas 

históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 

 

8.2.3. Instrumentos de Incentivo Financeiro 

 

Os incentivos de natureza financeira poderão revestir-se na adoção de regimes especiais no âmbito das taxas 

e licenças municipais: 

A este título, as obras de reabilitação do edificado realizadas na área delimitada da ARU beneficiarão de: 

• Redução em 50% das taxas relativas a urbanização, edificação, reforço de infraestruturas e utilização 

e aproveitamento do domínio público municipal em obras de reabilitação de edifícios; 

 

• Redução em 50%, durante 3 anos, das taxas relativas à ocupação da via pública e publicidade em 

estabelecimentos de atividades económicas a funcionar em edifícios reabilitados. 

Os incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado serão concedidos após a boa execução das obras, 

declarada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e cessarão sempre que se verifique que a obra não 

se realizou de acordo com o projeto aprovado. 
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8.2.4. Outros apoios e incentivos 
 

Reconhecendo que para além da fixação de um quadro fiscal favorável ao investimento em projetos de 

reabilitação urbana inseridos ARU e consonantes com os objetivos fixados, é necessário contribuir para a 

criação de outras condições e variáveis que facilitem, agilizem e promovam os projetos de reabilitação 

designadamente no que se refere à diversificação das fontes de financiamento, poderá a Câmara Municipal 

dos Arcos de Valdevez desenvolver um conjunto de ações entre as quais se destacam as seguintes: 

• Celebração de protocolos com instituições bancárias tendo em vista facilitar o acesso ao crédito, a 

redução de comissões e o estabelecimento de condições de financiamento mais favoráveis; 

 

• Apoio técnico na identificação de fontes de financiamento dirigidas à reabilitação urbana ou com 

conexões com esta (ex. eficiência energética), que permitam aos promotores de projetos de 

reabilitação urbana, públicos e privados, aceder aos fundos estruturais disponibilizados no âmbito 

da política de coesão da União Europeia, bem como a novos instrumentos de engenharia financeira 

de que é exemplo o programa JESSICA. 
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1.0. Âmbito 
 

O município de Arcos de Valdevez, tem por tradição, nos diversos sectores de desenvolvimento do território 

e da sociedade, um sentido de oportunidade para o aproveitamento e a implementação dos mecanismos 

disponibilizados por via de legislação e/ou programas nacionais orientados para o desenvolvimento regional 

e local, os quais naturalmente estejam ao alcance da legitima intervenção municipal, sempre com o 

propósito de fomentar e promover a melhoria das condições de vida e prosperidade da população que vive, 

trabalha, visita, ou pretenda para este concelho vir viver. 

O histórico interventivo tem sido demonstrado pela política municipal há vários anos encetada pelo 

executivo e que se refletiu na estruturação de um conjunto de projetos e obras que materializaram 

condições para o acolhimento de diversos empreendimentos e atividades com notável efeito no impulso à 

dinâmica económica, animação e vivência no município. 

Através de intervenções nos espaços urbanos públicos, com foco para o centro histórico da sede de 

concelho e espaços urbanos associados ao Rio Vez, Soajo, Ermelo e Sistelo, ampliação e requalificação da 

rede de mobilidade e acessibilidade, ampliação e reestruturação das redes de infraestruturas básicas, entre 

outros inúmeros projetos concretizados em obra, culminaram com o aumento da condição territorial do 

município para a fixação, atratividade e potenciação do capital humano. 

Neste âmbito, paralelamente, a forte aposta na capacidade de acolhimento empresarial, promovendo a 

instalação de indústria transformadora e serviços, edificação de equipamentos para impulsionar atividades 

de lazer, cultura e desporto, potenciando assim também a proliferação de empreendimentos turísticos, 

principalmente turismo de habitação e turismo em espaço rural, tornaram-se cruciais para o 

desenvolvimento verificado. 

É neste sentido de oportunidade e de fomento alargado a vários sectores que o município observa as 

possibilidades que as Áreas de Reabilitação Urbana, adiante designadas de ARU, podem trazer ao desígnio 

principal de promoção ainda mais alargada, abrangente e com sentido estratégico do desenvolvimento do 

território e sua população, como mais uma importante componente ao caminho até então encetado. 

Este foco tem também um sentido operacional de dar tradução municipal aos objetivos nacionais em 

matéria de ordenamento do território e urbanismo, privilegiando as intervenções e ações de reabilitação 

urbana para as quais as políticas legais e de incentivo nacionais têm adquirido forte expressão. 

2.0. Enquadramento Jurídico 
 

A Área de Reabilitação Urbana que se submete à aprovação municipal tem na Lei n.º 32/2012 de 14 de 

agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, vulgar Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - RJRU), o seu enquadramento jurídico.  
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Do objeto definido na lei torna-se explícito e relevante a necessária agilidade, flexibilidade e simplificação 

dos procedimentos de criação de ARU. Esta perspetiva é clara e inequívoca com o preceituado que aqui se 

transcreve: 

Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro) 

Artigo 1.º Objeto 

A presente lei aprova medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana, nomeadamente: 

a) Flexibilizando e simplificando os procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana; 

b) … 

 

Na atual redação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana é estabelecido o regime da delimitação da ARU 

para procedimento de aprovação, ao qual o presente relatório de fundamentação e os elementos 

desenhados que se juntam, pretendem dar instrução: 

Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro 

SECÇÃO II - Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

Artigo 13.º - Aprovação e Alteração 

 

1. A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. 

2. A proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana é devidamente fundamentada e 

contém: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º 

3. … 

 

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) possibilita aos municípios dinamizar processos de 

reabilitação urbana em ARU de forma faseada onde numa numa primeira fase aprova-se a delimitação da 

ARU e na fase seguinte faz-se a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana a desenvolver nessa área.  

Segundo o 12º artigo do RJRU, as áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção 

integrada. 
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As áreas de reabilitação urbana podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, património 

cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas 

degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

Assim nos termos preceituados na lei, nomeadamente no número 2 do artigo 13º, procede-se à 

formalização da proposta de delimitação e constituição da ARU, instruída com o presente relatório de 

fundamentação, planta de delimitação e quadro de benefícios fiscais associados.  

Esta proposta devidamente instruída será apresentada por decisão da Camara Municipal à Assembleia 

Municipal conducente à sua aprovação.  

 

3.0. Estratégia em Curso 
 

3.1. Estratégia Nacional 

 

É entendimento nacional, expressado nomeadamente pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – 

IHRU que «as nossas cidades vão assistindo à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, dos seus 

edifícios, dos seus espaços exteriores. Uma degradação decorrente do envelhecimento próprio, da 

sobrecarga de usos, ou ainda do desajustamento dos desenhos da sua organização a novos modos de vida. 

Por isso, torna-se imprescindível o desenvolvimento de processos de reabilitação urbana integrada, 

racionalizando recursos e evitando intervenções dispersas que possam revelar-se contraditórias.» (in 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/index.html). 

Esta afirmação, que é no essencial um diagnóstico sumário da situação urbana em Portugal, a qual encontra 

paralelismo com a situação que as ‘nossas cidades’, entenda-se os aglomerados urbanos do concelho, 

exibem, mesmo considerando que foram alvo em determinado tempo de intervenções de reabilitação e 

requalificação urbana, quer seja no espaço público, quer seja no espaço edificado. Não obstante terem sido 

parciais as intervenções verificadas foram bem-sucedidas ao que considerando as exigências e as 

oportunidades programáticas atuais, se encontram motivos que renovam a observância para esses mesmos 

aglomerados urbanos. 

Acresce ainda a interpretação do IHRU, que se considera correta, de que se deve procurar promover a 

concentração versus a dispersão urbana, de maneira a tornar os territórios mais eficientemente e 

organizacionalmente robustos e prósperos para a população que os utilizam. Esta posição do IHRU encontra 

no mecanismo das ARU, dos critérios para a sua delimitação e no conjunto de programas e conteúdos legais 

que vêm sendo aprovados e publicados em diário da república, um cenário interventivo favorável e 

oportuno para promover uma política de desenvolvimento territorial baseada no pressuposto da 

reabilitação urbana. 
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3.2. Estratégia Municipal 

 

O Município de Arcos de Valdevez tem à data de elaboração desta proposta, aprovada a Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Urbano de Arcos de Valdevez, na sua delimitação aprovada inicialmente 

em julho de 2014, e na sua configuração atual que determinou o alargamento da área de intervenção, por 

aprovação em junho de 2017. 

O mais importante a esta referência sobre a ARU em vigor prende-se com a experiência e a maturidade 

adquirida desde a sua implementação e que por força das intervenções recentes na sede de concelho, quer 

sejam do sector público como do privado, respetivamente projetos de reconversão urbanística, de 

equipamentos coletivos e projetos de reabilitação de edifícios particulares, vem-se verificando interessante 

dinâmica de execução, ao que se torna de todo conveniente dar novo, mais alargado e abrangente impulso. 

A experiência, entendendo-a sob a perspetiva do incentivo à reabilitação, revela-se com evidência positiva, 

quer seja pela natureza das obras quer seja pela sua dimensão, pelo que a oportunidade de o município 

intervir proactivamente neste domínio deve ser cada vez mais encarada com maior acutilância, abrangência 

e integração. 

As solicitações conhecidas de procura no mercado imobiliário de soluções habitacionais e de negócio, 

manifestações estas de âmbito e interesse particular, a tendência para o aumento do interesse em 

melhorar as condições de utilização dos edifícios, e a intenção municipal em gerar as melhores condições 

para o repovoamento do território, deverão ser atendidas e fomentadas também com recurso aos 

mecanismos que uma ARU e os incentivos que a ela estarão associados. 

Assim, conciliando a finalidade estratégica nacional da constituição das ARU com a estratégia municipal em 

curso, encontrando inequívoco encontro de visão sobre a condição do território e paralelismo na perspetiva 

de encontrar soluções para o desenvolver, o Município de Arcos de Valdevez, entende que o foco de 

constituição de novas ARU deverá dar resposta a esta orientação estratégica: 

 

 

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL 

 
 

 

Identificar no território de Arcos de Valdevez concentrações suficientemente consolidadas com 

um nível de estruturação e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua 

delimitação enquanto aglomerados urbanos, que revelem valores patrimoniais de conjunto ou 

singulares, e que estejam abrangidas por instrumentos ou regimes de proteção e salvaguarda ou 

que para elas tenham sido já efetuados exercícios e estudos de planeamento, ordenamento do 

território e urbanismo. 
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4.0. Razões para a seleção do aglomerado urbano 
 

Assumidas as estratégias nacional e municipal em curso, logo a importância de promover o 

desenvolvimento e sustentabilidade do território e da população por via da reabilitação urbana, e 

convocada a definição estratégica e de política municipal para esse propósito, importa validar a seleção do 

aglomerado urbano de Soajo (lugares de Eiró, Eira do Penedo, Cruzeiro, Lage, Bairro, Rio Bom, etc.) face aos 

pressupostos integrantes da referida definição: 

 

 

AFERIÇÃO DE NATUREZA ESTRATÉGICA 

 
 

 

Definição estratégica 

Verificação 

Não Sim 
 

  

 

É uma concentração urbana que está abrangida por instrumento ou regime de 

proteção e salvaguarda ou que para ela tenha sido já efetuado exercício e/ou 

estudo de planeamento e ordenamento do território? 

 

  
 

 

 

É uma concentração urbana que revela valores patrimoniais edificados de 

conjunto ou singulares? 

 

 
 

 
 

 

É uma concentração suficientemente consolidada com um nível de estruturação 

e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua delimitação 

enquanto aglomerado urbano? 

 

 
 

 

 

Face à aferição efetuada, confrontando a orientação estratégica municipal e as características que o 

aglomerado urbano de Soajo evidencia, torna-se válido o seu enquadramento como suscetível de o 

submeter a delimitação de uma ARU, atendendo a critérios para a sua configuração, especialmente por 

existir para este aglomerado os estudos do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação 

Urbana. 
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5.0. Considerações de sustentação 
 

5.1. Considerações de natureza retórica 
 

A história a que reabilitação urbana recorre é a «História Urbana», utilizando como método, a análise das 

situações atuais, funcionando a história anónima do passado como valor de apreciação da expressão atual 

de cada área construída. À preservação e reabilitação do património, previamente ao ato em si, deve ser 

fomentada e estabilizada a consciência coletiva de que o património urbano e arquitetónico deve ser 

defendido face à sua degradação e destruição. 

O Apelo sobre a Arquitetura Rural e o Ordenamento do Território em 1976, é um documento que trata de 

maneira específica a problemática da salvaguarda da arquitetura popular e a sua paisagem. É também 

neste contexto e enquadramento que se perspetiva a concretização da presente proposta, considerando o 

interesse, histórico, cultural, monumental, paisagístico e ambiental do aglomerado urbano de Soajo. 

A reabilitação urbana consiste numa política urbana que procura intervir na requalificação e revitalização 

do ambiente urbano e rural, equilibrando a reabilitação dos tecidos centrais possuidores de valor histórico 

e arquitetónico, em simultâneo com a reconversão e requalificação da periferia, promovendo assim uma 

melhor integração e harmonização entre as partes, que insistentemente são olhadas como antagónicas. 

 

5.2. Considerações de natureza biofísica, urbana, cultural e arquitetónica 
 

Soajo é um aglomerado que se encontrando amarrado numa das vertentes da serra de Soajo em 

proximidade ao rio Lima, característico pela sua forma particular de vivência, organização social e 

económica apresenta um importante legado patrimonial e cultural. Decorre no essencial das características 

geomorfológicas onde se encontra implantado, o qual induziu a forma de construir, trabalhar e viver com 

contornos singulares, típicos dos territórios de montanha. 

A sua proximidade com o Rio Lima e a sua condição de pertencer em boa parte ao Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, faz dele um aglomerado urbano importante se se considerarem as efetiva e potencial 

dinâmicas turísticas, onde poderá assumir um papel cada vez mais operacional como espaço “pré-parque” 

funcionando como apoio à transição para quem entra em neste território. 
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Ao povoamento existente no núcleo urbano do Soajo está inerente uma ocupação orgânica e espontânea 

do território, na medida em que a implantação do tecido e da malha urbana acompanha a estrutura e a 

composição geomorfológica do substrato, respeitando, no que foi/é essencial e relevante, as suas 

características assim como a aptidão das partes desse substrato. 

O assentamento e localização do aglomerado urbano do Soajo resulta numa sintetização por um lado dos 

condicionalismos e por outro das oportunidades da geologia, da litologia, do relevo, da altimetria, e da 

exposição ao quadrante de melhor insolação. 

A esta implantação esteve também subjacente a resposta a necessidades de sobrevivência indo de 

encontro às potencialidades que os recursos territoriais ofereciam ou poderiam oferecer, desde que 

devidamente salvaguardados e valorizados. 

Do otimizado aproveitamento e coerente gestão do solo que ao longo dos tempos a atividade económica 

dominante foi exigindo, assim como as necessidades mínimas que a habitação requisitou, resultou numa 

ocupação morfológica interessante. Pela análise destes aspetos podem sustentar-se as razões da ocupação 

e uso do solo, e assim compreender a estrutura morfológica do aglomerado urbano do Soajo. 

Esta morfologia baseia-se, portanto, numa implantação de núcleos de tecido urbano em solo rochoso 

compacto, a atividade agrícola nos solos com constituição geológica e litológica que potenciam a 

exploração, sendo que a malha urbana de características tipicamente rurais surge como o meio natural de 

comunicação entre as diferentes habitações e os respetivos terrenos agrícolas. A imagem abaixo é 

elucidativa destes aspetos.  
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A importância do espaço ocupado pela atual ‘zona’ urbana de Soajo está muito provavelmente em ligação 

direta com a evolução ocorrida desde um espaço primitivo de uma inverneira, estrutura típica desta zona 

de serra, conectada com uma utilização menos sazonal dos espaços agrícolas e pecuários, numa tradição 

evolutiva verificada de igual modo, por exemplo, nos lugares de Gavieira e Rouças. 

Neste sentido, o inicio da ocupação humana de Soajo poderá remontar a momentos medievais, ou mesmo 

anteriores. Durante o período medieval, provavelmente no período de D. Afonso III, mas sobretudo com D. 

Dinis, a documentação atesta a existência monteiros em Soajo, e inclusive de um monteiro mor, pelo que 

esta área assume um papel de destaque na atividade cinegética, vetor de superlativa importância para as 

populações locais e de destacado interesse para a corte nacional. 

A relativa autonomização de Soajo fica solidificada com a proibição de permanência no seu espaço 

geográfico de qualquer elemento pertencente à nobreza (fidalgos), bem como o facto do próprio Concelho 

do Soajo ter possuído um Juiz Ordinário, dois Vereadores, um Procurador e dois Escrivães. A existência do 

Soajo como Concelho fica atestada com a atribuição do foral por D. Manuel I em 7 de outubro de 1514 e a 

sua extinção em 17 de fevereiro de 1852, por decreto do Governo liderado por Saldanha. 

Como em todos os espaços humanos, a sucessão dos tempos estabelece sempre um legado patrimonial e 

monumental. No caso do aglomerado urbano de Soajo, essas manifestações ficam representadas de forma 

original e significativa em dois monumentos classificados: 

 Pelourinho, cujos elementos compósitos são como símbolo de uma forte tradição local de 

autonomia administrativa e politica fortemente ancorada no seu mais remoto passado; 

 

 Eira de Espigueiros, em posição periférica ao aglomerado, de vertente comunitária onde os 

espigueiros assumem maior visibilidade como expressão da vida coletiva da população local. 

Localizam-se no maior afloramento rochoso próximo da mancha habitacional, num total de 24 

exemplares em granito, e rodeiam a eira comunitária. 
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Em conexão com estes monumentos encontra-se o espaço urbanístico de coesão e características muito 

próprias. Exemplo desta situação é, pelo seu significado, o Largo do Eiró, o epicentro e o fórum social e 

administrativo do Soajo. A observação deste espaço revela, contudo, uma diferenciação notória face aos 

planos e estruturas que o formavam anteriormente. Algumas imagens conhecidas do século XX (1903-

1907), apresentam um espaço substancialmente mais amplo, com o pelourinho a ocupar grosso modo a 

área atual, mas com habitações periféricas de aspeto tradicional. 

O edifício dos antigos Paços do Concelho, por exemplo, depois de ter sido sede da Junta de Freguesia no 

primeiro andar e delegação dos correios no piso térreo, é ainda hoje uma habitação implantada no seu 

espaço original, mantendo ainda algumas características da primitiva organização do espaço urbano. Ao 

largo do Eiró estão atualmente relacionados nos topos opostos à localização do pelourinho a Igreja e o 

Centro Paroquial, este último de construção contemporânea. 

     

O conjunto dos imóveis do aglomerado de Soajo apresentam características arquitetónicas muito próprias, 

que são um prolongamento das situações e tipologias encontradas ao longo de toda a serra, em termos 

daquilo que é a arquitetura vernacular do território de montanha do Alto Minho, mas que aqui assumem 

uma identidade e composição muito particular. O valor arquitetónico dos imóveis sendo individual, 

contribui para a caracterização do conjunto e dos espaços urbanos em que está implantado, onde numa 

escala de análise mais alargada contribuem para a imagem dominante notável de todo o aglomerado. 

      



 

 

Município de Arcos de Valdevez 

DDEU |Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território 

 
 

PROCESSO ARU do Aglomerado Urbano de Soajo 
RELATÓRIO 

Dezembro de 17 

481-17_PDT Política e Desenvolvimento do Território Página 12 de 22 

 

O Soajo foi provavelmente foi uma das aldeias pioneiras em termos de aproveitamento e valorização do seu 

património edificado para utilização em atividade turística, nomeadamente em Turismo em Espaço Rural – 

TER, tendo por esse facto iniciado o processo de reabilitação urbana há sensivelmente vinte anos. 

Também por força dos trabalhos associados ao Plano de Pormenor para ele desenvolvido e a estruturação e 

execução de projetos enquadrados em medidas de valorização do património e do ambiente, sofreu 

melhorias significativas tanto no tecido como na malha urbana. 

Contudo existem ainda bastantes edifícios, outras construções características, sítios e vias de comunicação, 

que foram construídas no inicio e durante a primeira metade do século XX, que se encontram na sua 

maioria em mau estado de conservação. Para estes urge intervenção e incentivo à sua reabilitação e 

valorização. As imagens seguintes demonstram as características e a situação a que se fez referência. 

  

        

 

A rede de pequenos caminhos que ligam diferentes áreas de e para a periferia, são igualmente elementos 

patrimoniais importantes, pois a sua distribuição, metodologia construtiva e organização marcam um ritmo 

ancestral de utilização. 
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Neste conjunto patrimonial destaca-se de igual modo os variados sistemas de aproveitamento e condução 

de águas, com diferentes intuitos, representados em exemplares etnológicos de toda a significância e 

interesse. 

       

       

 

6.0. Dinâmicas legislativas e programáticas 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, estabelece o normativo legal para as operações 

urbanísticas em matéria de Reabilitação Urbana, nomeadamente o regime a que devem respeitar a 

constituição das ARU e o seu desenvolvimento. No RJRU, na sua Parte II – Regime Especial da Reabilitação 

Urbana, encontram-se outras referências a diversas possibilidades de fomentar a reabilitação urbana, entre 

elas, a dos edifícios com mais de 30 anos localizados ou não fora de ARU. 

Com a publicação do DL n.º 194/2015, de 14/09 que altera o DL n.º 53/2014, de 08/04) fica estabelecido 

«um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção 

tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que 

estejam afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional», dando assim 

consequência e procedimento ao já veiculado no RJRU. 

Este normativo vem desenvolver e dar assim corpo ao já preceituado no RJRU, na referida parte III, o que 

reforça o sentido de promover, incentivar e fomentar a reabilitação urbana, com especial foco em ARU, 

«adotando medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que reforçam o objetivo de 

dinamização, de forma efetiva, dos processos administrativos de reabilitação urbana.  

A reabilitação urbana deve assumir-se como uma realidade economicamente viável em todas as áreas 

consolidadas, garantindo-se a sua execução para todas as populações e para a habitação já existente, e não 

apenas para nichos de mercado.» 
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6.1. Programas e instrumentos de apoio e incentivo à reabilitação urbana 

 

6.1.1. Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

 

O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, tutelado pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, com o qual o Município estabeleceu protocolo de cooperação, tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. 

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. 

É um programa que na definição do perfil das candidaturas potencialmente elegíveis, é dado especial relevo 

a edifícios «preferencialmente localizados em Áreas de Reabilitação Urbana.» 

 

6.1.2. IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro 

 

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas – é um instrumento 

financeiro para apoio à reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, 

criado no âmbito do Portugal 2020, sendo financiado pelos Programas Operacionais Regionais do 

Continente e pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, bem como por 

instituições financeiras europeias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB). 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por 

intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

Todas as operações que são objeto de financiamento têm de ser apreciadas pelo Município da área de 

localização do projeto, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU)  definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DLº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro); 

 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 
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7.0. Critérios para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 

Selecionado o aglomerado urbano, importa determinar critérios para a delimitação da área que venha a ser 

aprovada como ARU e logo se tornar passível de usufruir do regime aplicável e de toda a programação e 

legislação aplicável, e que por isso dinamizem e incentivem ações, sejam de iniciativa pública como privada, 

de reabilitação urbana. 

 

CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

Nota prévia: A delimitação da ARU deverá configurar uma geometria que observe em complementaridade o melhor 

compromisso possível entre os critérios determinados: 

 

1. SOLO URBANO – Em primeira instância deverá ser considerado como indicação para a configuração do 

limite o espaço que esteja classificado como Solo Urbano em sede de PDM; 

 

2. LIMITE DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL – Em segunda instância observar aquilo que é 

o limite do instrumento de planeamento e ordenamento do território vigente ou que tenha sido elaborado 

para o aglomerado; 

 

3. NOÇÃO DE CONJUNTO – em terceira instância, para espaços edificados e infraestruturados, que mesmo 

não se encontrando enquadráveis nos critérios anteriores, por proximidade e relacionamento funcional 

efetivo, se integrados na delimitação, potenciem a ideia de conjunto urbano consolidado; 

 

4. LÍMITES FÍSICOS IDENTIFICÁVEIS – em quarta instância deverão ser considerados os limites físicos 

identificáveis, à escala da base geográfica utilizada, que estejam mais próximos da ‘delimitação’ que 

decorra da obtida pelos critérios anteriores, mas cuja definição se torne ambígua na sua configuração; 

 

5. VALOR ARQUITECTÓNICO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO – em última instância e para casos muito 

particulares, poderão ser considerados edifícios cujo estado de conservação e/ou valor arquitetónico, 

justifique a integração do mesmo na delimitação da ARU. 

 

 

8.0. Proposta 
 

Sem prejuízo do que possa ser tecido adicionalmente ao aqui lavrado, são estas algumas das considerações 

que induzem à formulação de proposta, perspetivando a atualização do propósito da constituição da ARU, e 

com a oportunidade de contexto sustentar com consistência a sua aprovação. 

Entende-se por estas razões, que se consideram pertinentes, que o espaço urbano identificado com a 

maturidade então adquirida, e pela situação existente evidenciada, que se pode interpretar como uma 

oportunidade de a configurar dando um maior leque de possibilidades e abrangência, quer seja ao sector 

privado quer seja ao sector público. 
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A oportunidade referida está demonstrada com o exercício reflexivo aqui feito, dotada da maturidade e 

profundidade necessária sobre o trabalho efetuado à luz daquilo que é hoje a realidade do município de 

Arcos de Valdevez e logo do aglomerado urbano foco desta proposta. 

Esta realidade refere-se ao ainda potencial de desenvolvimento do território onde se insere e com o qual se 

relaciona e aos desafios legislativos, instrumentais, normativos e de compromisso, que se colocam à 

administração pública com poder interventivo no desenvolvimento territorial e urbano e logo social e 

económico. 

Atendendo às condições explanadas (oportunidade, prazo, maturidade, instrumentos, interpretação 

territorial, entre outros fatores diversos), sugere-se, portanto, que se considere um bom contributo para o 

desenvolvimento e competitividade territorial de Arcos de Valdevez a aprovação da Área de Reabilitação 

Urbana foco desta proposta. 

 

8.1. Objetivos 
 

A maturidade adquirida permite agora reequacionar o seu alcance, propósito e exploração de potencial que 

o seu enquadramento jurídico proporciona. Os objetivos para constituição da ARU são os que se 

determinaram para a constituição da ARU da sede de concelho, aos que podemos acrescentar a 

oportunidade de se tornar muito mais abrangente a incidência espacial do sistema de incentivos à 

promoção da reabilitação urbana. 

Com base nos objetivos e princípios gerais do Regulamento Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e nos 

princípios sobre os quais o município alicerça atualmente a sua estratégia de desenvolvimento, foram 

estabelecidos objetivos gerais que orientam finalidade da constituição da ARU assim como os seus objetivos 

específicos.  

Em todo o caso, o objetivo fundamental de qualquer ação de reabilitação desenvolvida sobre um 

aglomerado urbano, consiste em assegurar a salvaguarda para as gerações vindouras de um património 

urbano e arquitetónico recheado de memória e história, resolvendo os danos físicos e as anomalias 

construtivas e ambientais acumuladas ao longo dos anos, assim como introduzir benefícios permitidos pela 

modernização de instalações e equipamentos. 

A constituição da ARU para esta área urbana reveste-se de máxima importância, pois são evidentes os 

edifícios de valor patrimonial, imóveis notáveis em mau estado de conservação e espaços urbanos carentes 

de tratamento, as quais devem ser tratadas para que no futuro não haja o desvirtuamento e 

descaracterização deste aglomerado, assim como se deve promover a oportunidade de habitação condigna. 

Através da reabilitação urbana desenvolvendo estratégias de intervenção múltiplas, orquestrando um 

conjunto de ações coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os valores culturais, sociais, 

económicos, ambientais e funcionais de determinadas áreas urbanas, consegue-se elevar substancialmente 

a qualidade de vida da população residente. Essas áreas desenvolvem-se através da melhoria do quadro 

físico e do parque edificado, melhorando os seus níveis de habitabilidade e de funcionalidade. 
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8.1.1. Objetivos gerais 

 

 Melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado; 

 

 Valorizar o património, nomeadamente, valores culturais construídos e paisagem; 

 

 Garantir a funcionalidade e a eficiência do edificado – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios.  

 

8.1.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado: 

 Consolidar o aglomerado; 

 

 Valorizar e reabilitar os edifícios com valor arquitetónico; 

 

 Reabilitar os edifícios habitacionais degradados e funcionalmente desadequados; 

 

 Requalificar os equipamentos coletivos e o espaço público, promovendo a sua multifuncionalidade 

e a sua utilização regular; 

 

 Modernizar as infraestruturas existentes; 

 

 Intervir nos espaços urbanos degradados; 

 

 Consolidar e articular a rede de equipamentos e de espaços coletivos qualificados. 

 

Objetivo 2: valorizar o património cultural e natural - paisagem, valores culturais, valores 

construídos singulares: 

 Valorizar a paisagem do aglomerado entendendo-a como o resultado do edificado vernáculo, 

espaços verdes envolventes, seja potenciar a paisagem humanizada do aglomerado como uma 

expressão cultural; 

 

 Valorizar os imoveis e estruturas singulares do aglomerado as quais no essencial, lhe conferem 

diferenciação.  
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Objetivo 3: garantir a funcionalidade e a eficiência – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios: 

 garantir o equilíbrio e a articulação funcional entre a área que se propõe reabilitar e a envolvente; 

 

 adequar os edifícios às boas condições de utilização e funcionalidade dos edifícios; 

 

 adaptar os edifícios de melhores condições de mobilidade e acessibilidade; 

 

 adaptar alguns espaços públicos às condições de mobilidade e acessibilidade; 

 

 melhorar a eficiência energética dos edifícios e infraestruturas públicas. 

 

 

8.2. Quadro de incentivos e benefícios fiscais 

 
A concretização e a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana subjacente à proposta de 

delimitação da ARU carecem da definição de um conjunto de instrumentos de incentivo de natureza fiscal. 

Arcos de Valdevez tem, para boa parte da sede de concelho, em vigência incentivos e benefícios plasmados 

com a constituição da ARU do Centro Urbano da Sede de Concelho de Arcos de Valdevez. Estes são 

integralmente replicados para o aglomerado urbano a que se refere esta proposta, os quais se transcrevem 

nos parágrafos e pontos seguintes. 

Assim do texto original, que serviu de enquadramento à constituição da primeira ARU no município, tem-se 

a afirmação de que através da criação de um quadro fiscal favorável, conjugado com outros tipos de apoio 

ao investimento, procura-se mobilizar os principais agentes no processo de reabilitação urbana 

(proprietários, senhorios inquilinos, residentes em geral, instituições públicas e privadas, comerciantes, 

empreendedores, empresas de construção e promotores imobiliários) a intervir na qualificação, 

revalorização e (re) funcionalização do espaço e da oferta urbana, de acordo com a estratégia de 

reabilitação urbana consagrada nesta proposta. 

Consideram-se, portanto, os benefícios e incentivos fiscais mais relevantes, podendo, durante o processo 

de elaboração, discussão e aprovação da Operação de Reabilitação Urbana que venha a ser implementada, 

vir este quadro a sofrer ajustamentos, nomeadamente de acordo com os Estatutos dos Benefícios Fiscais - 

EBF. 
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8.2.1. Benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana 

 

O investimento em imóveis a realizar no âmbito da ARU beneficia de várias e importantes vantagens do 

ponto de vista fiscal para além das relativas aos impostos municipais sobre imóveis, designadamente no 

que se refere ao IRS, ao IRC e ao IVA. De entre estas, destacam-se: 

 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

• Estão sujeitos à taxa reduzida do IVA (6%) as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em documento específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de 

reabilitação urbana delimitadas nos termos legais - (CIVA Anexo Lista I Verba 2.23). 

 

IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

 

• Dedução à coleta com um limite de 500 euros, de 30% dos encargos suportados pelos 

proprietários, relacionados com ações de reabilitação de edifícios - art.º 71.º do EBF;  

 

• Tributação à taxa de 5 % das mais-valias auferidas por sujeitos passivos residentes em território 

português, quando inteiramente decorrentes da alienação de imóveis recuperados nos termos da 

estratégia de reabilitação - art.º 71.º do EBF; 

 

• Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS, quando 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia de 

reabilitação - Artº 71 do EBF. 

 

8.2.2. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

 

Refira-se a propósito que, nos termos do Artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a última redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

Agosto, a delimitação de uma área de reabilitação urbana confere aos proprietários e titulares de outros 

direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nele compreendidos o direito de acesso aos apoios e 

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. 
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Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 13.º e da alínea a) do Artigo 14.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, a proposta de delimitação de uma ARU obriga à definição do quadro dos benefícios fiscais 

associados aos impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto 

municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável. 

Neste contexto, a área da delimitada pela ARU beneficiará dos seguintes incentivos associados aos 

impostos municipais: 

 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

• Isenção de IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 

reabilitação - Art.º 45 do EBF; 

 

• Esta isenção pode ser renovada a requerimento do proprietário, por mais 5 anos no caso de 

imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria permanente - 

Art.º 45 do EBF. 

 

IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

 

• Isenção do IMT de imóveis na 1ª transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação de imóvel 
a afetar a arrendamento para habitação permanente, ou quando localizada em área de 
reabilitação urbana, também a habitação própria permanente – Art.º 45 do EBF; 
 

• Isenção de IMT imóveis nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 
que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data de 
aquisição – Art.º 45 do EBF. 
 

 
Nos casos acima expostos, os benefícios fiscais a atribuir dependem de comprovação do início e da 

conclusão das ações de reabilitação pela Câmara Municipal, que está incumbida de certificar o estado dos 

imóveis antes e depois das obras. 

Para o efeito, entende-se por reabilitação urbana o processo de transformação do solo urbanizado, 

compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 

conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com o 

objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto 

de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas 

históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 
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8.2.3. Instrumentos de Incentivo Financeiro 

 

Os incentivos de natureza financeira poderão revestir-se na adoção de regimes especiais no âmbito das 

taxas e licenças municipais: 

A este título, as obras de reabilitação do edificado realizadas na área delimitada da ARU beneficiarão de: 

• Redução em 50% das taxas relativas a urbanização, edificação, reforço de infraestruturas e 

utilização e aproveitamento do domínio público municipal em obras de reabilitação de edifícios; 

 

• Redução em 50%, durante 3 anos, das taxas relativas à ocupação da via pública e publicidade em 

estabelecimentos de atividades económicas a funcionar em edifícios reabilitados. 

Os incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado serão concedidos após a boa execução das 

obras, declarada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e cessarão sempre que se verifique que a 

obra não se realizou de acordo com o projeto aprovado. 

 

8.2.4. Outros apoios e incentivos 
 

Reconhecendo que para além da fixação de um quadro fiscal favorável ao investimento em projetos de 

reabilitação urbana inseridos ARU e consonantes com os objetivos fixados, é necessário contribuir para a 

criação de outras condições e variáveis que facilitem, agilizem e promovam os projetos de reabilitação 

designadamente no que se refere à diversificação das fontes de financiamento, poderá a Câmara Municipal 

dos Arcos de Valdevez desenvolver um conjunto de ações entre as quais se destacam as seguintes: 

• Celebração de protocolos com instituições bancárias tendo em vista facilitar o acesso ao crédito, a 

redução de comissões e o estabelecimento de condições de financiamento mais favoráveis; 

 

• Apoio técnico na identificação de fontes de financiamento dirigidas à reabilitação urbana ou com 

conexões com esta (ex. eficiência energética), que permitam aos promotores de projetos de 

reabilitação urbana, públicos e privados, aceder aos fundos estruturais disponibilizados no âmbito 

da política de coesão da União Europeia, bem como a novos instrumentos de engenharia 

financeira de que é exemplo o programa JESSICA. 
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1.0. Âmbito 
 

O município de Arcos de Valdevez, tem por tradição, nos diversos sectores de desenvolvimento do território 

e da sociedade, um sentido de oportunidade para o aproveitamento e a implementação dos mecanismos 

disponibilizados por via de legislação e/ou programas nacionais orientados para o desenvolvimento regional 

e local, os quais naturalmente estejam ao alcance da legitima intervenção municipal, sempre com o propósito 

de fomentar e promover a melhoria das condições de vida e prosperidade da população que vive, trabalha, 

visita, ou pretenda para este concelho vir viver. 

O histórico interventivo tem sido demonstrado pela política municipal há vários anos encetada pelo executivo 

e que se refletiu na estruturação de um conjunto de projetos e obras que materializaram condições para o 

acolhimento de diversos empreendimentos e atividades com notável efeito no impulso à dinâmica 

económica, animação e vivência no município. 

Através de intervenções nos espaços urbanos públicos, com foco para o centro histórico da sede de concelho 

e espaços urbanos associados ao Rio Vez, Soajo, Ermelo e Sistelo, ampliação e requalificação da rede de 

mobilidade e acessibilidade, ampliação e reestruturação das redes de infraestruturas básicas, entre outros 

inúmeros projetos concretizados em obra, culminaram com o aumento da condição territorial do município 

para a fixação, atratividade e potenciação do capital humano. 

Neste âmbito, paralelamente, a forte aposta na capacidade de acolhimento empresarial, promovendo a 

instalação de indústria transformadora e serviços, edificação de equipamentos para impulsionar atividades 

de lazer, cultura e desporto, potenciando assim também a proliferação de empreendimentos turísticos, 

principalmente turismo de habitação e turismo em espaço rural, tornaram-se cruciais para o 

desenvolvimento verificado. 

É neste sentido de oportunidade e de fomento alargado a vários sectores que o município observa as 

possibilidades que as Áreas de Reabilitação Urbana, adiante designadas de ARU, podem trazer ao desígnio 

principal de promoção ainda mais alargada, abrangente e com sentido estratégico do desenvolvimento do 

território e sua população, como mais uma importante componente ao caminho até então encetado. 

Este foco tem também um sentido operacional de dar tradução municipal aos objetivos nacionais em matéria 

de ordenamento do território e urbanismo, privilegiando as intervenções e ações de reabilitação urbana para 

as quais as políticas legais e de incentivo nacionais têm adquirido forte expressão. 

2.0. Enquadramento Jurídico 
 

A Área de Reabilitação Urbana que se submete à aprovação municipal tem na Lei n.º 32/2012 de 14 de 

agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, vulgar Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - RJRU), o seu enquadramento jurídico.  
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Do objeto definido na lei torna-se explícito e relevante a necessária agilidade, flexibilidade e simplificação dos 

procedimentos de criação de ARU. Esta perspetiva é clara e inequívoca com o preceituado que aqui se 

transcreve: 

Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro) 

Artigo 1.º Objeto 

A presente lei aprova medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana, nomeadamente: 

a) Flexibilizando e simplificando os procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana; 

b) … 

 

Na atual redação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana é estabelecido o regime da delimitação da ARU 

para procedimento de aprovação, ao qual o presente relatório de fundamentação e os elementos 

desenhados que se juntam, pretendem dar instrução: 

Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro 

SECÇÃO II - Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

Artigo 13.º - Aprovação e Alteração 

 

1. A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. 

2. A proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana é devidamente fundamentada e 

contém: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º 

3. … 

 

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) possibilita aos municípios dinamizar processos de 

reabilitação urbana em ARU de forma faseada onde numa numa primeira fase aprova-se a delimitação da 

ARU e na fase seguinte faz-se a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana a desenvolver nessa área.  

Segundo o 12º artigo do RJRU, as áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção 

integrada. 
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As áreas de reabilitação urbana podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, património 

cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas 

degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

Assim nos termos preceituados na lei, nomeadamente no número 2 do artigo 13º, procede-se à formalização 

da proposta de delimitação e constituição da ARU, instruída com o presente relatório de fundamentação, 

planta de delimitação e quadro de benefícios fiscais associados.  

Esta proposta devidamente instruída será apresentada por decisão da Camara Municipal à Assembleia 

Municipal conducente à sua aprovação.  

 

3.0. Estratégia em Curso 
 

3.1. Estratégia Nacional 

 

É entendimento nacional, expressado nomeadamente pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – 

IHRU que «as nossas cidades vão assistindo à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, dos seus 

edifícios, dos seus espaços exteriores. Uma degradação decorrente do envelhecimento próprio, da sobrecarga 

de usos, ou ainda do desajustamento dos desenhos da sua organização a novos modos de vida. Por isso, torna-

se imprescindível o desenvolvimento de processos de reabilitação urbana integrada, racionalizando recursos 

e evitando intervenções dispersas que possam revelar-se contraditórias.» (in 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/index.html). 

Esta afirmação, que é no essencial um diagnóstico sumário da situação urbana em Portugal, a qual encontra 

paralelismo com a situação que as ‘nossas cidades’, entenda-se os aglomerados urbanos do concelho, 

exibem, mesmo considerando que foram alvo em determinado tempo de intervenções de reabilitação e 

requalificação urbana, quer seja no espaço público, quer seja no espaço edificado. Não obstante terem sido 

parciais as intervenções verificadas foram bem-sucedidas ao que considerando as exigências e as 

oportunidades programáticas atuais, se encontram motivos que renovam a observância para esses mesmos 

aglomerados urbanos. 

Acresce ainda a interpretação do IHRU, que se considera correta, de que se deve procurar promover a 

concentração versus a dispersão urbana, de maneira a tornar os territórios mais eficientemente e 

organizacionalmente robustos e prósperos para a população que os utilizam. Esta posição do IHRU encontra 

no mecanismo das ARU, dos critérios para a sua delimitação e no conjunto de programas e conteúdos legais 

que vêm sendo aprovados e publicados em diário da república, um cenário interventivo favorável e oportuno 

para promover uma política de desenvolvimento territorial baseada no pressuposto da reabilitação urbana. 
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3.2. Estratégia Municipal 

 

O Município de Arcos de Valdevez tem à data de elaboração desta proposta, aprovada a Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Urbano de Arcos de Valdevez, na sua delimitação aprovada inicialmente em julho de 2014, 

e na sua configuração atual que determinou o alargamento da área de intervenção, por aprovação em junho 

de 2017. 

O mais importante a esta referência sobre a ARU em vigor prende-se com a experiência e a maturidade 

adquirida desde a sua implementação e que por força das intervenções recentes na sede de concelho, quer 

sejam do sector público como do privado, respetivamente projetos de reconversão urbanística, de 

equipamentos coletivos e projetos de reabilitação de edifícios particulares, vem-se verificando interessante 

dinâmica de execução, ao que se torna de todo conveniente dar novo, mais alargado e abrangente impulso. 

A experiência, entendendo-a sob a perspetiva do incentivo à reabilitação, revela-se com evidência positiva, 

quer seja pela natureza das obras quer seja pela sua dimensão, pelo que a oportunidade de o município 

intervir proactivamente neste domínio deve ser cada vez mais encarada com maior acutilância, abrangência 

e integração. 

As solicitações conhecidas de procura no mercado imobiliário de soluções habitacionais e de negócio, 

manifestações estas de âmbito e interesse particular, a tendência para o aumento do interesse em melhorar 

as condições de utilização dos edifícios, e a intenção municipal em gerar as melhores condições para o 

repovoamento do território, deverão ser atendidas e fomentadas também com recurso aos mecanismos que 

uma ARU e os incentivos que a ela estarão associados. 

Assim, conciliando a finalidade estratégica nacional da constituição das ARU com a estratégia municipal em 

curso, encontrando inequívoco encontro de visão sobre a condição do território e paralelismo na perspetiva 

de encontrar soluções para o desenvolver, o Município de Arcos de Valdevez, entende que o foco de 

constituição de novas ARU deverá dar resposta a esta orientação estratégica: 

 

 

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL 

 
 

 

Identificar no território de Arcos de Valdevez concentrações suficientemente consolidadas com 

um nível de estruturação e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua 

delimitação enquanto aglomerados urbanos, que revelem valores patrimoniais de conjunto ou 

singulares, e que estejam abrangidas por instrumentos ou regimes de proteção e salvaguarda ou 

que para elas tenham sido já efetuados exercícios e estudos de planeamento, ordenamento do 

território e urbanismo. 
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4.0. Razões para a seleção do aglomerado urbano 
 

Assumidas as estratégias nacional e municipal em curso, logo a importância de promover o desenvolvimento 

e sustentabilidade do território e da população por via da reabilitação urbana, e convocada a definição 

estratégica e de política municipal para esse propósito, importa validar a seleção do aglomerado urbano de 

Sistelo (Igreja) face aos pressupostos integrantes da referida definição: 

 

 

AFERIÇÃO DE NATUREZA ESTRATÉGICA 

 
 

 

Definição estratégica 

Verificação 

Não Sim 
 

  

 

É uma concentração urbana que está abrangida por instrumento ou regime de 

proteção e salvaguarda ou que para ela tenha sido já efetuado exercício e/ou 

estudo de planeamento e ordenamento do território? 

 

  
 

 

 

É uma concentração urbana que revela valores patrimoniais edificados de 

conjunto ou singulares? 

 

 
 

 
 

 

É uma concentração suficientemente consolidada com um nível de estruturação 

e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua delimitação 

enquanto aglomerado urbano? 

 

 
 
 

 

Face à aferição efetuada, confrontando a orientação estratégica municipal e as características que o 

aglomerado urbano de Sistelo (Igreja) evidencia, torna-se válido o seu enquadramento como suscetível de o 

submeter a delimitação de uma ARU, atendendo a critérios para a sua configuração, especialmente por se 

encontrar enquadrado e classificado de Monumento Nacional – Paisagem Cultural de Sistelo. 
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5.0. Considerações de sustentação 
 

5.1. Considerações de natureza retórica 
 

A história a que reabilitação urbana recorre é a «História Urbana», utilizando como método, a análise das 

situações atuais, funcionando a história anónima do passado como valor de apreciação da expressão atual 

de cada área construída. À preservação e reabilitação do património, previamente ao ato em si, deve ser 

fomentada e estabilizada a consciência coletiva de que o património urbano e arquitetónico deve ser 

defendido face à sua degradação e destruição. 

O Apelo sobre a Arquitetura Rural e o Ordenamento do Território em 1976, é um documento que trata de 

maneira específica a problemática da salvaguarda da arquitetura popular e a sua paisagem. É também neste 

contexto e enquadramento que se perspetiva a concretização da presente proposta, considerando o 

interesse, histórico, cultural, monumental, paisagístico e ambiental do aglomerado urbano de Sistelo (Igreja). 

A reabilitação urbana consiste numa política urbana que procura intervir na requalificação e revitalização do 

ambiente urbano e rural, equilibrando a reabilitação dos tecidos centrais possuidores de valor histórico e 

arquitetónico, em simultâneo com a reconversão e requalificação da periferia, promovendo assim uma 

melhor integração e harmonização entre as partes, que insistentemente são olhadas como antagónicas. 

 

5.2. Considerações de natureza biofísica, urbana, cultural e arquitetónica 
 

Sistelo (Igreja) é um aglomerado amarrado numa das vertentes do alto Vez em proximidade, característico 

pela sua forma particular de vivência, organização social e económica apresenta um importante legado 

patrimonial e cultural. Das características geomorfológicas onde se encontra implantado, decorreu a forma 

de construir, trabalhar e viver com contornos singulares, típicos dos territórios de montanha, onde os seus 

socalcos estreitos e prolongados marcam a paisagem de forma única e sublime. A sua proximidade com o Vez 

e a sua condição de proximidade ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, faz dele um aglomerado urbano 

importante se se considerarem as efetiva e potencial dinâmicas turísticas, onde poderá assumir um papel 

cada vez mais operacional como espaço “pré-parque” funcionando como apoio à transição para quem entra 

em neste território, sendo por si só já ele um espaço territorial de excelência ambiental e paisagística. 
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Ao povoamento existente no núcleo urbano do Sistelo (Igreja) está inerente uma ocupação orgânica do 

território, na medida em que a implantação do tecido e da malha urbana acompanha a estrutura e a 

composição geomorfológica do substrato, respeitando, no que foi/é essencial e relevante, as suas 

características assim como a aptidão das partes desse substrato. 

O assentamento e localização do aglomerado urbano do Sistelo (Igreja) resulta numa sintetização por um 

lado dos condicionalismos e por outro das oportunidades da geologia, da litologia, do relevo, da altimetria, e 

da exposição ao quadrante de boa insolação. 

A esta implantação esteve também subjacente a resposta a necessidades de sobrevivência indo de encontro 

às potencialidades que os recursos territoriais ofereciam ou poderiam oferecer, desde que devidamente 

salvaguardados e valorizados. A vida em subsistência gerou a necessidade de transformar boa parte da 

vertente de grande declive em socalcos para aproveitamento agrícola originando a paisagem cultural hoje 

reconhecida, de muita beleza, ambientalmente ajustada e culturalmente testemunho da vivência local. 

Do otimizado aproveitamento e coerente gestão do solo que ao longo dos tempos a atividade económica 

dominante foi exigindo, assim como as necessidades mínimas que a habitação requisitou, resultou numa 

ocupação morfológica interessante. Pela análise destes aspetos podem sustentar-se as razões da ocupação e 

uso do solo, e assim compreender a estrutura morfológica do aglomerado urbano do Sistelo (Igreja). 

Esta morfologia baseia-se, portanto, numa implantação de núcleos de tecido urbano em solo onde o declive 

assim o favoreceu, a atividade agrícola nos solos com constituição geológica e litológica que potenciam a 

exploração, mesmo que para isso tenham sido transformados, sendo que a malha urbana de características 

tipicamente rurais surge como o meio natural de comunicação entre as diferentes habitações e os respetivos 

terrenos agrícolas. A imagem abaixo é elucidativa destes aspetos, principalmente no conjunto edificado inicial 

que surge em primeiro plano na foto, onde se encontra o centro cívico deste aglomerado.  
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Sistelo foi primitivamente uma Póvoa medieval, de cujo período parecem sobreviver traços em elementos 

como a implantação do cruzeiro, do fontanário ou na organização do casario. O elemento de arquitetura mais 

destacado é, contudo, bastante mais recente. Trata-se da denominada “Casa do Castelo”, um palácio 

revivalista de planta retangular, com duas torres com ameias a ladear o frontispício e um jazigo Neogótico. 

Como em todos os espaços humanos, a sucessão dos tempos estabelece sempre um legado patrimonial e 

monumental. O conjunto, que domina uma paisagem cultural de inegável beleza, foi edificado na segunda 

metade do século XIX por um natural da freguesia regressado do Brasil, e primeiro Visconde de Sistelo, 

Manuel A. Gonçalves Roque. No caso do aglomerado urbano de Sistelo (Igreja), essas manifestações ficam 

representadas de forma original e significativa, entre outros, nas seguintes edificações: 

 Casa do Visconde de Sistelo; 

 

 Chafariz de Sistelo; 

 

 Conjunto de espigueiros; 

 

 Igreja Paroquial. 
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O conjunto dos imóveis do aglomerado de Sistelo (Igreja) apresentam características arquitetónicas muito 

próprias, que são um prolongamento das situações e tipologias encontradas ao longo de toda a serra, em 

termos daquilo que é a arquitetura vernacular do território de montanha do Alto Minho, mas que aqui 

assumem também outras linguagens, provavelmente induzidas pelo efeito da nobreza da Casa do Castelo. 

      

O Sistelo (Igreja) pertence ao maciço montanhoso onde se localiza em proximidade o Parque Nacional da 

Peneda Gerês – PNPG, facto que aliado à morfologia que o aglomerado e a sua envolvente apresentam, 

permite equacionar de forma consistente o aproveitamento e valorização do património edificado para 

utilização em atividade turística, nomeadamente em Turismo em Espaço Rural – TER, e assim as famílias 

poderem obter por acréscimo um meio de rendimento complementar às atividades que vêm exercendo. 

Também por força da aprovação nacional da paisagem de Sistelo classificada como monumento nacional, 

(facto inédito, pois até à data, esta classificação só a edifícios tinha sido atribuída), torna-se empolada a 

importância dos aglomerados que integram esta área classificada, a todos os níveis, e onde se inclui a aldeia 

Sistelo (Igreja). Este estatuto releva o aglomerado para um nível de observação e cuidado acrescido, pois a 

oportunidade de desenvolvimento associada carece de trabalho de reabilitação urbana, urgente, para o qual 

a aprovação da ARU se propõem a efetivar. 

 

Na imagem edifícios e vias de circulação reabilitados por execução de programa anteriormente 

implementado no âmbito da medida Valorização do Ambiente e do Património Rural (ON Programa AGRIS). 
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Contudo existem ainda bastantes edifícios, outras construções características, sítios e vias de comunicação, 

que foram construídas no inicio e durante a primeira metade do século XX, que se encontram na sua maioria 

em mau estado de conservação. Para estes urge intervenção e incentivo à sua reabilitação e valorização. As 

imagens seguintes demonstram as características e a situação a que se fez referência. 

  

      

 

A rede de pequenos caminhos que ligam diferentes áreas de e para a periferia, são igualmente elementos 

patrimoniais importantes, pois a sua distribuição, metodologia construtiva e organização marcam um ritmo 

ancestral de utilização. Em termos de vias, em particular destaca-se a ecovia na contiguidade e os diversos 

trilhos por entre a paisagem de socalcos agrícolas, que ligam a aldeia aos espaços agrícolas envolventes e a 

referida ecovia. 
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6.0. Dinâmicas legislativas e programáticas 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, estabelece o normativo legal para as operações urbanísticas 

em matéria de Reabilitação Urbana, nomeadamente o regime a que devem respeitar a constituição das ARU 

e o seu desenvolvimento. No RJRU, na sua Parte II – Regime Especial da Reabilitação Urbana, encontram-se 

outras referências a diversas possibilidades de fomentar a reabilitação urbana, entre elas, a dos edifícios com 

mais de 30 anos localizados ou não fora de ARU. 

Com a publicação do DL n.º 194/2015, de 14/09 que altera o DL n.º 53/2014, de 08/04) fica estabelecido «um 

regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos 

ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional», dando assim consequência e 

procedimento ao já veiculado no RJRU. 

Este normativo vem desenvolver e dar assim corpo ao já preceituado no RJRU, na referida parte III, o que 

reforça o sentido de promover, incentivar e fomentar a reabilitação urbana, com especial foco em ARU, 

«adotando medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que reforçam o objetivo de 

dinamização, de forma efetiva, dos processos administrativos de reabilitação urbana.  

A reabilitação urbana deve assumir-se como uma realidade economicamente viável em todas as áreas 

consolidadas, garantindo-se a sua execução para todas as populações e para a habitação já existente, e não 

apenas para nichos de mercado.» 

 

6.1. Programas e instrumentos de apoio e incentivo à reabilitação urbana 

 

6.1.1. Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

 

O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, tutelado pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, com o qual o Município estabeleceu protocolo de cooperação, tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. 

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. 

É um programa que na definição do perfil das candidaturas potencialmente elegíveis, é dado especial relevo 

a edifícios «preferencialmente localizados em Áreas de Reabilitação Urbana.» 
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6.1.2. IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro 

 

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas – é um instrumento 

financeiro para apoio à reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, 

criado no âmbito do Portugal 2020, sendo financiado pelos Programas Operacionais Regionais do Continente 

e pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, bem como por instituições 

financeiras europeias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do 

Conselho da Europa (CEB). 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por 

intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

Todas as operações que são objeto de financiamento têm de ser apreciadas pelo Município da área de 

localização do projeto, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU)  definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DLº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro); 

 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 

 

7.0. Critérios para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 

Selecionado o aglomerado urbano, importa determinar critérios para a delimitação da área que venha a ser 

aprovada como ARU e logo se tornar passível de usufruir do regime aplicável e de toda a programação e 

legislação aplicável, e que por isso dinamizem e incentivem ações, sejam de iniciativa pública como privada, 

de reabilitação urbana. 

 

CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

Nota prévia: A delimitação da ARU deverá configurar uma geometria que observe em complementaridade o melhor 

compromisso possível entre os critérios determinados: 

 

 

1. SOLO URBANO – Em primeira instância deverá ser considerado como indicação para a configuração do 

limite o espaço que esteja classificado como Solo Urbano em sede de PDM; 
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2. LIMITE DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL – Em segunda instância observar aquilo que 

é o limite do instrumento de planeamento e ordenamento do território vigente ou que tenha sido 

elaborado para o aglomerado; 

 

3. NOÇÃO DE CONJUNTO – em terceira instância, para espaços edificados e infraestruturados, que mesmo 

não se encontrando enquadráveis nos critérios anteriores, por proximidade e relacionamento funcional 

efetivo, se integrados na delimitação, potenciem a ideia de conjunto urbano consolidado; 

 

4. LÍMITES FÍSICOS IDENTIFICÁVEIS – em quarta instância deverão ser considerados os limites físicos 

identificáveis, à escala da base geográfica utilizada, que estejam mais próximos da ‘delimitação’ que 

decorra da obtida pelos critérios anteriores, mas cuja definição se torne ambígua na sua configuração; 

 

5. VALOR ARQUITECTÓNICO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO – em última instância e para casos muito 

particulares, poderão ser considerados edifícios cujo estado de conservação e/ou valor arquitetónico, 

justifique a integração do mesmo na delimitação da ARU. 

 

 

8.0. Proposta 
 

Sem prejuízo do que possa ser tecido adicionalmente ao aqui lavrado, são estas algumas das considerações 

que induzem à formulação de proposta, perspetivando a atualização do propósito da constituição da ARU, e 

com a oportunidade de contexto sustentar com consistência a sua aprovação. 

Entende-se por estas razões, que se consideram pertinentes, que o espaço urbano identificado com a 

maturidade então adquirida, e pela situação existente evidenciada, que se pode interpretar como uma 

oportunidade de a configurar dando um maior leque de possibilidades e abrangência, quer seja ao sector 

privado quer seja ao sector público. 

A oportunidade referida está demonstrada com o exercício reflexivo aqui feito, dotada da maturidade e 

profundidade necessária sobre o trabalho efetuado à luz daquilo que é hoje a realidade do município de Arcos 

de Valdevez e logo do aglomerado urbano foco desta proposta. 

Esta realidade refere-se ao ainda potencial de desenvolvimento do território onde se insere e com o qual se 

relaciona e aos desafios legislativos, instrumentais, normativos e de compromisso, que se colocam à 

administração pública com poder interventivo no desenvolvimento territorial e urbano e logo social e 

económico. 

Atendendo às condições explanadas (oportunidade, prazo, maturidade, instrumentos, interpretação 

territorial, entre outros fatores diversos), sugere-se, portanto, que se considere um bom contributo para o 

desenvolvimento e competitividade territorial de Arcos de Valdevez a aprovação da Área de Reabilitação 

Urbana foco desta proposta. 
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8.1. Objetivos 

 

A maturidade adquirida permite agora reequacionar o seu alcance, propósito e exploração de potencial que 

o seu enquadramento jurídico proporciona. Os objetivos para constituição da ARU são os que se 

determinaram para a constituição da ARU da sede de concelho, aos que podemos acrescentar a oportunidade 

de se tornar muito mais abrangente a incidência espacial do sistema de incentivos à promoção da reabilitação 

urbana. 

Com base nos objetivos e princípios gerais do Regulamento Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e nos 

princípios sobre os quais o município alicerça atualmente a sua estratégia de desenvolvimento, foram 

estabelecidos objetivos gerais que orientam finalidade da constituição da ARU assim como os seus objetivos 

específicos.  

Em todo o caso, o objetivo fundamental de qualquer ação de reabilitação desenvolvida sobre um aglomerado 

urbano, consiste em assegurar a salvaguarda para as gerações vindouras de um património urbano e 

arquitetónico recheado de memória e história, resolvendo os danos físicos e as anomalias construtivas e 

ambientais acumuladas ao longo dos anos, assim como introduzir benefícios permitidos pela modernização 

de instalações e equipamentos. 

A constituição da ARU para esta área urbana reveste-se de máxima importância, pois são evidentes os 

edifícios de valor patrimonial, imóveis notáveis em mau estado de conservação e espaços urbanos carentes 

de tratamento, as quais devem ser tratadas para que no futuro não haja o desvirtuamento e 

descaracterização deste aglomerado, assim como se deve promover a oportunidade de habitação condigna. 

Através da reabilitação urbana desenvolvendo estratégias de intervenção múltiplas, orquestrando um 

conjunto de ações coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os valores culturais, sociais, 

económicos, ambientais e funcionais de determinadas áreas urbanas, consegue-se elevar substancialmente 

a qualidade de vida da população residente. Essas áreas desenvolvem-se através da melhoria do quadro físico 

e do parque edificado, melhorando os seus níveis de habitabilidade e de funcionalidade. 

 

8.1.1. Objetivos gerais 

 

 Melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado; 

 

 Valorizar o património, nomeadamente, valores culturais construídos e paisagem; 

 

 Garantir a funcionalidade e a eficiência do edificado – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios.  
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8.1.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado: 

 Consolidar o aglomerado; 
 

 Valorizar e reabilitar os edifícios com valor arquitetónico; 
 

 Reabilitar os edifícios habitacionais degradados e funcionalmente desadequados; 
 

 Requalificar os equipamentos coletivos e o espaço público, promovendo a sua multifuncionalidade 
e a sua utilização regular; 
 

 Modernizar as infraestruturas existentes; 
 

 Intervir nos espaços urbanos degradados; 
 

 Consolidar e articular a rede de equipamentos e de espaços coletivos qualificados. 

 

Objetivo 2: valorizar o património cultural e natural - paisagem, valores culturais, valores 

construídos singulares: 

 Valorizar a paisagem do aglomerado entendendo-a como o resultado do edificado vernáculo, …, 

espaços verdes envolventes, seja potenciar a paisagem humanizada do aglomerado como uma 

expressão cultural; 

 

 Valorizar os imoveis e estruturas singulares do aglomerado as quais no essencial, lhe conferem 

diferenciação.  

 

Objetivo 3: garantir a funcionalidade e a eficiência – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios: 

 garantir o equilíbrio e a articulação funcional entre a área que se propõe reabilitar e a envolvente; 
 

 adequar os edifícios às boas condições de utilização e funcionalidade dos edifícios; 
 

 adaptar os edifícios de melhores condições de mobilidade e acessibilidade; 
 

 adaptar alguns espaços públicos às condições de mobilidade e acessibilidade; 
 

 melhorar a eficiência energética dos edifícios e infraestruturas públicas. 
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8.2. Quadro de incentivos e benefícios fiscais 

 

A concretização e a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana subjacente à proposta de 

delimitação da ARU carecem da definição de um conjunto de instrumentos de incentivo de natureza fiscal. 

Arcos de Valdevez tem, para boa parte da sede de concelho, em vigência incentivos e benefícios plasmados 

com a constituição da ARU do Centro Urbano da Sede de Concelho de Arcos de Valdevez. Estes são 

integralmente replicados para o aglomerado urbano a que se refere esta proposta, os quais se transcrevem 

nos parágrafos e pontos seguintes. 

Assim do texto original, que serviu de enquadramento à constituição da primeira ARU no município, tem-se 

a afirmação de que através da criação de um quadro fiscal favorável, conjugado com outros tipos de apoio 

ao investimento, procura-se mobilizar os principais agentes no processo de reabilitação urbana (proprietários, 

senhorios inquilinos, residentes em geral, instituições públicas e privadas, comerciantes, empreendedores, 

empresas de construção e promotores imobiliários) a intervir na qualificação, revalorização e (re) 

funcionalização do espaço e da oferta urbana, de acordo com a estratégia de reabilitação urbana consagrada 

nesta proposta. 

Consideram-se, portanto, os benefícios e incentivos fiscais mais relevantes, podendo, durante o processo de 

elaboração, discussão e aprovação da Operação de Reabilitação Urbana que venha a ser implementada, vir 

este quadro a sofrer ajustamentos, nomeadamente de acordo com os Estatutos dos Benefícios Fiscais - EBF. 

 

8.2.1. Benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana 

 

O investimento em imóveis a realizar no âmbito da ARU beneficia de várias e importantes vantagens do ponto 

de vista fiscal para além das relativas aos impostos municipais sobre imóveis, designadamente no que se 

refere ao IRS, ao IRC e ao IVA. De entre estas, destacam-se: 

 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

• Estão sujeitos à taxa reduzida do IVA (6%) as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em documento específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de 

reabilitação urbana delimitadas nos termos legais - (CIVA Anexo Lista I Verba 2.23). 
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IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

 

• Dedução à coleta com um limite de 500 euros, de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, 

relacionados com ações de reabilitação de edifícios - art.º 71.º do EBF;  

 

• Tributação à taxa de 5 % das mais-valias auferidas por sujeitos passivos residentes em território 

português, quando inteiramente decorrentes da alienação de imóveis recuperados nos termos da 

estratégia de reabilitação - art.º 71.º do EBF; 

 

• Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS, quando 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia de 

reabilitação - Artº 71 do EBF. 

 

8.2.2. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

 

Refira-se a propósito que, nos termos do Artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a última redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

Agosto, a delimitação de uma área de reabilitação urbana confere aos proprietários e titulares de outros 

direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nele compreendidos o direito de acesso aos apoios e 

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 13.º e da alínea a) do Artigo 14.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, a proposta de delimitação de uma ARU obriga à definição do quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal 

sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável. 

Neste contexto, a área da delimitada pela ARU beneficiará dos seguintes incentivos associados aos impostos 

municipais: 

 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

• Isenção de IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 

reabilitação - Art.º 45 do EBF; 

 

• Esta isenção pode ser renovada a requerimento do proprietário, por mais 5 anos no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria permanente - Art.º 45 

do EBF. 
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IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

 

• Isenção do IMT de imóveis na 1ª transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação de imóvel 
a afetar a arrendamento para habitação permanente, ou quando localizada em área de reabilitação 
urbana, também a habitação própria permanente – Art.º 45 do EBF; 
 

• Isenção de IMT imóveis nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 
que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data de aquisição 
– Art.º 45 do EBF. 
 

 
Nos casos acima expostos, os benefícios fiscais a atribuir dependem de comprovação do início e da conclusão 

das ações de reabilitação pela Câmara Municipal, que está incumbida de certificar o estado dos imóveis antes 

e depois das obras. 

Para o efeito, entende-se por reabilitação urbana o processo de transformação do solo urbanizado, 

compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 

conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com o 

objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto 

de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas 

históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 

 

8.2.3. Instrumentos de Incentivo Financeiro 

 

Os incentivos de natureza financeira poderão revestir-se na adoção de regimes especiais no âmbito das taxas 

e licenças municipais: 

A este título, as obras de reabilitação do edificado realizadas na área delimitada da ARU beneficiarão de: 

• Redução em 50% das taxas relativas a urbanização, edificação, reforço de infraestruturas e utilização 

e aproveitamento do domínio público municipal em obras de reabilitação de edifícios; 

 

• Redução em 50%, durante 3 anos, das taxas relativas à ocupação da via pública e publicidade em 

estabelecimentos de atividades económicas a funcionar em edifícios reabilitados. 

Os incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado serão concedidos após a boa execução das obras, 

declarada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e cessarão sempre que se verifique que a obra não 

se realizou de acordo com o projeto aprovado. 
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8.2.4. Outros apoios e incentivos 
 

Reconhecendo que para além da fixação de um quadro fiscal favorável ao investimento em projetos de 

reabilitação urbana inseridos ARU e consonantes com os objetivos fixados, é necessário contribuir para a 

criação de outras condições e variáveis que facilitem, agilizem e promovam os projetos de reabilitação 

designadamente no que se refere à diversificação das fontes de financiamento, poderá a Câmara Municipal 

dos Arcos de Valdevez desenvolver um conjunto de ações entre as quais se destacam as seguintes: 

• Celebração de protocolos com instituições bancárias tendo em vista facilitar o acesso ao crédito, a 

redução de comissões e o estabelecimento de condições de financiamento mais favoráveis; 

 

• Apoio técnico na identificação de fontes de financiamento dirigidas à reabilitação urbana ou com 

conexões com esta (ex. eficiência energética), que permitam aos promotores de projetos de 

reabilitação urbana, públicos e privados, aceder aos fundos estruturais disponibilizados no âmbito 

da política de coesão da União Europeia, bem como a novos instrumentos de engenharia financeira 

de que é exemplo o programa JESSICA. 
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Peças Desenhadas 
 

01  Loca l i zação  1/1 000 0  

02  Conf ron tação  |  P lano  D i r e to r  Mun ic ipa l  1/2 000  

03  Enquad ramen to  |  I ns t rumento  pa ra  Ges tão  Te r r i t o r i a l  |  To ta l  1/1 000 0  

04  Enquad ramen to  |  I ns t rumento  pa ra  Ges tão  Te r r i t o r i a l  |Parc i a l  1/2 000  

05  Propos ta  –  De l im i tação  d a  ARU  1/2 000  
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1.0. Âmbito 
 

O município de Arcos de Valdevez, tem por tradição, nos diversos sectores de desenvolvimento do território 

e da sociedade, um sentido de oportunidade para o aproveitamento e a implementação dos mecanismos 

disponibilizados por via de legislação e/ou programas nacionais orientados para o desenvolvimento regional 

e local, os quais naturalmente estejam ao alcance da legitima intervenção municipal, sempre com o propósito 

de fomentar e promover a melhoria das condições de vida e prosperidade da população que vive, trabalha, 

visita, ou pretenda para este concelho vir viver. 

O histórico interventivo tem sido demonstrado pela política municipal há vários anos encetada pelo executivo 

e que se refletiu na estruturação de um conjunto de projetos e obras que materializaram condições para o 

acolhimento de diversos empreendimentos e atividades com notável efeito no impulso à dinâmica 

económica, animação e vivência no município. 

Através de intervenções nos espaços urbanos públicos, com foco para o centro histórico da sede de concelho 

e espaços urbanos associados ao Rio Vez, Soajo, Ermelo e Sistelo, ampliação e requalificação da rede de 

mobilidade e acessibilidade, ampliação e reestruturação das redes de infraestruturas básicas, entre outros 

inúmeros projetos concretizados em obra, culminaram com o aumento da condição territorial do município 

para a fixação, atratividade e potenciação do capital humano. 

Neste âmbito, paralelamente, a forte aposta na capacidade de acolhimento empresarial, promovendo a 

instalação de indústria transformadora e serviços, edificação de equipamentos para impulsionar atividades 

de lazer, cultura e desporto, potenciando assim também a proliferação de empreendimentos turísticos, 

principalmente turismo de habitação e turismo em espaço rural, tornaram-se cruciais para o 

desenvolvimento verificado. 

É neste sentido de oportunidade e de fomento alargado a vários sectores que o município observa as 

possibilidades que as Áreas de Reabilitação Urbana, adiante designadas de ARU, podem trazer ao desígnio 

principal de promoção ainda mais alargada, abrangente e com sentido estratégico do desenvolvimento do 

território e sua população, como mais uma importante componente ao caminho até então encetado. 

Este foco tem também um sentido operacional de dar tradução municipal aos objetivos nacionais em matéria 

de ordenamento do território e urbanismo, privilegiando as intervenções e ações de reabilitação urbana para 

as quais as políticas legais e de incentivo nacionais têm adquirido forte expressão. 

2.0. Enquadramento Jurídico 
 

A Área de Reabilitação Urbana que se submete à aprovação municipal tem na Lei n.º 32/2012 de 14 de 

agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, vulgar Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - RJRU), o seu enquadramento jurídico.  
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Do objeto definido na lei torna-se explícito e relevante a necessária agilidade, flexibilidade e simplificação dos 

procedimentos de criação de ARU. Esta perspetiva é clara e inequívoca com o preceituado que aqui se 

transcreve: 

Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro) 

Artigo 1.º Objeto 

A presente lei aprova medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana, nomeadamente: 

a) Flexibilizando e simplificando os procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana; 

b) … 

 

Na atual redação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana é estabelecido o regime da delimitação da ARU 

para procedimento de aprovação, ao qual o presente relatório de fundamentação e os elementos 

desenhados que se juntam, pretendem dar instrução: 

Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro 

SECÇÃO II - Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

Artigo 13.º - Aprovação e Alteração 

 

1. A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. 

2. A proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana é devidamente fundamentada e 

contém: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º 

3. … 

 

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) possibilita aos municípios dinamizar processos de 

reabilitação urbana em ARU de forma faseada onde numa numa primeira fase aprova-se a delimitação da 

ARU e na fase seguinte faz-se a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana a desenvolver nessa área.  

Segundo o 12º artigo do RJRU, as áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção 

integrada. 
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As áreas de reabilitação urbana podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, património 

cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas 

degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

Assim nos termos preceituados na lei, nomeadamente no número 2 do artigo 13º, procede-se à formalização 

da proposta de delimitação e constituição da ARU, instruída com o presente relatório de fundamentação, 

planta de delimitação e quadro de benefícios fiscais associados.  

Esta proposta devidamente instruída será apresentada por decisão da Camara Municipal à Assembleia 

Municipal conducente à sua aprovação.  

 

3.0. Estratégia em Curso 
 

3.1. Estratégia Nacional 

 

É entendimento nacional, expressado nomeadamente pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – 

IHRU que «as nossas cidades vão assistindo à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, dos seus 

edifícios, dos seus espaços exteriores. Uma degradação decorrente do envelhecimento próprio, da sobrecarga 

de usos, ou ainda do desajustamento dos desenhos da sua organização a novos modos de vida. Por isso, torna-

se imprescindível o desenvolvimento de processos de reabilitação urbana integrada, racionalizando recursos 

e evitando intervenções dispersas que possam revelar-se contraditórias.» (in 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/index.html). 

Esta afirmação, que é no essencial um diagnóstico sumário da situação urbana em Portugal, a qual encontra 

paralelismo com a situação que as ‘nossas cidades’, entenda-se os aglomerados urbanos do concelho, 

exibem, mesmo considerando que foram alvo em determinado tempo de intervenções de reabilitação e 

requalificação urbana, quer seja no espaço público, quer seja no espaço edificado. Não obstante terem sido 

parciais as intervenções verificadas foram bem-sucedidas ao que considerando as exigências e as 

oportunidades programáticas atuais, se encontram motivos que renovam a observância para esses mesmos 

aglomerados urbanos. 

Acresce ainda a interpretação do IHRU, que se considera correta, de que se deve procurar promover a 

concentração versus a dispersão urbana, de maneira a tornar os territórios mais eficientemente e 

organizacionalmente robustos e prósperos para a população que os utilizam. Esta posição do IHRU encontra 

no mecanismo das ARU, dos critérios para a sua delimitação e no conjunto de programas e conteúdos legais 

que vêm sendo aprovados e publicados em diário da república, um cenário interventivo favorável e oportuno 

para promover uma política de desenvolvimento territorial baseada no pressuposto da reabilitação urbana. 
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3.2. Estratégia Municipal 

 

O Município de Arcos de Valdevez tem à data de elaboração desta proposta, aprovada a Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Urbano de Arcos de Valdevez, na sua delimitação aprovada inicialmente em julho de 2014, 

e na sua configuração atual que determinou o alargamento da área de intervenção, por aprovação em junho 

de 2017. 

O mais importante a esta referência sobre a ARU em vigor prende-se com a experiência e a maturidade 

adquirida desde a sua implementação e que por força das intervenções recentes na sede de concelho, quer 

sejam do sector público como do privado, respetivamente projetos de reconversão urbanística, de 

equipamentos coletivos e projetos de reabilitação de edifícios particulares, vem-se verificando interessante 

dinâmica de execução, ao que se torna de todo conveniente dar novo, mais alargado e abrangente impulso. 

A experiência, entendendo-a sob a perspetiva do incentivo à reabilitação, revela-se com evidência positiva, 

quer seja pela natureza das obras quer seja pela sua dimensão, pelo que a oportunidade de o município 

intervir proactivamente neste domínio deve ser cada vez mais encarada com maior acutilância, abrangência 

e integração. 

As solicitações conhecidas de procura no mercado imobiliário de soluções habitacionais e de negócio, 

manifestações estas de âmbito e interesse particular, a tendência para o aumento do interesse em melhorar 

as condições de utilização dos edifícios, e a intenção municipal em gerar as melhores condições para o 

repovoamento do território, deverão ser atendidas e fomentadas também com recurso aos mecanismos que 

uma ARU e os incentivos que a ela estarão associados. 

Assim, conciliando a finalidade estratégica nacional da constituição das ARU com a estratégia municipal em 

curso, encontrando inequívoco encontro de visão sobre a condição do território e paralelismo na perspetiva 

de encontrar soluções para o desenvolver, o Município de Arcos de Valdevez, entende que o foco de 

constituição de novas ARU deverá dar resposta a esta orientação estratégica: 

 

 

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL 

 
 

 

Identificar no território de Arcos de Valdevez concentrações suficientemente consolidadas com 

um nível de estruturação e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua 

delimitação enquanto aglomerados urbanos, que revelem valores patrimoniais de conjunto ou 

singulares, e que estejam abrangidas por instrumentos ou regimes de proteção e salvaguarda ou 

que para elas tenham sido já efetuados exercícios e estudos de planeamento, ordenamento do 

território e urbanismo. 
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4.0. Razões para a seleção do aglomerado urbano 
 

Assumidas as estratégias nacional e municipal em curso, logo a importância de promover o desenvolvimento 

e sustentabilidade do território e da população por via da reabilitação urbana, e convocada a definição 

estratégica e de política municipal para esse propósito, importa validar a seleção do aglomerado urbano de 

Sistelo (Porto Cova) face aos pressupostos integrantes da referida definição: 

 

 

AFERIÇÃO DE NATUREZA ESTRATÉGICA 

 
 

 

Definição estratégica 

Verificação 

Não Sim 
 

  

 

É uma concentração urbana que está abrangida por instrumento ou regime de 

proteção e salvaguarda ou que para ela tenha sido já efetuado exercício e/ou 

estudo de planeamento e ordenamento do território? 

 

  
 

 

 

É uma concentração urbana que revela valores patrimoniais edificados de 

conjunto ou singulares? 

 

 
 

 
 

 

É uma concentração suficientemente consolidada com um nível de estruturação 

e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua delimitação 

enquanto aglomerado urbano? 

 

 
 
 

 

Face à aferição efetuada, confrontando a orientação estratégica municipal e as características que o 

aglomerado urbano de Sistelo (Porto Cova) evidencia, torna-se válido o seu enquadramento como suscetível 

de o submeter a delimitação de uma ARU, atendendo a critérios para a sua configuração, especialmente por 

se encontrar enquadrado e classificado de Monumento Nacional – Paisagem Cultural de Sistelo. 
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5.0. Considerações de sustentação 
 

5.1. Considerações de natureza retórica 
 

A história a que reabilitação urbana recorre é a «História Urbana», utilizando como método, a análise das 

situações atuais, funcionando a história anónima do passado como valor de apreciação da expressão atual 

de cada área construída. À preservação e reabilitação do património, previamente ao ato em si, deve ser 

fomentada e estabilizada a consciência coletiva de que o património urbano e arquitetónico deve ser 

defendido face à sua degradação e destruição. 

O Apelo sobre a Arquitetura Rural e o Ordenamento do Território (1976), é um documento que trata de 

maneira específica a problemática da salvaguarda da arquitetura popular e a sua paisagem. É também neste 

contexto e enquadramento que se perspetiva a concretização da presente proposta, considerando o 

interesse, histórico, cultural, monumental, paisagístico e ambiental do aglomerado de Sistelo (Porto Cova). 

A reabilitação urbana consiste numa política urbana que procura intervir na requalificação e revitalização do 

ambiente urbano e rural, equilibrando a reabilitação dos tecidos centrais possuidores de valor histórico e 

arquitetónico, em simultâneo com a reconversão e requalificação da periferia, promovendo assim uma 

melhor integração e harmonização entre as partes, que insistentemente são olhadas como antagónicas. 

 

5.2. Considerações de natureza biofísica, urbana, cultural e arquitetónica 
 

Sistelo (Porto Cova) é um aglomerado amarrado numa das vertentes do alto Vez, característico pela sua forma 

particular de vivência, organização social e económica razões pelas quais apresenta um importante legado 

patrimonial e cultural. 

Das características geomorfológicas onde se encontra implantado, decorreu a forma de construir, trabalhar 

e viver com contornos singulares, típicos dos territórios de montanha, onde os seus socalcos estreitos e 

prolongados marcam a paisagem de forma única e sublime. 

A sua relativa proximidade com o Vez e a sua condição de proximidade ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, 

faz dele um aglomerado urbano importante se se considerarem as efetiva e potencial dinâmicas turísticas, 

onde poderá assumir um papel cada vez mais operacional como espaço “pré-parque” funcionando como 

apoio à transição para quem entra em neste território, sendo por si só já ele um espaço territorial de 

excelência ambiental e paisagística. 

Ao povoamento existente no núcleo urbano do Sistelo (Porto Cova) está inerente uma ocupação orgânica do 

território, na medida em que a implantação do tecido e da malha urbana acompanha a estrutura e a 

composição geomorfológica do substrato, respeitando, no que foi/é essencial e relevante, as suas 

características assim como a aptidão das partes desse substrato. 
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O assentamento e localização do aglomerado urbano do Sistelo (Porto Cova) resulta numa sintetização por 

um lado dos condicionalismos e por outro das oportunidades da geologia, da litologia, do relevo, da 

altimetria, e da exposição ao quadrante de boa insolação. 

 

 

 

A esta implantação esteve também subjacente a resposta a necessidades de sobrevivência indo de encontro 

às potencialidades que os recursos territoriais ofereciam ou poderiam oferecer, desde que devidamente 

salvaguardados e valorizados. A vida em subsistência gerou a necessidade de transformar boa parte da 

vertente de grande declive em socalcos para aproveitamento agrícola originando a paisagem cultural hoje 

reconhecida, de muita beleza, ambientalmente ajustada e culturalmente testemunho da vivência local. 

Do otimizado aproveitamento e coerente gestão do solo que ao longo dos tempos a atividade económica 

dominante foi exigindo, assim como as necessidades mínimas que a habitação requisitou, resultou numa 

ocupação morfológica interessante. Pela análise destes aspetos podem sustentar-se as razões da ocupação e 

uso do solo, e assim compreender a estrutura morfológica do aglomerado urbano de Sistelo (Porto Cova). 

Esta morfologia baseia-se, portanto, numa implantação do núcleo do tecido urbano em solo onde o declive 

assim o mais favoreceu, neste caso a cumeeira, a atividade agrícola nos solos com constituição geológica e 

litológica que potenciam a exploração, mesmo que para isso tenham sido transformados, sendo que a malha 

urbana de características tipicamente rurais surge como o meio natural de comunicação entre as diferentes 

habitações e os respetivos terrenos agrícolas.  
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Como em todos os espaços humanos, a sucessão dos tempos estabelece sempre um legado patrimonial e 

monumental. O conjunto, que assume uma presença destacada na paisagem cultural de inegável beleza, foi 

edificado provavelmente como aglomerado ‘complementar’ ao lugar de Sistelo (Igreja), não tendo por isso 

edifícios que se possam destacar dos restantes, em termos de função ou arquitetura de exceção, havendo, 

contudo, a expressão inequívoca da arquitetura popular dominante na serra, assim como, a notável presença 

de um conjunto de espigueiros, esses sim o testemunho da cultura agrícola do povoamento: 
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O conjunto dos imóveis do aglomerado de Sistelo (Porto Cova) apresentam características arquitetónicas 

muito próprias, que são um prolongamento das situações e tipologias encontradas ao longo de toda a serra, 

em termos daquilo que é a arquitetura vernacular do território de montanha do Alto Minho. 

 

      

 

O Sistelo (Porto Cova) pertence ao maciço montanhoso onde se localiza em proximidade o Parque Nacional 

da Peneda Gerês – PNPG, facto que aliado à morfologia que o aglomerado e a sua envolvente apresentam, 

permite equacionar de forma consistente o aproveitamento e valorização do património edificado para 

utilização em atividade turística, nomeadamente em Turismo em Espaço Rural – TER, e assim as famílias 

poderem obter por acréscimo um meio de rendimento complementar às atividades que vêm exercendo. 

Também por força da aprovação nacional da paisagem de Sistelo classificada como monumento nacional, 

(facto inédito, pois até à data, esta classificação só a edifícios tinha sido atribuída), torna-se empolada a 

importância dos aglomerados que integram esta área classificada, a todos os níveis, e onde se inclui a aldeia 

Sistelo (Porto Cova). Este estatuto releva o aglomerado para um nível de observação e cuidado acrescido, 

pois a oportunidade de desenvolvimento associada carece de trabalho de reabilitação urbana, urgente, para 

o qual a aprovação da ARU se propõem a efetivar. 
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Contudo existem ainda bastantes edifícios, outras construções características, sítios e vias de comunicação, 

que foram construídas no inicio e durante a primeira metade do século XX, que se encontram na sua maioria 

em mau estado de conservação. Para estes urge intervenção e incentivo à sua reabilitação e valorização. 

A rede de pequenos caminhos que ligam diferentes áreas de e para a periferia, são igualmente elementos 

patrimoniais importantes, pois a sua distribuição, metodologia construtiva e organização marcam um ritmo 

ancestral de utilização. Em termos de vias, em particular destaca-se a ecovia no fundo do vale e os diversos 

trilhos por entre a paisagem de socalcos agrícolas, que ligam a aldeia aos espaços agrícolas envolventes e a 

referida ecovia. 
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6.0. Dinâmicas legislativas e programáticas 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, estabelece o normativo legal para as operações urbanísticas 

em matéria de Reabilitação Urbana, nomeadamente o regime a que devem respeitar a constituição das ARU 

e o seu desenvolvimento. No RJRU, na sua Parte II – Regime Especial da Reabilitação Urbana, encontram-se 

outras referências a diversas possibilidades de fomentar a reabilitação urbana, entre elas, a dos edifícios com 

mais de 30 anos localizados ou não fora de ARU. 

Com a publicação do DL n.º 194/2015, de 14/09 que altera o DL n.º 53/2014, de 08/04) fica estabelecido «um 

regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos 

ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional», dando assim consequência e 

procedimento ao já veiculado no RJRU. 

Este normativo vem desenvolver e dar assim corpo ao já preceituado no RJRU, na referida parte III, o que 

reforça o sentido de promover, incentivar e fomentar a reabilitação urbana, com especial foco em ARU, 

«adotando medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que reforçam o objetivo de 

dinamização, de forma efetiva, dos processos administrativos de reabilitação urbana. A reabilitação urbana 

deve assumir-se como uma realidade economicamente viável em todas as áreas consolidadas, garantindo-se 

a sua execução para todas as populações e para a habitação já existente, e não apenas para nichos de 

mercado.» 

 

6.1. Programas e instrumentos de apoio e incentivo à reabilitação urbana 

 

6.1.1. Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

 

O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, tutelado pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, com o qual o Município estabeleceu protocolo de cooperação, tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. 

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. 

É um programa que na definição do perfil das candidaturas potencialmente elegíveis, é dado especial relevo 

a edifícios «preferencialmente localizados em Áreas de Reabilitação Urbana.» 
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6.1.2. IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro 

 

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas – é um instrumento 

financeiro para apoio à reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, 

criado no âmbito do Portugal 2020, sendo financiado pelos Programas Operacionais Regionais do Continente 

e pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, bem como por instituições 

financeiras europeias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do 

Conselho da Europa (CEB). 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por 

intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

Todas as operações que são objeto de financiamento têm de ser apreciadas pelo Município da área de 

localização do projeto, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU)  definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DLº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro); 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 

 

7.0. Critérios para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 

Selecionado o aglomerado urbano, importa determinar critérios para a delimitação da área que venha a ser 

aprovada como ARU e logo se tornar passível de usufruir do regime aplicável e de toda a programação e 

legislação aplicável, e que por isso dinamizem e incentivem ações, sejam de iniciativa pública como privada, 

de reabilitação urbana. 

 

CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

Nota prévia: A delimitação da ARU deverá configurar uma geometria que observe em complementaridade o melhor 

compromisso possível entre os critérios determinados: 

 

 

1. SOLO URBANO – Em primeira instância deverá ser considerado como indicação para a configuração do 

limite o espaço que esteja classificado como Solo Urbano em sede de PDM; 
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2. LIMITE DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL – Em segunda instância observar aquilo que 

é o limite do instrumento de planeamento e ordenamento do território vigente ou que tenha sido 

elaborado para o aglomerado; 

 

3. NOÇÃO DE CONJUNTO – em terceira instância, para espaços edificados e infraestruturados, que mesmo 

não se encontrando enquadráveis nos critérios anteriores, por proximidade e relacionamento funcional 

efetivo, se integrados na delimitação, potenciem a ideia de conjunto urbano consolidado; 

 

4. LÍMITES FÍSICOS IDENTIFICÁVEIS – em quarta instância deverão ser considerados os limites físicos 

identificáveis, à escala da base geográfica utilizada, que estejam mais próximos da ‘delimitação’ que 

decorra da obtida pelos critérios anteriores, mas cuja definição se torne ambígua na sua configuração; 

 

5. VALOR ARQUITECTÓNICO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO – em última instância e para casos muito 

particulares, poderão ser considerados edifícios cujo estado de conservação e/ou valor arquitetónico, 

justifique a integração do mesmo na delimitação da ARU. 

 

 

8.0. Proposta 
 

Sem prejuízo do que possa ser tecido adicionalmente ao aqui lavrado, são estas algumas das considerações 

que induzem à formulação de proposta, perspetivando a atualização do propósito da constituição da ARU, e 

com a oportunidade de contexto sustentar com consistência a sua aprovação. 

Entende-se por estas razões, que se consideram pertinentes, que o espaço urbano identificado com a 

maturidade então adquirida, e pela situação existente evidenciada, que se pode interpretar como uma 

oportunidade de a configurar dando um maior leque de possibilidades e abrangência, quer seja ao sector 

privado quer seja ao sector público. 

A oportunidade referida está demonstrada com o exercício reflexivo aqui feito, dotada da maturidade e 

profundidade necessária sobre o trabalho efetuado à luz daquilo que é hoje a realidade do município de Arcos 

de Valdevez e logo do aglomerado urbano foco desta proposta. 

Esta realidade refere-se ao ainda potencial de desenvolvimento do território onde se insere e com o qual se 

relaciona e aos desafios legislativos, instrumentais, normativos e de compromisso, que se colocam à 

administração pública com poder interventivo no desenvolvimento territorial e urbano e logo social e 

económico. 

Atendendo às condições explanadas (oportunidade, prazo, maturidade, instrumentos, interpretação 

territorial, entre outros fatores diversos), sugere-se, portanto, que se considere um bom contributo para o 

desenvolvimento e competitividade territorial de Arcos de Valdevez a aprovação da Área de Reabilitação 

Urbana foco desta proposta. 
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8.1. Objetivos 

 

A maturidade adquirida permite agora reequacionar o seu alcance, propósito e exploração de potencial que 

o seu enquadramento jurídico proporciona. Os objetivos para constituição da ARU são os que se 

determinaram para a constituição da ARU da sede de concelho, aos que podemos acrescentar a oportunidade 

de se tornar muito mais abrangente a incidência espacial do sistema de incentivos à promoção da reabilitação 

urbana. 

Com base nos objetivos e princípios gerais do Regulamento Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e nos 

princípios sobre os quais o município alicerça atualmente a sua estratégia de desenvolvimento, foram 

estabelecidos objetivos gerais que orientam finalidade da constituição da ARU assim como os seus objetivos 

específicos.  

Em todo o caso, o objetivo fundamental de qualquer ação de reabilitação desenvolvida sobre um aglomerado 

urbano, consiste em assegurar a salvaguarda para as gerações vindouras de um património urbano e 

arquitetónico recheado de memória e história, resolvendo os danos físicos e as anomalias construtivas e 

ambientais acumuladas ao longo dos anos, assim como introduzir benefícios permitidos pela modernização 

de instalações e equipamentos. 

A constituição da ARU para esta área urbana reveste-se de máxima importância, pois são evidentes os 

edifícios de valor patrimonial, imóveis notáveis em mau estado de conservação e espaços urbanos carentes 

de tratamento, as quais devem ser tratadas para que no futuro não haja o desvirtuamento e 

descaracterização deste aglomerado, assim como se deve promover a oportunidade de habitação condigna. 

Através da reabilitação urbana desenvolvendo estratégias de intervenção múltiplas, orquestrando um 

conjunto de ações coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os valores culturais, sociais, 

económicos, ambientais e funcionais de determinadas áreas urbanas, consegue-se elevar substancialmente 

a qualidade de vida da população residente. Essas áreas desenvolvem-se através da melhoria do quadro físico 

e do parque edificado, melhorando os seus níveis de habitabilidade e de funcionalidade. 

 

8.1.1. Objetivos gerais 

 

 Melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado; 

 

 Valorizar o património, nomeadamente, valores culturais construídos e paisagem; 

 

 Garantir a funcionalidade e a eficiência do edificado – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios.  
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8.1.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado: 

 Consolidar o aglomerado; 
 

 Valorizar e reabilitar os edifícios com valor arquitetónico; 
 

 Reabilitar os edifícios habitacionais degradados e funcionalmente desadequados; 
 

 Requalificar os equipamentos coletivos e o espaço público, promovendo a sua multifuncionalidade 
e a sua utilização regular; 
 

 Modernizar as infraestruturas existentes; 
 

 Intervir nos espaços urbanos degradados; 
 

 Consolidar e articular a rede de equipamentos e de espaços coletivos qualificados. 

 

Objetivo 2: valorizar o património cultural e natural - paisagem, valores culturais, valores 

construídos singulares: 

 Valorizar a paisagem do aglomerado entendendo-a como o resultado do edificado vernáculo, …, 

espaços verdes envolventes, seja potenciar a paisagem humanizada do aglomerado como uma 

expressão cultural; 

 

 Valorizar os imoveis e estruturas singulares do aglomerado as quais no essencial, lhe conferem 

diferenciação.  

 

Objetivo 3: garantir a funcionalidade e a eficiência – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios: 

 garantir o equilíbrio e a articulação funcional entre a área que se propõe reabilitar e a envolvente; 
 

 adequar os edifícios às boas condições de utilização e funcionalidade dos edifícios; 
 

 adaptar os edifícios de melhores condições de mobilidade e acessibilidade; 
 

 adaptar alguns espaços públicos às condições de mobilidade e acessibilidade; 
 

 melhorar a eficiência energética dos edifícios e infraestruturas públicas. 
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8.2. Quadro de incentivos e benefícios fiscais 

 

A concretização e a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana subjacente à proposta de 

delimitação da ARU carecem da definição de um conjunto de instrumentos de incentivo de natureza fiscal. 

Arcos de Valdevez tem, para boa parte da sede de concelho, em vigência incentivos e benefícios plasmados 

com a constituição da ARU do Centro Urbano da Sede de Concelho de Arcos de Valdevez. Estes são 

integralmente replicados para o aglomerado urbano a que se refere esta proposta, os quais se transcrevem 

nos parágrafos e pontos seguintes. 

Assim do texto original, que serviu de enquadramento à constituição da primeira ARU no município, tem-se 

a afirmação de que através da criação de um quadro fiscal favorável, conjugado com outros tipos de apoio 

ao investimento, procura-se mobilizar os principais agentes no processo de reabilitação urbana (proprietários, 

senhorios inquilinos, residentes em geral, instituições públicas e privadas, comerciantes, empreendedores, 

empresas de construção e promotores imobiliários) a intervir na qualificação, revalorização e (re) 

funcionalização do espaço e da oferta urbana, de acordo com a estratégia de reabilitação urbana consagrada 

nesta proposta. 

Consideram-se, portanto, os benefícios e incentivos fiscais mais relevantes, podendo, durante o processo de 

elaboração, discussão e aprovação da Operação de Reabilitação Urbana que venha a ser implementada, vir 

este quadro a sofrer ajustamentos, nomeadamente de acordo com os Estatutos dos Benefícios Fiscais - EBF. 

 

8.2.1. Benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana 

 

O investimento em imóveis a realizar no âmbito da ARU beneficia de várias e importantes vantagens do ponto 

de vista fiscal para além das relativas aos impostos municipais sobre imóveis, designadamente no que se 

refere ao IRS, ao IRC e ao IVA. De entre estas, destacam-se: 

 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

• Estão sujeitos à taxa reduzida do IVA (6%) as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em documento específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de 

reabilitação urbana delimitadas nos termos legais - (CIVA Anexo Lista I Verba 2.23). 
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IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

 

• Dedução à coleta com um limite de 500 euros, de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, 

relacionados com ações de reabilitação de edifícios - art.º 71.º do EBF;  

 

• Tributação à taxa de 5 % das mais-valias auferidas por sujeitos passivos residentes em território 

português, quando inteiramente decorrentes da alienação de imóveis recuperados nos termos da 

estratégia de reabilitação - art.º 71.º do EBF; 

 

• Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS, quando 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia de 

reabilitação - Artº 71 do EBF. 

 

8.2.2. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

 

Refira-se a propósito que, nos termos do Artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a última redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

Agosto, a delimitação de uma área de reabilitação urbana confere aos proprietários e titulares de outros 

direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nele compreendidos o direito de acesso aos apoios e 

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. 

 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 13.º e da alínea a) do Artigo 14.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, a proposta de delimitação de uma ARU obriga à definição do quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal 

sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável. 

Neste contexto, a área da delimitada pela ARU beneficiará dos seguintes incentivos associados aos impostos 

municipais: 

 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

• Isenção de IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 

reabilitação - Art.º 45 do EBF; 

 

• Esta isenção pode ser renovada a requerimento do proprietário, por mais 5 anos no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria permanente - Art.º 45 

do EBF. 



 

 

Município de Arcos de Valdevez 

DDEU |Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território 

 
 

PROCESSO ARU do Aglomerado Urbano de Sistelo | Porto Cova 
RELATÓRIO 

Dezembro de 17 

500-17_PDT Política e Desenvolvimento do Território Página 20 de 22 

 

 

IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

 

• Isenção do IMT de imóveis na 1ª transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação de imóvel 
a afetar a arrendamento para habitação permanente, ou quando localizada em área de reabilitação 
urbana, também a habitação própria permanente – Art.º 45 do EBF; 
 

• Isenção de IMT imóveis nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 
que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data de aquisição 
– Art.º 45 do EBF. 
 

 
Nos casos acima expostos, os benefícios fiscais a atribuir dependem de comprovação do início e da conclusão 

das ações de reabilitação pela Câmara Municipal, que está incumbida de certificar o estado dos imóveis antes 

e depois das obras. 

Para o efeito, entende-se por reabilitação urbana o processo de transformação do solo urbanizado, 

compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 

conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com o 

objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto 

de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas 

históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 

 

8.2.3. Instrumentos de Incentivo Financeiro 

 

Os incentivos de natureza financeira poderão revestir-se na adoção de regimes especiais no âmbito das taxas 

e licenças municipais: 

A este título, as obras de reabilitação do edificado realizadas na área delimitada da ARU beneficiarão de: 

• Redução em 50% das taxas relativas a urbanização, edificação, reforço de infraestruturas e utilização 

e aproveitamento do domínio público municipal em obras de reabilitação de edifícios; 

 

• Redução em 50%, durante 3 anos, das taxas relativas à ocupação da via pública e publicidade em 

estabelecimentos de atividades económicas a funcionar em edifícios reabilitados. 

Os incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado serão concedidos após a boa execução das obras, 

declarada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e cessarão sempre que se verifique que a obra não 

se realizou de acordo com o projeto aprovado. 
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8.2.4. Outros apoios e incentivos 
 

Reconhecendo que para além da fixação de um quadro fiscal favorável ao investimento em projetos de 

reabilitação urbana inseridos ARU e consonantes com os objetivos fixados, é necessário contribuir para a 

criação de outras condições e variáveis que facilitem, agilizem e promovam os projetos de reabilitação 

designadamente no que se refere à diversificação das fontes de financiamento, poderá a Câmara Municipal 

dos Arcos de Valdevez desenvolver um conjunto de ações entre as quais se destacam as seguintes: 

• Celebração de protocolos com instituições bancárias tendo em vista facilitar o acesso ao crédito, a 

redução de comissões e o estabelecimento de condições de financiamento mais favoráveis; 

 

• Apoio técnico na identificação de fontes de financiamento dirigidas à reabilitação urbana ou com 

conexões com esta (ex. eficiência energética), que permitam aos promotores de projetos de 

reabilitação urbana, públicos e privados, aceder aos fundos estruturais disponibilizados no âmbito 

da política de coesão da União Europeia, bem como a novos instrumentos de engenharia financeira 

de que é exemplo o programa JESSICA. 

  



 

 

Município de Arcos de Valdevez 

DDEU |Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território 

 
 

PROCESSO ARU do Aglomerado Urbano de Sistelo | Porto Cova 
RELATÓRIO 

Dezembro de 17 

500-17_PDT Política e Desenvolvimento do Território Página 22 de 22 

 

 

Peças Desenhadas 
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1.0. Âmbito 
 

O município de Arcos de Valdevez, tem por tradição, nos diversos sectores de desenvolvimento do território 

e da sociedade, um sentido de oportunidade para o aproveitamento e a implementação dos mecanismos 

disponibilizados por via de legislação e/ou programas nacionais orientados para o desenvolvimento regional 

e local, os quais naturalmente estejam ao alcance da legitima intervenção municipal, sempre com o propósito 

de fomentar e promover a melhoria das condições de vida e prosperidade da população que vive, trabalha, 

visita, ou pretenda para este concelho vir viver. 

O histórico interventivo tem sido demonstrado pela política municipal há vários anos encetada pelo executivo 

e que se refletiu na estruturação de um conjunto de projetos e obras que materializaram condições para o 

acolhimento de diversos empreendimentos e atividades com notável efeito no impulso à dinâmica 

económica, animação e vivência no município. 

Através de intervenções nos espaços urbanos públicos, com foco para o centro histórico da sede de concelho 

e espaços urbanos associados ao Rio Vez, Soajo, Ermelo e Sistelo, ampliação e requalificação da rede de 

mobilidade e acessibilidade, ampliação e reestruturação das redes de infraestruturas básicas, entre outros 

inúmeros projetos concretizados em obra, culminaram com o aumento da condição territorial do município 

para a fixação, atratividade e potenciação do capital humano. 

Neste âmbito, paralelamente, a forte aposta na capacidade de acolhimento empresarial, promovendo a 

instalação de indústria transformadora e serviços, edificação de equipamentos para impulsionar atividades 

de lazer, cultura e desporto, potenciando assim também a proliferação de empreendimentos turísticos, 

principalmente turismo de habitação e turismo em espaço rural, tornaram-se cruciais para o 

desenvolvimento verificado. 

É neste sentido de oportunidade e de fomento alargado a vários sectores que o município observa as 

possibilidades que as Áreas de Reabilitação Urbana, adiante designadas de ARU, podem trazer ao desígnio 

principal de promoção ainda mais alargada, abrangente e com sentido estratégico do desenvolvimento do 

território e sua população, como mais uma importante componente ao caminho até então encetado. 

Este foco tem também um sentido operacional de dar tradução municipal aos objetivos nacionais em matéria 

de ordenamento do território e urbanismo, privilegiando as intervenções e ações de reabilitação urbana para 

as quais as políticas legais e de incentivo nacionais têm adquirido forte expressão. 

2.0. Enquadramento Jurídico 
 

A Área de Reabilitação Urbana que se submete à aprovação municipal tem na Lei n.º 32/2012 de 14 de 

agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, vulgar Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - RJRU), o seu enquadramento jurídico.  
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Do objeto definido na lei torna-se explícito e relevante a necessária agilidade, flexibilidade e simplificação dos 

procedimentos de criação de ARU. Esta perspetiva é clara e inequívoca com o preceituado que aqui se 

transcreve: 

Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro) 

Artigo 1.º Objeto 

A presente lei aprova medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana, nomeadamente: 

a) Flexibilizando e simplificando os procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana; 

b) … 

 

Na atual redação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana é estabelecido o regime da delimitação da ARU 

para procedimento de aprovação, ao qual o presente relatório de fundamentação e os elementos 

desenhados que se juntam, pretendem dar instrução: 

Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro 

SECÇÃO II - Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

Artigo 13.º - Aprovação e Alteração 

 

1. A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. 

2. A proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana é devidamente fundamentada e 

contém: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º 

3. … 

 

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) possibilita aos municípios dinamizar processos de 

reabilitação urbana em ARU de forma faseada onde numa numa primeira fase aprova-se a delimitação da 

ARU e na fase seguinte faz-se a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana a desenvolver nessa área.  

Segundo o 12º artigo do RJRU, as áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção 

integrada. 
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As áreas de reabilitação urbana podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, património 

cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas 

degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

Assim nos termos preceituados na lei, nomeadamente no número 2 do artigo 13º, procede-se à formalização 

da proposta de delimitação e constituição da ARU, instruída com o presente relatório de fundamentação, 

planta de delimitação e quadro de benefícios fiscais associados.  

Esta proposta devidamente instruída será apresentada por decisão da Camara Municipal à Assembleia 

Municipal conducente à sua aprovação.  

 

3.0. Estratégia em Curso 
 

3.1. Estratégia Nacional 

 

É entendimento nacional, expressado nomeadamente pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – 

IHRU que «as nossas cidades vão assistindo à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, dos seus 

edifícios, dos seus espaços exteriores. Uma degradação decorrente do envelhecimento próprio, da sobrecarga 

de usos, ou ainda do desajustamento dos desenhos da sua organização a novos modos de vida. Por isso, torna-

se imprescindível o desenvolvimento de processos de reabilitação urbana integrada, racionalizando recursos 

e evitando intervenções dispersas que possam revelar-se contraditórias.» (in 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/index.html). 

Esta afirmação, que é no essencial um diagnóstico sumário da situação urbana em Portugal, a qual encontra 

paralelismo com a situação que as ‘nossas cidades’, entenda-se os aglomerados urbanos do concelho, 

exibem, mesmo considerando que foram alvo em determinado tempo de intervenções de reabilitação e 

requalificação urbana, quer seja no espaço público, quer seja no espaço edificado. Não obstante terem sido 

parciais as intervenções verificadas foram bem-sucedidas ao que considerando as exigências e as 

oportunidades programáticas atuais, se encontram motivos que renovam a observância para esses mesmos 

aglomerados urbanos. 

Acresce ainda a interpretação do IHRU, que se considera correta, de que se deve procurar promover a 

concentração versus a dispersão urbana, de maneira a tornar os territórios mais eficientemente e 

organizacionalmente robustos e prósperos para a população que os utilizam. Esta posição do IHRU encontra 

no mecanismo das ARU, dos critérios para a sua delimitação e no conjunto de programas e conteúdos legais 

que vêm sendo aprovados e publicados em diário da república, um cenário interventivo favorável e oportuno 

para promover uma política de desenvolvimento territorial baseada no pressuposto da reabilitação urbana. 
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3.2. Estratégia Municipal 

 

O Município de Arcos de Valdevez tem à data de elaboração desta proposta, aprovada a Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Urbano de Arcos de Valdevez, na sua delimitação aprovada inicialmente em julho de 2014, 

e na sua configuração atual que determinou o alargamento da área de intervenção, por aprovação em junho 

de 2017. 

O mais importante a esta referência sobre a ARU em vigor prende-se com a experiência e a maturidade 

adquirida desde a sua implementação e que por força das intervenções recentes na sede de concelho, quer 

sejam do sector público como do privado, respetivamente projetos de reconversão urbanística, de 

equipamentos coletivos e projetos de reabilitação de edifícios particulares, vem-se verificando interessante 

dinâmica de execução, ao que se torna de todo conveniente dar novo, mais alargado e abrangente impulso. 

A experiência, entendendo-a sob a perspetiva do incentivo à reabilitação, revela-se com evidência positiva, 

quer seja pela natureza das obras quer seja pela sua dimensão, pelo que a oportunidade de o município 

intervir proactivamente neste domínio deve ser cada vez mais encarada com maior acutilância, abrangência 

e integração. 

As solicitações conhecidas de procura no mercado imobiliário de soluções habitacionais e de negócio, 

manifestações estas de âmbito e interesse particular, a tendência para o aumento do interesse em melhorar 

as condições de utilização dos edifícios, e a intenção municipal em gerar as melhores condições para o 

repovoamento do território, deverão ser atendidas e fomentadas também com recurso aos mecanismos que 

uma ARU e os incentivos que a ela estarão associados. 

Assim, conciliando a finalidade estratégica nacional da constituição das ARU com a estratégia municipal em 

curso, encontrando inequívoco encontro de visão sobre a condição do território e paralelismo na perspetiva 

de encontrar soluções para o desenvolver, o Município de Arcos de Valdevez, entende que o foco de 

constituição de novas ARU deverá dar resposta a esta orientação estratégica: 

 

 

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL 

 
 

 

Identificar no território de Arcos de Valdevez concentrações suficientemente consolidadas com 

um nível de estruturação e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua 

delimitação enquanto aglomerados urbanos, que revelem valores patrimoniais de conjunto ou 

singulares, e que estejam abrangidas por instrumentos ou regimes de proteção e salvaguarda ou 

que para elas tenham sido já efetuados exercícios e estudos de planeamento, ordenamento do 

território e urbanismo. 
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4.0. Razões para a seleção do aglomerado urbano 
 

Assumidas as estratégias nacional e municipal em curso, logo a importância de promover o desenvolvimento 

e sustentabilidade do território e da população por via da reabilitação urbana, e convocada a definição 

estratégica e de política municipal para esse propósito, importa validar a seleção do aglomerado urbano de 

Sistelo (Padrão) face aos pressupostos integrantes da referida definição: 

 

 

AFERIÇÃO DE NATUREZA ESTRATÉGICA 

 
 

 

Definição estratégica 

Verificação 

Não Sim 
 

  

 

É uma concentração urbana que está abrangida por instrumento ou regime de 

proteção e salvaguarda ou que para ela tenha sido já efetuado exercício e/ou 

estudo de planeamento e ordenamento do território? 

 

  
 

 

 

É uma concentração urbana que revela valores patrimoniais edificados de 

conjunto ou singulares? 

 

 
 

 
 

 

É uma concentração suficientemente consolidada com um nível de estruturação 

e organização que permita configurar com relativa facilidade a sua delimitação 

enquanto aglomerado urbano? 

 

 
 
 

 

Face à aferição efetuada, confrontando a orientação estratégica municipal e as características que o 

aglomerado urbano de Sistelo (Padrão) evidencia, torna-se válido o seu enquadramento como suscetível de 

o submeter a delimitação de uma ARU, atendendo a critérios para a sua configuração, especialmente por se 

encontrar enquadrado e classificado de Monumento Nacional – Paisagem Cultural de Sistelo. 
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5.0. Considerações de sustentação 
 

5.1. Considerações de natureza retórica 
 

A história a que reabilitação urbana recorre é a «História Urbana», utilizando como método, a análise das 

situações atuais, funcionando a história anónima do passado como valor de apreciação da expressão atual 

de cada área construída. À preservação e reabilitação do património, previamente ao ato em si, deve ser 

fomentada e estabilizada a consciência coletiva de que o património urbano e arquitetónico deve ser 

defendido face à sua degradação e destruição. 

O Apelo sobre a Arquitetura Rural e o Ordenamento do Território (1976), é um documento que trata de 

maneira específica a problemática da salvaguarda da arquitetura popular e a sua paisagem. É também neste 

contexto e enquadramento que se perspetiva a concretização da presente proposta, considerando o 

interesse, histórico, cultural, monumental, paisagístico e ambiental do aglomerado de Sistelo (Padrão). 

A reabilitação urbana consiste numa política urbana que procura intervir na requalificação e revitalização do 

ambiente urbano e rural, equilibrando a reabilitação dos tecidos centrais possuidores de valor histórico e 

arquitetónico, em simultâneo com a reconversão e requalificação da periferia, promovendo assim uma 

melhor integração e harmonização entre as partes, que insistentemente são olhadas como antagónicas. 

 

5.2. Considerações de natureza biofísica, urbana, cultural e arquitetónica 
 

Sistelo (Padrão) é um aglomerado amarrado numa das vertentes do alto Vez, característico pela sua forma 

particular de vivência, organização social e económica razões pelas quais apresenta um importante legado 

patrimonial e cultural. 

Das características geomorfológicas onde se encontra implantado, decorreu a forma de construir, trabalhar 

e viver com contornos singulares, típicos dos territórios de montanha, onde os seus socalcos estreitos e 

prolongados marcam a paisagem de forma única e sublime. 

A sua relativa proximidade com o Vez e a sua condição de proximidade ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, 

faz dele um aglomerado urbano importante se se considerarem as efetiva e potencial dinâmicas turísticas, 

onde poderá assumir um papel cada vez mais operacional como espaço “pré-parque” funcionando como 

apoio à transição para quem entra em neste território, sendo por si só já ele um espaço territorial de 

excelência ambiental e paisagística. 

Ao povoamento existente no núcleo urbano do Sistelo (Padrão) está inerente uma ocupação orgânica do 

território, na medida em que a implantação do tecido e da malha urbana acompanha a estrutura e a 

composição geomorfológica do substrato, respeitando, no que foi/é essencial e relevante, as suas 

características assim como a aptidão das partes desse substrato. 
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O assentamento e localização do aglomerado urbano do Sistelo (Padrão) resulta numa sintetização por um 

lado dos condicionalismos e por outro das oportunidades da geologia, da litologia, do relevo, da altimetria, e 

da exposição ao quadrante de boa insolação. 

 

 

 

A esta implantação esteve também subjacente a resposta a necessidades de sobrevivência indo de encontro 

às potencialidades que os recursos territoriais ofereciam ou poderiam oferecer, desde que devidamente 

salvaguardados e valorizados. A vida em subsistência gerou a necessidade de transformar boa parte da 

vertente de grande declive em socalcos para aproveitamento agrícola originando a paisagem cultural hoje 

reconhecida, de muita beleza, ambientalmente ajustada e culturalmente testemunho da vivência local. 

Do otimizado aproveitamento e coerente gestão do solo que ao longo dos tempos a atividade económica 

dominante foi exigindo, assim como as necessidades mínimas que a habitação requisitou, resultou numa 

ocupação morfológica interessante. Pela análise destes aspetos podem sustentar-se as razões da ocupação e 

uso do solo, e assim compreender a estrutura morfológica do aglomerado urbano de Sistelo (Padrão). 

Esta morfologia baseia-se, portanto, numa implantação do núcleo do tecido urbano em solo onde o declive 

assim o mais favoreceu, neste caso a cumeeira, a atividade agrícola nos solos com constituição geológica e 

litológica que potenciam a exploração, mesmo que para isso tenham sido transformados, sendo que a malha 

urbana de características tipicamente rurais surge como o meio natural de comunicação entre as diferentes 

habitações e os respetivos terrenos agrícolas.  
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Como em todos os espaços humanos, a sucessão dos tempos estabelece sempre um legado patrimonial e 

monumental. O conjunto, que assume uma presença destacada na paisagem cultural de inegável beleza, foi 

edificado provavelmente como aglomerado ‘complementar’ ao lugar de Sistelo (Igreja), não tendo por isso 

edifícios que se possam destacar dos restantes, em termos de função ou arquitetura de exceção, havendo, 

contudo, a expressão inequívoca da arquitetura popular dominante na serra, assim como, a notável presença 

de um conjunto de espigueiros, esses sim o testemunho da cultura agrícola do povoamento: 
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O conjunto dos imóveis do aglomerado de Sistelo (Padrão) apresentam características arquitetónicas muito 

próprias, que são um prolongamento das situações e tipologias encontradas ao longo de toda a serra, em 

termos daquilo que é a arquitetura vernacular do território de montanha do Alto Minho. 

 

      

 

O Sistelo (Padrão) pertence ao maciço montanhoso onde se localiza em proximidade o Parque Nacional da 

Peneda Gerês – PNPG, facto que aliado à morfologia que o aglomerado e a sua envolvente apresentam, 

permite equacionar de forma consistente o aproveitamento e valorização do património edificado para 

utilização em atividade turística, nomeadamente em Turismo em Espaço Rural – TER, e assim as famílias 

poderem obter por acréscimo um meio de rendimento complementar às atividades que vêm exercendo. 

Também por força da aprovação nacional da paisagem de Sistelo classificada como monumento nacional, 

(facto inédito, pois até à data, esta classificação só a edifícios tinha sido atribuída), torna-se empolada a 

importância dos aglomerados que integram esta área classificada, a todos os níveis, e onde se inclui a aldeia 

Sistelo (Padrão). Este estatuto releva o aglomerado para um nível de observação e cuidado acrescido, pois a 

oportunidade de desenvolvimento associada carece de trabalho de reabilitação urbana, urgente, para o qual 

a aprovação da ARU se propõem a efetivar. 
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Contudo existem ainda bastantes edifícios, outras construções características, sítios e vias de comunicação, 

que foram construídas no inicio e durante a primeira metade do século XX, que se encontram na sua maioria 

em mau estado de conservação. Para estes urge intervenção e incentivo à sua reabilitação e valorização. 

A rede de pequenos caminhos que ligam diferentes áreas de e para a periferia, são igualmente elementos 

patrimoniais importantes, pois a sua distribuição, metodologia construtiva e organização marcam um ritmo 

ancestral de utilização. Em termos de vias, em particular destaca-se a ecovia no fundo do vale e os diversos 

trilhos por entre a paisagem de socalcos agrícolas, que ligam a aldeia aos espaços agrícolas envolventes e a 

referida ecovia. 
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6.0. Dinâmicas legislativas e programáticas 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, estabelece o normativo legal para as operações urbanísticas 

em matéria de Reabilitação Urbana, nomeadamente o regime a que devem respeitar a constituição das ARU 

e o seu desenvolvimento. No RJRU, na sua Parte II – Regime Especial da Reabilitação Urbana, encontram-se 

outras referências a diversas possibilidades de fomentar a reabilitação urbana, entre elas, a dos edifícios com 

mais de 30 anos localizados ou não fora de ARU. 

Com a publicação do DL n.º 194/2015, de 14/09 que altera o DL n.º 53/2014, de 08/04) fica estabelecido «um 

regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos 

ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional», dando assim consequência e 

procedimento ao já veiculado no RJRU. 

Este normativo vem desenvolver e dar assim corpo ao já preceituado no RJRU, na referida parte III, o que 

reforça o sentido de promover, incentivar e fomentar a reabilitação urbana, com especial foco em ARU, 

«adotando medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que reforçam o objetivo de 

dinamização, de forma efetiva, dos processos administrativos de reabilitação urbana. A reabilitação urbana 

deve assumir-se como uma realidade economicamente viável em todas as áreas consolidadas, garantindo-se 

a sua execução para todas as populações e para a habitação já existente, e não apenas para nichos de 

mercado.» 

 

6.1. Programas e instrumentos de apoio e incentivo à reabilitação urbana 

 

6.1.1. Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

 

O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, tutelado pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, com o qual o Município estabeleceu protocolo de cooperação, tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. 

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. 

É um programa que na definição do perfil das candidaturas potencialmente elegíveis, é dado especial relevo 

a edifícios «preferencialmente localizados em Áreas de Reabilitação Urbana.» 
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6.1.2. IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro 

 

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas – é um instrumento 

financeiro para apoio à reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, 

criado no âmbito do Portugal 2020, sendo financiado pelos Programas Operacionais Regionais do Continente 

e pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, bem como por instituições 

financeiras europeias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do 

Conselho da Europa (CEB). 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por 

intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

Todas as operações que são objeto de financiamento têm de ser apreciadas pelo Município da área de 

localização do projeto, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU)  definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DLº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro); 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 

 

7.0. Critérios para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 

Selecionado o aglomerado urbano, importa determinar critérios para a delimitação da área que venha a ser 

aprovada como ARU e logo se tornar passível de usufruir do regime aplicável e de toda a programação e 

legislação aplicável, e que por isso dinamizem e incentivem ações, sejam de iniciativa pública como privada, 

de reabilitação urbana. 

 

CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

Nota prévia: A delimitação da ARU deverá configurar uma geometria que observe em complementaridade o melhor 

compromisso possível entre os critérios determinados: 

 

 

1. SOLO URBANO – Em primeira instância deverá ser considerado como indicação para a configuração do 

limite o espaço que esteja classificado como Solo Urbano em sede de PDM; 
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2. LIMITE DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL – Em segunda instância observar aquilo que 

é o limite do instrumento de planeamento e ordenamento do território vigente ou que tenha sido 

elaborado para o aglomerado; 

 

3. NOÇÃO DE CONJUNTO – em terceira instância, para espaços edificados e infraestruturados, que mesmo 

não se encontrando enquadráveis nos critérios anteriores, por proximidade e relacionamento funcional 

efetivo, se integrados na delimitação, potenciem a ideia de conjunto urbano consolidado; 

 

4. LÍMITES FÍSICOS IDENTIFICÁVEIS – em quarta instância deverão ser considerados os limites físicos 

identificáveis, à escala da base geográfica utilizada, que estejam mais próximos da ‘delimitação’ que 

decorra da obtida pelos critérios anteriores, mas cuja definição se torne ambígua na sua configuração; 

 

5. VALOR ARQUITECTÓNICO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO – em última instância e para casos muito 

particulares, poderão ser considerados edifícios cujo estado de conservação e/ou valor arquitetónico, 

justifique a integração do mesmo na delimitação da ARU. 

 

 

8.0. Proposta 
 

Sem prejuízo do que possa ser tecido adicionalmente ao aqui lavrado, são estas algumas das considerações 

que induzem à formulação de proposta, perspetivando a atualização do propósito da constituição da ARU, e 

com a oportunidade de contexto sustentar com consistência a sua aprovação. 

Entende-se por estas razões, que se consideram pertinentes, que o espaço urbano identificado com a 

maturidade então adquirida, e pela situação existente evidenciada, que se pode interpretar como uma 

oportunidade de a configurar dando um maior leque de possibilidades e abrangência, quer seja ao sector 

privado quer seja ao sector público. 

A oportunidade referida está demonstrada com o exercício reflexivo aqui feito, dotada da maturidade e 

profundidade necessária sobre o trabalho efetuado à luz daquilo que é hoje a realidade do município de Arcos 

de Valdevez e logo do aglomerado urbano foco desta proposta. 

Esta realidade refere-se ao ainda potencial de desenvolvimento do território onde se insere e com o qual se 

relaciona e aos desafios legislativos, instrumentais, normativos e de compromisso, que se colocam à 

administração pública com poder interventivo no desenvolvimento territorial e urbano e logo social e 

económico. 

Atendendo às condições explanadas (oportunidade, prazo, maturidade, instrumentos, interpretação 

territorial, entre outros fatores diversos), sugere-se, portanto, que se considere um bom contributo para o 

desenvolvimento e competitividade territorial de Arcos de Valdevez a aprovação da Área de Reabilitação 

Urbana foco desta proposta. 
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8.1. Objetivos 

 

A maturidade adquirida permite agora reequacionar o seu alcance, propósito e exploração de potencial que 

o seu enquadramento jurídico proporciona. Os objetivos para constituição da ARU são os que se 

determinaram para a constituição da ARU da sede de concelho, aos que podemos acrescentar a oportunidade 

de se tornar muito mais abrangente a incidência espacial do sistema de incentivos à promoção da reabilitação 

urbana. 

Com base nos objetivos e princípios gerais do Regulamento Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e nos 

princípios sobre os quais o município alicerça atualmente a sua estratégia de desenvolvimento, foram 

estabelecidos objetivos gerais que orientam finalidade da constituição da ARU assim como os seus objetivos 

específicos.  

Em todo o caso, o objetivo fundamental de qualquer ação de reabilitação desenvolvida sobre um aglomerado 

urbano, consiste em assegurar a salvaguarda para as gerações vindouras de um património urbano e 

arquitetónico recheado de memória e história, resolvendo os danos físicos e as anomalias construtivas e 

ambientais acumuladas ao longo dos anos, assim como introduzir benefícios permitidos pela modernização 

de instalações e equipamentos. 

A constituição da ARU para esta área urbana reveste-se de máxima importância, pois são evidentes os 

edifícios de valor patrimonial, imóveis notáveis em mau estado de conservação e espaços urbanos carentes 

de tratamento, as quais devem ser tratadas para que no futuro não haja o desvirtuamento e 

descaracterização deste aglomerado, assim como se deve promover a oportunidade de habitação condigna. 

Através da reabilitação urbana desenvolvendo estratégias de intervenção múltiplas, orquestrando um 

conjunto de ações coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os valores culturais, sociais, 

económicos, ambientais e funcionais de determinadas áreas urbanas, consegue-se elevar substancialmente 

a qualidade de vida da população residente. Essas áreas desenvolvem-se através da melhoria do quadro físico 

e do parque edificado, melhorando os seus níveis de habitabilidade e de funcionalidade. 

 

8.1.1. Objetivos gerais 

 

 Melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado; 

 

 Valorizar o património, nomeadamente, valores culturais construídos e paisagem; 

 

 Garantir a funcionalidade e a eficiência do edificado – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios.  
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8.1.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: melhorar a imagem urbana e arquitetónica do espaço público e do edificado: 

 Consolidar o aglomerado; 
 

 Valorizar e reabilitar os edifícios com valor arquitetónico; 
 

 Reabilitar os edifícios habitacionais degradados e funcionalmente desadequados; 
 

 Requalificar os equipamentos coletivos e o espaço público, promovendo a sua multifuncionalidade 
e a sua utilização regular; 
 

 Modernizar as infraestruturas existentes; 
 

 Intervir nos espaços urbanos degradados; 
 

 Consolidar e articular a rede de equipamentos e de espaços coletivos qualificados. 

 

Objetivo 2: valorizar o património cultural e natural - paisagem, valores culturais, valores 

construídos singulares: 

 Valorizar a paisagem do aglomerado entendendo-a como o resultado do edificado vernáculo, …, 

espaços verdes envolventes, seja potenciar a paisagem humanizada do aglomerado como uma 

expressão cultural; 

 

 Valorizar os imoveis e estruturas singulares do aglomerado as quais no essencial, lhe conferem 

diferenciação.  

 

Objetivo 3: garantir a funcionalidade e a eficiência – mobilidade e acessibilidade e condições de 

eficiência nos edifícios: 

 garantir o equilíbrio e a articulação funcional entre a área que se propõe reabilitar e a envolvente; 
 

 adequar os edifícios às boas condições de utilização e funcionalidade dos edifícios; 
 

 adaptar os edifícios de melhores condições de mobilidade e acessibilidade; 
 

 adaptar alguns espaços públicos às condições de mobilidade e acessibilidade; 
 

 melhorar a eficiência energética dos edifícios e infraestruturas públicas. 
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8.2. Quadro de incentivos e benefícios fiscais 

 

A concretização e a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana subjacente à proposta de 

delimitação da ARU carecem da definição de um conjunto de instrumentos de incentivo de natureza fiscal. 

Arcos de Valdevez tem, para boa parte da sede de concelho, em vigência incentivos e benefícios plasmados 

com a constituição da ARU do Centro Urbano da Sede de Concelho de Arcos de Valdevez. Estes são 

integralmente replicados para o aglomerado urbano a que se refere esta proposta, os quais se transcrevem 

nos parágrafos e pontos seguintes. 

Assim do texto original, que serviu de enquadramento à constituição da primeira ARU no município, tem-se 

a afirmação de que através da criação de um quadro fiscal favorável, conjugado com outros tipos de apoio 

ao investimento, procura-se mobilizar os principais agentes no processo de reabilitação urbana (proprietários, 

senhorios inquilinos, residentes em geral, instituições públicas e privadas, comerciantes, empreendedores, 

empresas de construção e promotores imobiliários) a intervir na qualificação, revalorização e (re) 

funcionalização do espaço e da oferta urbana, de acordo com a estratégia de reabilitação urbana consagrada 

nesta proposta. 

Consideram-se, portanto, os benefícios e incentivos fiscais mais relevantes, podendo, durante o processo de 

elaboração, discussão e aprovação da Operação de Reabilitação Urbana que venha a ser implementada, vir 

este quadro a sofrer ajustamentos, nomeadamente de acordo com os Estatutos dos Benefícios Fiscais - EBF. 

 

8.2.1. Benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana 

 

O investimento em imóveis a realizar no âmbito da ARU beneficia de várias e importantes vantagens do ponto 

de vista fiscal para além das relativas aos impostos municipais sobre imóveis, designadamente no que se 

refere ao IRS, ao IRC e ao IVA. De entre estas, destacam-se: 

 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

• Estão sujeitos à taxa reduzida do IVA (6%) as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em documento específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de 

reabilitação urbana delimitadas nos termos legais - (CIVA Anexo Lista I Verba 2.23). 
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IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

 

• Dedução à coleta com um limite de 500 euros, de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, 

relacionados com ações de reabilitação de edifícios - art.º 71.º do EBF;  

 

• Tributação à taxa de 5 % das mais-valias auferidas por sujeitos passivos residentes em território 

português, quando inteiramente decorrentes da alienação de imóveis recuperados nos termos da 

estratégia de reabilitação - art.º 71.º do EBF; 

 

• Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS, quando 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia de 

reabilitação - Artº 71 do EBF. 

 

8.2.2. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

 

Refira-se a propósito que, nos termos do Artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a última redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

Agosto, a delimitação de uma área de reabilitação urbana confere aos proprietários e titulares de outros 

direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nele compreendidos o direito de acesso aos apoios e 

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. 

 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 13.º e da alínea a) do Artigo 14.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, a proposta de delimitação de uma ARU obriga à definição do quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal 

sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável. 

Neste contexto, a área da delimitada pela ARU beneficiará dos seguintes incentivos associados aos impostos 

municipais: 

 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

• Isenção de IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 

reabilitação - Art.º 45 do EBF; 

 

• Esta isenção pode ser renovada a requerimento do proprietário, por mais 5 anos no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria permanente - Art.º 45 

do EBF. 
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IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

 

• Isenção do IMT de imóveis na 1ª transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação de imóvel 
a afetar a arrendamento para habitação permanente, ou quando localizada em área de reabilitação 
urbana, também a habitação própria permanente – Art.º 45 do EBF; 
 

• Isenção de IMT imóveis nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 
que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data de aquisição 
– Art.º 45 do EBF. 
 

 
Nos casos acima expostos, os benefícios fiscais a atribuir dependem de comprovação do início e da conclusão 

das ações de reabilitação pela Câmara Municipal, que está incumbida de certificar o estado dos imóveis antes 

e depois das obras. 

Para o efeito, entende-se por reabilitação urbana o processo de transformação do solo urbanizado, 

compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 

conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com o 

objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto 

de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas 

históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 

 

8.2.3. Instrumentos de Incentivo Financeiro 

 

Os incentivos de natureza financeira poderão revestir-se na adoção de regimes especiais no âmbito das taxas 

e licenças municipais: 

A este título, as obras de reabilitação do edificado realizadas na área delimitada da ARU beneficiarão de: 

• Redução em 50% das taxas relativas a urbanização, edificação, reforço de infraestruturas e utilização 

e aproveitamento do domínio público municipal em obras de reabilitação de edifícios; 

 

• Redução em 50%, durante 3 anos, das taxas relativas à ocupação da via pública e publicidade em 

estabelecimentos de atividades económicas a funcionar em edifícios reabilitados. 

Os incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado serão concedidos após a boa execução das obras, 

declarada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e cessarão sempre que se verifique que a obra não 

se realizou de acordo com o projeto aprovado. 
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8.2.4. Outros apoios e incentivos 
 

Reconhecendo que para além da fixação de um quadro fiscal favorável ao investimento em projetos de 

reabilitação urbana inseridos ARU e consonantes com os objetivos fixados, é necessário contribuir para a 

criação de outras condições e variáveis que facilitem, agilizem e promovam os projetos de reabilitação 

designadamente no que se refere à diversificação das fontes de financiamento, poderá a Câmara Municipal 

dos Arcos de Valdevez desenvolver um conjunto de ações entre as quais se destacam as seguintes: 

• Celebração de protocolos com instituições bancárias tendo em vista facilitar o acesso ao crédito, a 

redução de comissões e o estabelecimento de condições de financiamento mais favoráveis; 

 

• Apoio técnico na identificação de fontes de financiamento dirigidas à reabilitação urbana ou com 

conexões com esta (ex. eficiência energética), que permitam aos promotores de projetos de 

reabilitação urbana, públicos e privados, aceder aos fundos estruturais disponibilizados no âmbito 

da política de coesão da União Europeia, bem como a novos instrumentos de engenharia financeira 

de que é exemplo o programa JESSICA. 
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Peças Desenhadas 
 

01  Loca l i zação  1/1 000 0  

02  Conf ron tação  |  P lano  D i r e to r  Mun ic ipa l  1/2 000  

03  Enquad ramen to  |  I ns t rumento  pa ra  Ges tão  Te r r i t o r i a l  |  To ta l  1/1 000 0  

04  Enquad ramen to  |  I ns t rumento  pa ra  Ges tão  Te r r i t o r i a l  |  Parc i a l  1/2 000  

05  Propos ta  –  De l im i tação  d a  ARU  1/2 000  
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PONTO 10 

   - ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA 

PARA O MANDATO 2017/2021 
22/02/2019 
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Relatório de Atividades 
Divisão de Desenvolvimento Sociocultural 

Fevereiro e Março 2019 
 
 

 
 
Documento Assembleia Municipal 
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Cultura 
 
AÇÕES 
  
- Desenvolvimento de atividades e plano de trabalhos do Centro Interpretativo do Barroco 
- Desenvolvimento do projeto “Oficinas de Criatividade Himalaya”, ao nivel dos conteúdos 
e serviços dos espaços “Núcleo Interpretativo Himalaya”, “Centro da Ecocidadania”, 
“Labirinto Himalaya” e “Himalaya 360” 
- Desenvolvimento de conteúdos e temáticas do projeto do “Espaço Valdevez” 
- Concretização do Plano de Atividades e Orçamento da DDSC para 2019 
- Coordenação das Atividades de Enriquecimento Curricular 
- Concretização do plano de comemoração dos 100 anos da morte de Teixeira de Queiroz 
- Preparação da edição 2019 do Recontro de Valdevez 

 
 
AGENDA DE ATIVIDADES 
 
FEVEREIRO 
 
Musical: 
3 de fevereiro, domingo – 15h00 
“POCAHONTAS” 
Yellow Star company 
Auditório da Casa das Artes 
 
Teatro: 
16 de fevereiro – 22h00 
“EDUARDO MADEIRA E MANUEL MARQUES” 
Auditório da Casa das Artes 
 
Exposição: 
9 de Fevereiro a 7 de Abril 
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “SONS DE VEZ 2018 EM IMAGENS” 
Foyer do Auditório da Casa das Artes  
 
Música: 
9 de fevereiro, sábado – 23h00 
DIOGO PIÇARRA 
Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
 
15 de fevereiro, sábado – 23h00 
THE LAST INTERNATIONALE + PRANA 
Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
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23 de fevereiro, sábado – 23h00 
BEST YOUTH 
Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
 
Cinema: 
1, 2 e 3 
Sexta, sábado e domingo às 22h00 
GLASS 
  
8 e 10 
Sexta e domingo às 22h00 
FAMÍLIA INSTANTÂNEA 
  
17 
Domingo às 22h00 
GREEN BOOK 
  
22 e 24 
Sexta e domingo às 22h00 
CORREIO DE DROGA 
 
 
 
MARÇO 
 
Música: 
3 de março, sábado – 23h00 
MÁRCIA 
Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
 
8 de março, sexta – 23h00 
AUREA 
Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
 
15 de março, sexta – 23h00 
SURMA + ROGÉRIO CHARRAZ 
Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
 
23 de março, sábado – 23h00 
ECOS DA CAVE + ATACADORES DESAPERTADOS 
Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
 
30 de março, sábado – 23h00 
SAMUEL ÚRIA 
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Inserido no Sons de Vez 2019 
Auditório da Casa das Artes 
 
 
Exposição: 
9 de Fevereiro a 7 de Abril 
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “SONS DE VEZ 2018 EM IMAGENS” 
Foyer do Auditório da Casa das Artes  
 
 
Cinema: 
1 e 3 
Sexta e domingo às 22h00 
COLD PURSUIT 
  
10 
Domingo às 15h00 e às 17h00 
COMO TREINARES O TEU DRAGÃO: O MUNDO SECRETO 
  
10 
Domingo às 22h00 
ALITA: ANJO DE COMBATE 
  
16 e 17 
Sábado e domingo às 22h00 
THE PRODIGY 
  
22 e 24 
Sexta e domingo às 22h00 
OS IRMÃOS SISTER 
  
29 e 31 
Sexta e domingo às 22h00 
CAPTAIN MARVEL 
 
 
 
CENTRO INTERPRETATIVO DO BARROCO 

 
MARÇO 
 
Música: 
16 de março, sábado – 22h00 
BANDA VELHA DE BARROSELAS 
Inserido no projeto “Sente a História” 
Centro Interpretativo do Barroco 
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PAÇO DE GIELA 

 
FEVEREIRO 
 
Atividades para famílias / Música: 
23 de fevereiro, sábado 11h00 e 15h00 
MUSINF: MÚSICA PARA BEBÉS COM TIO ÓSCAR 
 
MARÇO 
 
Atividades para famílias 
30 de março 
Paço em Família 
OFICINA TEMÁTICA SOBRE TEATRO DE SOMBRAS: “ERA UMA VEZ O PAÇO DE 
GIELA…” 
 
Outros: 
10 de março – todo o dia 
COMEMORAÇÃO DO DIAS DA MULHER 
Visitas com entrada gratuita e oferta de surpresa para as mulheres 
 
16 e 17 de março 
FAÇA UMA FOTO: “À MESA COM AFONSO HENRIQUES” 
 
 
 
BIBLIOTECA 

 
MARÇO 
 
8 de março 
CELEBRAÇÃO DO DIA DA MULHER 
Unidades fabris inseridas no projeto Facilita, Afonso produções, Coindu e Sarreliber 
 
21 de março 
CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA POESIA 
Biblioteca Municipal e Escolas do Concelho 
 
 
 
 
OUTROS 

 
FEVEREIRO 
 
 
Teatro: 
17 de fevereiro, domingo às 16h00 
“OS 10 COBRIMENTOS” 
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Pelo GTV – Grupo de Teatro do Vez 
Inserido no projeto “Cultural em Movimento – Programa de Descentralização nas 
Freguesias” 
Casa do Povo de Soajo 
 
 
MARÇO 
 
 
Teatro: 
22 de março, sexta às 22h00 
“OS 10 COBRIMENTOS” 
Pelo GTV – Grupo de Teatro do Vez 
Inserido no projeto “Cultural em Movimento – Programa de Descentralização nas 
Freguesias” 
Sede da Junta de Freguesia de Sistelo 

 
  
        
Turismo 
 
ATIVIDADES DIVERSAS 
   
- Elaboração de mapas turísticos e sua atualização - Soajo - Sistelo e Ecovia; 
- Apoio /Produção - Rubrica do "Jornal da 8" - TVI - "A minha é melhor que a tua" - 
Passadiços de Sistelo 
- Apoio/Produção – Programa Televisivo “"Gala Semi - Finalista das "7 Maravilhas Doces 
de Portugal®" 
- Coordenação das Equipa do Centro de Formação e Exposições - “Arcos TT”; “Miss -  
   Escola” e “Auto Salão do Vez”; 
- Coordenação das Equipa da Animação Cultural: Carnaval,Arcos TT, Desfile de Bois da 
Páscoa, Semana Santa, entre outras atividades; 
- Apoio às vistorias para classificação do Turismo em Espaço Rural 
- Preparação do Conselho Municipal de Turismo 
- Produção do evento Arcos à Mesa: “Cozido à Moda dos Arcos” 
- Apoio /Produção - Programa -"Alô Ricardo" - Arcos à Mesa - "Cozido à Moda dos Arcos" 
- Produção da participação municipal no evento “Xantar”, em Ourense (Galiza) 
- Produção do evento Arcos à Mesa: Fim-de-semana Gastronómico “Carne da Cachena 
  com Arroz de Feijão Tarreste”. 
- Produção do evento Arcos à Mesa: “Dia da Mulher” 
- Produção da participação municipal no evento “BTL” - Feira de Turismo de Lisboa 
- Produção do evento Arcos à Mesa: “Cabrito” 
- Apoio/Produção - Alto Minho Digital Minds"; 
- Preparação/ Produção do “Desfile de Bois da Páscoa” 
 - Preparação/ Feira de Produtos Regionais Portugueses e da Ruralidade - Nanterre -  
   Paris; 
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- Preparação/Acompanhamento Press Trip - Jornalistas/ Bloogers - "O Feira de Sabores" 
e  "Patriplanner" 
- Inserção de Conteúdos para o Site de Turismo do Município  
- Apoio às associações parceiras de eventos: Carnaval, Arcos TT, entre outras atividades; 
- Coordenação da equipa de consultadoria turística 
- Atualização dos conteúdos e dinâmicas da plataforma da TPNP 
 
 
 
 

 
Educação  
 
TRANSPORTES ESCOLARES 
  
- Gestão e coordenação dos transportes escolares para o ano letivo 2018/2019 
- Gestão e coordenação de pedidos extraordinários de transporte 
- Gestão de reclamações 
- Gestão de passes escolares 
- Gestão de faturas e pagamentos 
- Planeamento dos transportes escolares para o ano letivo 2019/2020 
- Avaliação da satisfação dos utilizadores do serviço de transportes escolares 
 
REFEIÇÕES ESCOLARES  
 
- Gestão e coordenação das refeições para o ano letivo 2018/2019 
- Atualização da base de dados relativa aos alunos que efetuam refeição escolar 
- Gestão de pagamentos de refeições 
- Avaliação da satisfação dos utilizadores do serviço de refeições escolares 
 
 
JARDINS-DE-INFÂNCIA (COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA) 
  
- Gestão e coordenação da componente de apoio à família para o ano letivo 2018/2019 
- Atribuição de escalões de rendimento  
- Gestão de equipamento educativo 
- Gestão de faturas e pagamentos 
 
 
BOLSAS DE ESTUDO  
 
- Tramitação do processo de atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior 
 
MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES 
 
- Gestão dos pedidos de manutenção formulados pelas escolas, nomeadamente, avarias 
Eléctricas, avarias informáticas, serviços de pichelaria, obras de beneficiação de espaços 
escolares, colocação de vidros, etc. 
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- Requisições de material e equipamento solicitado pelas escolas 
 
PLANO DE ATIVIDADES COM AS ESCOLAS 2018/2019 
 
- Elaboração do Plano de Atividades para aprovação do Conselho Municipal de Educação; 
- Organização e preparação das atividades do Projeto de promoção do sucesso escolar – 
School 4 All Arcos de Valdevez 
- Preparação do desfile de Carnaval das escolas 
- Preparação do Abraço à Floresta a realizado no dia 21 de março de 2019 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
- Preparação de conteúdos para a próxima reunião do Conselho Municipal de Educação,  
 

 
Serviço de Ação Social 
 
HABITAÇÃO SOCIAL 
 
- Instaurados 3 novos pedidos de habitação social  
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de habitação social. 
- Geridas denúncias relativas a problemas existentes nas habitações sociais  
- Emitidas informações sociais relativas a inquilinos com rendas em atraso 
- Celebrados acordos para pagamento de rendas vencidas e não pagas 
- Ações de vistoria às unidades habitacionais 
 
RECUPERAÇÃO HABITACIONAL  
  
- Instaurados 4 novos pedidos de apoio para recuperação habitacional  
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de recuperação habitacional 
- Acompanhamento das 19 situações que se encontram em fase de recuperação 
habitacional  
- Ações de vistoria das obras de recuperação 
 
 
 
APOIOS SOCIOECONÓMICOS E SOCIAIS  
 
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de apoio económico instaurados 
 - Transporte de doentes para consultas, unidades desabituação e tratamentos de 
desintoxicação 
 
 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE DE GÉNERO  
- Garantido transporte de 33 pessoas com deficiência 
- Colaboração na organização e preparação das atividades conducentes à elaboração do 
Plano Municipal para a Igualdade 
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REDE SOCIAL   
 
- Participação nas reuniões de Núcleo Local de Inserção 
- Participação nas reuniões do Projeto - PLA (Problemas Ligados ao Álcool) 
- Participação nas reuniões da RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 
- Realizada reunião do Conselho Local de Ação Social 
- Dinamização do Grupo de Trabalho Local para o Projeto Cidades de Voluntariado 
- Dinamização de sessões de Teatro nas IPSS’s 
- Preparação do Projeto de Formação-Ação para Implementação do Regulamento de 
Proteção de dados Pessoais no terceiro Setor 
- Dinamização das atividades conducentes à elaboração da candidatura ao CLDS+ 
 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO  
  
- Instaurados novos processos de promoção e proteção  
- Celebrados acordos de promoção e proteção 
- Realizadas reuniões da Comissão Restrita 
- Inseridos processos na base de dados das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
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PONTO 2   
        - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGIMENTO 
  

30/04/2019 



   
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGIMENTO 
 
 
 

Artigo 8.º 
Eleição da Mesa 

 
1  – … Acrescentar a alínea 

 
a) As listas a sufrágio não podem apresentar mais de dois candidatos do mesmo 

sexo, consecutivamente.  
 

 
 
 

Artigo 61.º 
Ausência inferior a 30 dias 

 
Acrescentar ao nº  
 

1 – …, devendo o requerimento ser apresentado com precedência suficiente para 
convocação do substituto e entrega da documentação com a antecedência mínima de dois 
dias úteis, conforme previsto no nº 2 do artigo 53º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGIMENTO 
 
 
 

Artigo 8.º 
Eleição da Mesa 

 
1  – … Acrescentar a alínea 

 
a) As listas a sufrágio não podem apresentar mais de dois candidatos do mesmo 

sexo, consecutivamente.  
 

 
 
 

Artigo 61.º 
Ausência inferior a 30 dias 

 
Acrescentar ao nº  
 

1 – …, devendo o requerimento ser apresentado com precedência suficiente para 
convocação do substituto e entrega da documentação com a antecedência mínima de dois 
dias úteis, conforme previsto no nº 2 do artigo 53º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 
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PONTO 2   
        - MOÇÃO “PELO RESPEITO DEVIDO À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL”, APRESENTADA 
PELO GRUPO MUNICIPAL CDU 

  

26/06/2019 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTO 3  
     - DISCUSSÃO DA OMISSÃO DO 

RELATÓRIO DO ESTATUTO DE OPOSIÇÃO 
REFERENTE AO ANO DE 2018, PROPOSTA 

PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS 
26/06/2019 



Grupo Municipal do Partido Socialista 

Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez 

2017 - 2021 

  

 

 
Partido Socialista – Arcos de Valdevez 

Sede do Partido Socialista de Arcos de Valdevez, Rua Adelino Amaro da Costa 

avv.gm.ps@gmail.com 

   

 

 

Ex.mo Senhor  

Presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez 

Dr. Francisco Araújo 

  

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 10º/3 da Lei 24/98 e do disposto no artigo 

25º/2/h) da Lei 75/2013 e ainda do disposto no artigo 3º/2/h) do Regimento da Assembleia 

Municipal, vimos requerer a V. Exª que agende a discussão da Omissão do Relatório do 

Estatuto de Oposição referente ao ano de 2018. 

Nos termos do estatuto da oposição, deveria ter sido elaborado pelo executivo municipal até 

março do corrente ano, Relatório quanto à observância do Estatuto da oposição, o qual 

poderia ter sido objeto de debate nesta Assembleia. 

Uma vez que tal não aconteceu, resta-nos requerer o agendamento do ponto com vista à 

tomada de posição da Assembleia perante o comportamento omissivo e ilegal da Câmara. 

 
 
 
Arcos de Valdevez, 11 de Junho de 2019 
 
Pelo Grupo Municipal do PS  
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PONTO 4 
  – PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO RELATIVA À 

PLURALIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO 
MUNICÍPIO, DESIGNADAMENTE O BOLETIM 

MUNICIPAL DE AGOSTO, APRESENTADA PELO 
GRUPO MUNICIPAL DO PS 

26/06/2019 



Grupo Municipal do Partido Socialista 

Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez 

2017 - 2021 

  

 

 
Partido Socialista – Arcos de Valdevez 

Sede do Partido Socialista de Arcos de Valdevez, Rua Adelino Amaro da Costa 

avv.gm.ps@gmail.com 

   

 

 

Recomendação – Pluralidade nos meios de comunicação do Município, 

designadamente o Boletim Municipal de Agosto  

 

 

Os partidos da oposição local têm direitos assegurados na lei e nas boas práticas 

democráticas. Um desses direitos é o de poder expressar livremente o seu entendimento 

sobre determinadas áreas de intervenção politica, no respeito estrito da pluralidade 

como uma característica dos regimes democráticos que deve ser preservada e 

estimulada todos os dias e por todos os titulares políticos.  

 

Nos dias de hoje os Municípios dispõem de plataformas diversificadas como veículo 

das suas posições, quer seja de forma electrónica, através dos sítios institucionais, quer 

seja através dos boletins municipais, obrigatórios por lei ( artigo 56º/2 da Lei 75/2013) 

 

Ora, no concelho de Arcos de Valdevez, o boletim municipal é publicado anualmente no 

mês de Agosto, por regra, com um texto do Senhor Presidente Da Câmara e repleto de 

fotografias seleccionadas pelo executivo. Os arcuenses, por esta via, não sabem, nem 

tem acesso às posições expressas pelas outras forças politicas, as quais integram eleitos 

com a mesma legitimidade que o Presidente e maioria do executivo que o suporta. 

Todos, rigorosamente todos foram eleitos pelo voto do povo e o povo fez várias 

escolhas que se espelham na composição dos órgãos, escolhas que devem ser 

respeitadas e asseguradas.  

 

É neste contexto, que recomendamos ao Executivo Municipal que cumpra as boas 

práticas democráticas e os preceitos legais que asseguram a pluralidade de opiniões 

editorais e politicas e que reserve, no Boletim Municipal da autarquia e com inicio já em 

Agosto de 2019, espaço para as forças politicas da oposição poderem, querendo, 

publicar textos com expressão das suas opiniões, bem como nas demais publicações que 

possui, designadamente o sitio do Município.  

 

É esta a recomendação que trazemos a Assembleia Municipal para ser votada ao abrigo 

do disposto pelo artigo 25º/2/a) da Lei 75/2013  

 

Arcos de Valdevez, 11 de Junho de 2019 

 

Pelo Grupo Municipal do PS  
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PONTO 9 
         - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNCIPAL 
PARA A LIMPEZA DE VIAS MUNICIPAIS E OUTROS 

ESPAÇOS PÚBLICOS, A CELEBRAR COM AS FREGUESIAS 
DE ABOIM DAS CHOÇAS, CENDUFE, MONTE REDONDO, 
OLIVEIRA, PAÇÔ, PADROSO E SENHAREI, E UNIÕES DE 

FREGUESIAS DE GUILHADESES E SANTAR, DE PORTELA 
E EXTREMO E DE SOUTO E TABAÇÔ 

26/06/2019 
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PONTO 1 
- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO 

(JUNHO - SETEMBRO  / 2019) 
 

20/09/2019 





CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE AGOSTO DE 2019 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente deu conhecimento de que, Arcos de Valdevez 
foi palco de um grande espetáculo, a Gala das 7 Maravilhas Doces de Portugal, onde os 
“Charutos dos Arcos”, eleitos anteriormente o melhor doce do Alto Minho, passaram à Final do 
concurso "7 Maravilhas Doces de Portugal”. Agradeceu o envolvimento de todos os arcuenses, da 
claque, das associações e muitas outras entidades parceiras da Autarquia e das muitas pessoas 
que votaram. Informou também, que a final das “7 Maravilhas Doces de Portugal” está marcada 
para 7 de setembro de 2019 em Montemor-o-Velho, onde serão eleitas as 7 Maravilhas Doces de 
Portugal.  
 

 Idem, nos dias 31 de agosto e 1de setembro, terá lugar a “Feira Tradicional Interfreguesias da 
Portela de Alvite”, em Sistelo; 
 

 Idem, nos dias 31 de agosto a 8 de setembro, iriam decorrer as “Festividades da Romaria Nª. Srª. 
da Peneda”, cujo programa contempla um conjunto interessante de atividades e iniciativas, 
destacando o concerto especial, do fadista Ricardo Ribeiro; 

 

 Idem, nos dias 1 a 6 de setembro, pelo quarto ano consecutivo, a casa das Artes de Arcos de 
Valdevez volta a receber o “Seminário de Cinema Documental Doc's Kingdom 2018; 

 

 Idem, a próxima sessão da Assembleia Municipal relativa ao mês de setembro, se realizaria 
previsivelmente no dia 20/09. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

RECONHECIMENTO DE BENEFICIO FISCAL À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO POR JOVENS NO 
CONCELHO DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi deliberado aprovar sete pedidos de reconhecimento do 
direito à isenção de IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, de acordo 
com o Regulamento Municipal para a Concessão de Incentivo Fiscal à Aquisição de Habitação por 
Jovens no concelho de Arcos de Valdevez, em vigor, com a respetiva informação dos Serviços. 
 

APOIO JUNTAS DE FREGUESIA 
 

 Da Junta da União das Freguesias de Alvora e Loureda, foi deliberado atribuir um apoio para a 
realização das obras e limpeza de caminhos vicinais, no valor 34.400,00 euros.  

 Da Junta da União das Freguesias de Grade e Carralcova, foi deliberado atribuir um apoio 
para a realização das obras e limpeza de caminhos vicinais, no valor 35.600,00 euros.  

 Da Junta de Freguesia de Cabreiro, foi deliberado atribuir um apoio para a realização das 
obras e limpeza de caminhos vicinais, no valor 32.168,00 euros.  

 Da Junta de Freguesia de Couto, foi deliberado atribuir um apoio para a realização das obras 
e limpeza de caminhos vicinais, no valor 37.103,00 euros.  

 Da Junta de Freguesia de Sistelo, foi deliberado atribuir um apoio para a realização das obras 
e limpeza de caminhos vicinais, no valor 33.795,00 euros.  
 

MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ NAS FREGUESIAS, PARA LIMPEZA DE 
VIAS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS: foi deliberado, no âmbito do contrato 
interadministrativo de delegação de competências para limpeza de vias municipais e outros 
espaços públicos transferir para as Juntas de Freguesia abaixo descritas os seguintes valores: 
Junta da União das Freguesias de Alvora e Loureda - 6.822,00 €; Junta da União das Freguesias 
de Grade e Carralcova - 3.000,00 €; Junta de Freguesia de Cabreiro - 2.412,00 €; Junta de 
Freguesia de Couto - 9.644,00 €; Junta de Freguesia de Sistelo - 2.000,00 €. 
 



CONFRARIA NOSSA SENHORA DA PENEDA - "ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA 
PENEDA" - EDIÇÃO 2019: foi deliberado aprovar um Protocolo de Colaboração para a 
"Promoção, Valorização e Asseio do Espaço do Santuário como Espaço de Turismo Religioso e 
com Eventos Culturais da Romaria de Nossa Senhora da Peneda", no valor de 10.000.00 euros. 
 

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE SISTELO, foi deliberado atribuir um 
apoio financeiro de apoio às despesas assumidas, no âmbito do plano de atividades para o ano de 
2019, no valor de 14.100,00 euros. 
 

MAX RÖD CODEÇO, ATLETA DE ESGRIMA, foi deliberado atribuir um apoio financeiro, para o 
atleta internacional de esgrima arcuense, participar no PROJETO OLÍMPICO “ROAD TO TOKYO 
2020”, no valor de 3.000,00 euros. 
 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL–CORTEJO ETNOGRÁFICO – FESTAS 
DE NOSSA SENHORA DA LAPA – EDIÇÃO 2019: foi deliberado aprovar os custos totais 
relativos ao "Cortejo Etnográfico" integrado nas "Festas de Nª. Srª. da Lapa" - Edição 2019, no 
valor de 3.500.00 euros, de apoio às Juntas de Freguesia que participaram no evento. 
 

FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE SISTELO, foi deliberado atribuir um apoio 
financeiro para execução de obras de "Beneficiação e Conservação na Igreja Paroquial de Sistelo 
e nas Alminhas do Senhor dos Aflitos", no valor de 30.000,00 euros. 

 

PROCESSOS DE TOPONÍMIA: 
 

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E URBANISMO – TOPONÍMIA DA 
FREGUESIA DA MIRANDA: foi deliberado aprovar o processo de toponímia da Freguesia da 
Mirada, nos termos do disposto no art.º 8.º do Regulamento Toponímico e de Numeração de 
Polícia do Município. 

 

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E URBANISMO – TOPONÍMIA DA 
FREGUESIA DE SENHAREI: foi deliberado aprovar o processo de toponímia da Freguesia de 
Senharei, nos termos do disposto no art.º 8.º do Regulamento Toponímico e de Numeração de 
Polícia do Município. 

 

OBRAS MUNICIPAIS: 
 

 DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS DE GESTÃO – REDE DE DISTRIBUIÇÃO A 
ERMELO -  LUGAR DA IGREJA: foi deliberado homologar o auto de consignação relativo à 
empreitada referida em epígrafe, no lugar da igreja, adjudicada à empresa Habimonção - 
Construções, Lda., pelo preço de 188.271,74 euros (S/IVA), e prazo de execução de 300 dias. 
 

 DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS DE GESTÃO – REDE DE DISTRIBUIÇÃO A 
ERMELO - LUGAR DE GRAÇÃO E VILARINHO DE SOUTO: foi deliberado adjudicar a 
empreitada referida em epígrafe, nos lugares de Gração e Vilarinho do Souto, às empresas 
Habimonção - Construções, Lda., pelo preço de 290.078,31 euros (S/IVA), LOTE 1 e à 
empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Lda. pelo preço de 218.970,05 euros (S/IVA), LOTE 2. 
 

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA NASCENTE 
(MEZIO) - CABANA MAIOR: foi deliberado aprovar o valor da revisão de preços da obra 
referenciada, no valor de 14.141,05 euros (catorze mil, cento e quarenta e um euros e cinco 
cêntimos), valor este a ser pago ao empreiteiro. 

 

 ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE AVAC, AR COMPRIMIDO, 
ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES DE NAVE DA INCUBO: foi deliberado aprovar a 
abertura de um procedimento de contratação pública da intervenção referida em epígrafe.   

 

 PROJETO DE DECISÃO E MINUTA DO CONTRATO | PF 486/2019 - FORNECIMENTO DE 
RÉPLICA METÁLICA DO PIRELIÓFERO DE ST. LOUIS PARA OFICINAS DE 
CRIATIVIDADE HIMALAYA: foi deliberado aprovar o projeto de decisão final e minuta do 
contrato do procedimento referido em epígrafe, adjudicado à empresa Coelho Torres & Filhos 
– Serralharia, Lda., pelo valor de 47.900,00 euros, sem IVA. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
  
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
  

·         O Sr. Presidente referiu que a realização de mais um Encontro com a Diáspora, reforça 
a afirmação da identidade arcuense, a promoção da nossa cultura e o incentivo ao 
dinamismo económico.  

·         Também referiu que as Festas de N. Sra. da Lapa/ Festas do Concelho, apesar da 
chuva, o que implicou o adiamento ou a transferência de algumas atividades, tiveram 
muitas pessoas e decorreram de forma bastante animada e participada. Aproveitou para 
agradecer à Associação de Festas Folia, ao vereador Olegário Gonçalves e aos Serviços 
de Câmara, às Associações e às Paróquias pelo envolvimento e colaboração na 
organização das Festas do Concelho. 

·         Por último informou e convidou a Câmara a estar presente no dia 24 de agosto, na gala 
da semifinal do programa 7 maravilhas doces de Portugal que decorrerá em Arcos de 
Valdevez, no parque da Ponte Nova. 

  
PERÍODO ORDEM DO DIA:  
  
REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2019/2020 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO 
DE PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOAJO: foi aprovado o estabelecimento 
do supracitado protocolo, para fornecimento de refeições escolares a cerca de 30 crianças integradas nos 
jardins-de-infância e EB de Soajo, pelo preço unitário de 2,58€ (dois euros e cinquenta e oito cêntimos), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, prevendo-se um custo plurianual de 16.408,80€ (dezasseis mil 
quatrocentos e oito euros e oitenta cêntimos). 
             
REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2019/2020 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO 
DE PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovado 
o estabelecimento de protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, para 
fornecimento de refeições escolares a cerca de 135 crianças integradas nos jardins-de-infância de Vila 
Fonche, Giela e Paçô, pelo preço unitário de 2,30€ (dois euros e trinta cêntimos), a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, prevendo-se um custo plurianual de 65.826,00€ (sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e 
seis euros). 
  
APOIOS 
  
Foi aprovado apoiar em 810,00€ anuais, a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopedes de 
Portugal, delegação de Viana do Castelo, no âmbito do protocolo de colaboração financeira estabelecido 
com o Município, que refere a colaboração na comparticipação da renda das instalações.  
  
Foi aprovado apoiar o Centro Social Recreativo e Cultural do Vez, em 9.000,00€ para ajudar a fazer 
face aos custos com a substituição do telhado da sede daquela Associação - Antiga Escola Primária, sita 
no lugar de Lages - Jolda (Madalena). 
  
OBRAS MUNICIPAIS  
  
INSTALAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE AVAC, DE TIPO ROOFTOP, NO AUDITÓRIO DA CASA 
DAS ARTES: foi autorizada a abertura de um procedimento tendo em vista assegurar a instalação de um 
novo sistema de AVAC, de tipo ROOFTOP, no Auditório da Casa das Artes, pelo preço base de 32.838,00 
Euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor. 
  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO PARDEJO/BACELO - GUILHADESES: foi 
aprovado o auto de vistoria para efeitos homologação e liberação da caução. 
  
 



EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO BALDIO PARA A “EXPANSÃO DO PARQUE 
EMPRESARIAL DE PADREIRO – AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO: a Câmara tomou 
conhecimento da aprovação da Junta de Freguesia de Padreiro (Salvador e Santa Cristina), da proposta 
de aquisição por via de direito privado, remetida pelo Município, de uma parcela de terreno Baldio, no 
lugar da Ribeira do Rio, para a Expansão do Parque Empresarial de Padreiro, com a área de 7075 m2, 
pelo preço de € 49.724,00, nos termos do nº 3 do artigo 41º da Lei nº 75/2017, de 17 de agosto, e nº 2 do 
artigo 11º do Código das Expropriações. 
  
PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE COZINHA DE RESTAURANTE PARA OUTRAS ATIVIDADES: foi 
autorizada a utilização da cozinha do Restaurante Espigueiro, sito na freguesia de Soajo, para diversas 
atividades: CAE 10392 – Secagem e desidratação de frutos e produtos hortícolas; CAE 10320 – 
Fabricação de sumos de fruta e produtos hortícolas; CAE 10393 – Fabricação de doces, compotas e 
geleias; CAE 10822 – Fabricação de produtos de confeitaria. 
             
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez - foi aprovado dar parecer vinculativo sobre o 
enquadramento da reabilitação do “Hospital S. José - Lar Residencial” para efeitos de apresentação de 
candidatura ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFFRU 2020). 
             
LICENCIAMENTO OBRAS DE EDIFICAÇÃO: foram aprovados os projetos de especialidades, 
respeitantes à operação urbanística sita na Rua Padre Manuel Himalaia, nesta vila e concelho 
apresentados pela empresa Concretos Detalhes Unipessoal, Lda., com sede na freguesia de Cardielos, 
concelho de Viana do Castelo. 
  
OBRAS E EDIFICAÇÃO: - foram aprovados os projetos de especialidades da operação urbanística sita na 
Rua Dr. Germano Amorim, nesta vila e concelho, apresentados pela Santa Casa da Misericórdia de 
Arcos de Valdevez. 
  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FATURA EM 
PRESTAÇÕES: foi aprovado o pagamento da fatura do fornecimento de água em prestações relativo ao 
CIL 11820. 
             
DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL DO 
MERCADO MUNICIPAL: foi indeferido o pedido de suspensão do pagamento das taxas mensais de 
ocupação, e aprovado declarar a caducidade do direito de ocupação do espaço comercial do mercado 
municipal designado talho nº 8, com fundamento no incumprimento das obrigações previstas na alínea a) 
do artigo 11º e no artigo 12º do regulamento do mercado municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE AGOSTO DE 2019 
 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 No Período Antes da Ordem do dia o Sr. Presidente convidou a Câmara a participar nas 
festividades em Honra de Nossa Senhora da Lapa que decorrem de 3 a 11 de Agosto com diversas 
atividades; 
 Também convidou e informou que no próximo dia 13 de agosto acontecerá o habitual Encontro 
com a Diáspora, dirigido a arcuenses que integram os órgãos sociais de associações sediadas nos países 
de acolhimento; 
 Também deu conta que reuniu com o Centro de Emprego para abordar questões relacionadas 
com o Programa Regressar, o qual dá incentivos aos emigrantes que queiram voltar às suas origens; 
 O Sr. Presidente também informou da realização em Arcos de Valdevez, no dia 24 de agosto, da 
Gala da semifinal das 7 Maravilhas Doces de Portugal, a qual leva também a concurso os Charutos dos 
Arcos; 
 Também informou que no dia 5 de agosto passaria por Arcos de Valdevez a Caravana Arrieira, 
uma peregrinação organizada pela Associação Luso-galaica da Via Mariana; 
 De igual modo informou da visita do Sr. Ministro-adjunto e da Economia a Sistelo, onde visitaram a 
obra da Casa do Castelo e a zona do Sr. dos Aflitos, junto à ecovia; 
 O Sr. Presidente também informou que se encontram terminados os trabalhos da obra de 
Requalificação da Rua de S. Bento; 
 Deu conhecimento à Câmara que o Diretor do Agrupamento, Carlos Costa cessou funções e 
felicitou-o pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, bem como pela estreita e boa colaboração 
existente entre a Escola e a Câmara Municipal; 
 O Sr. Presidente também se referiu ao incêndio ocorrido no Parque Empresarial de Padreiro, que 
deflagrou numa fábrica de madeiras e chegou a colocar em perigo outras empresas na sua envolvência, 
bem como a Creche, lamentando o sucedido e prestando a sua maior solidariedade para com o 
empresário afetado e os trabalhadores da empresa que ficou totalmente destruída. Deixou um forte 
agradecimento ao Comando Distrital da ANPC e a todas as Corporações de Bombeiros envolvidas no 
combate às chamas pela pronta intervenção, bem como um agradecimento especial aos Bombeiros 
Voluntários de Arcos de Valdevez que, como primeira Corporação de Bombeiros no local, a sua atuação e 
coragem evitou uma tragédia de maiores proporções. 
 O vereador Hélder Barros deu conta à Câmara da intensa campanha de sensibilização que se 
encontra a ser levada a cabo nos meios de comunicação, redes socias e junto da população para alertar 
as pessoas da importância da separação dos resíduos, para a não colocação de resíduos fora dos 
contentores, para a não colocação dos restos de podas e ervas nos contentores, ou o abandono de 
monstros no espaço público (eletrodomésticos, ferro velho, sofás e outros móveis, etc), para a colocação 
do lixo em sacos bem fechados, entre outras práticas que vão de encontro às boas práticas de higiene e 
salubridade, no sentido de se manter o concelho limpo e convidativo. 
 
CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDUSTRIA DO ALTO MINHO (CATIAM) 
Foi ratificado o protocolo celebrado entre o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), o Município 
de Arcos de Valdevez (MAV) e a Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho 
(ACIBTM), cujo principal objetivo é o de criar o Centro de Apoio Tecnológico à Industria do Alto Minho 
(CATIAM), em Arcos de Valdevez. 
 
AUXILIOS ECONOMICOS 2018-2019: foi aprovada a proposta para atribuição de auxílios económicos 
(fichas de estudo), aos alunos, para o ano letivo de 2019-2020, no valor global de 29 064,63€ 

 
VALORIZAÇÃO DO ESTATUTO DOS BOMBEIROS QUE INTEGREM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
PERMANENTE 
Foi aprovado o protocolo de colaboração para valorizar o estatuto dos Bombeiros que integrem EIP’s, 
constituídas nas Associações Humanitárias de Bombeiros e suportadas, em partes iguais pelos respetivos 
municípios e pela ANEPC.  
Assim, a remuneração dos elementos que integrem as Equipas de Intervenção Permanente passa a 



corresponder ao nível 6 da tabela remuneratória única aplicável à administração pública, no montante de 
738,05 euros, incidindo o aumento sobre os 12 messe do ano, subsídio de férias e subsídio de natal. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE 
ARCOS DE VALDEVEZ - ADJUDICAÇÃO: foi aprovada a adjudicação dos serviços à Empresa VECTOR 
ESTRATÉGICO – ESTUDOS E CONSULTORIA, S.A., pelo valor de 15.950,00 euros, mais IVA. 
 
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DO CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE TÁVORA 
(SANTA MARIA) – foi aprovado adjudicar a obra à empresa Costa & Carreira Lda, pelo preço de 
197.873,40 euros.  
 
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA ADECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 
CULTURAL ABOIM/SABADIM – foi aprovado adjudicar a obra ao concorrente Baltor, Engenharia e 
Construção, Lda, pelo preço de 332.560,97 euros.  
 
FORNECIMENTO DE RÉPLICA METÁLICA DO PIRELIÓFORO DE ST. LOUIS PARA OFICINAS DE 
CRIATIVIDADE HIMALAYA: foi autorizada a abertura de um procedimento tendo em vista assegurar o 
Fornecimento de réplica metálica do Pirelióforo de St. Louis para Oficinas de Criatividade Himalaya, pelo 
valor base de 48.000,00 Euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor e um prazo contratual de 90 dias. 
 
MOBILIDADE URBANA - ENTRADA NORTE - AVENIDA DE LIGAÇÃO DA ROTUNDA DA 
SOLIDARIEDADE À ROTUNDA DA VARIANTE – Ratificação de Despacho da Presidência: foi 
aprovado o acolhimento da lista de Erros & Omissões admitidos pela equipa projetista, nos termos do 
artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos e sucessivas alterações; a aprovação do mapa de 
quantidades retificado e das peças desenhadas a incluir nas peças do procedimento e demais 
esclarecimentos; bem como a atualizaçao do valor do preço base do procedimento para 1.358.609,99 
Euros. 
  
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URABANOS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA FÉLIX ALVES PEREIRA: foi 
aprovado dar início ao procedimento concursal pelo valor base de 148.000,00 Euros 
  
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO - REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO 
DE VIAS MUNICIPAIS - OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO: LOTE 1 - ABOIM, EIRAS, 
MEI, GIELA E VALE; LOTE 2 - CENDUFE, GONDORIZ, MIRANDA E PADREIRO; LOTE 3 - EM 505 EM 
ABOIM DAS CHOÇAS E ALVOR. Foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à sua 
adjudicação pelo valor base de 536 000,00 € (Lote 1: 172.274,00 €; Lote 2: 165.212,00 €; Lote 3: 
198.514,00 €) 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO E 
PROGRAMA DA RTP “7 MARAVILHAS DOCES DE PORTUGAL®” NO CONCELHO DE ARCOS DE 
VALDEVEZ: - foi autorizada a abertura de concurso por Ajuste Direto, tendo em vista a Aquisição de 
Serviços de organização e realização do projeto de comunicação e programa da RTP “7 Maravilhas Doces 
de Portugal®” no concelho de Arcos de Valdevez pelo preço base de 74.800,00 Euros e um prazo 
contratual de 30 dias. 
 
“SETE MARAVILHAS DOCES DE PORTUGAL 2019” – foi aprovado o protocolo a celebrar entre a 
Turismo do Porto e Norte de Potugal, ER e o Município de Arcos de Valdevez, no âmbito da promoção 
turística da Região Norte de Portugal, que prevê uma compartição financeira da primeira ao Município, no 
valor de € 60.000,00, no âmbito da realização da semifinal do evento “Sete Maravilhas Doces de Portugal 
2019”. 
 
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PADROSO (ZONA ALTA) - 
ADJUDICAÇÃO: foi aprovado adjudicar a empreitada à Empresa Terra e Pedra – Terraplanagens, Lda, 
pelo valor de 55.244,74 euros mais IVA. 
 



OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E OUTROS 
TRABALHOS ACESSÓRIOS: - foi aprovado dar início ao procedimento concursal, pelo valor base de 
147.500,00 Euros 
   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO - ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE "NAVE" A 
LABORATÓRIO: foi autorizado o procedimento com vista ao fornecimento e instalação de mobiliário, no 
âmbito da adaptação funcional de “nave” a laboratório de metalomecânica, na Incubo, no valor de 
20,000,00 Euros (+IVA) e um prazo de fornecimento de 30 dias. 
 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO - ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE "NAVE" A 
LABORATÓRIO: foi aprovado o fornecimento e instalação de mobiliário, no âmbito da adaptação funcional 
de “nave” a laboratório de metalo mecânica, na Incubo, no valor de 13,850,00 Euros (+IVA) e prazo para o 
seu fornecimento de 30 dias. 
O fornecimento deste mobiliário técnico profissional é fundamental para equipar o espaço de adequadas 
condições para o desenvolvimento de atividades educativas/profissionais na área da metalomecânica e 
robótica. 
 
APOIOS 
 Foi aprovado apoiar em 4.500,00€ a Associação Sorriso – Associação Social, Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Eiras para ajudar a custear as obras de beneficiação da sua sede. 
 
 Foi aprovado apoiar em 4.000 euros a Juventude Associada de Rio de Moinhos para apoiar 
as obras de reconstrução do edifício da sede da associação.  
 
 Foi aprovado apoiar em 10.000,00€ a Associação Recreativa e Cultural de São João de Rio 
Frio para ajudar a fazer face aos custos com as obras a realizar na sua associação. 
 
 Foi aprovado apoiar em 500,00€ a Fábrica da Igreja Paroquial de Sta. Maria de Paçô, para 
ajudar a fazer face aos custos com a realização do concurso pecuário de gado bovino a realizar a 15.08.  
 
 Foi aprovado apoiar em 500,00€ a Associação Recreativa e Cultural do Vale, para ajudar a 
fazer face aos custos com a realização do XVII Festival de Folclore que vai ter lugar no dia 17 de agosto. 
 
 Foi aprovado apoiar em € 500,00 o Rancho Folclórico de Santa Marinha de Prozelo para fazer 
face aos custos com a realização do XVII Festival Folclórico no dia 15 de agosto.  
 
 Foi aprovado apoiar em 25.000,00€ a ADERE-PG – Associação de Desenvolvimentos das 
Regiões do Parque nacional Peneda-Gerês para fazer face aos custos com a organização da prova 
Peneda-Gerês Ultra Trail nos anos de 2017 (10.000,00 euros) e 2019 (15.000,00). 

 
 Foi aprovada a celebração de um protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Sta. Maria de 
Paçô, no valor de 30.000,00 euros para apoiar as obras de reconstrução e adaptação de um edifício 
paroquial para instalação de uma casa mortuária e de salas de catequese. 
  
OBRAS MUNICIPAIS  
 
MOBILIDADE URBANA - ENTRADA NORTE - AVENIDA DE LIGAÇÃO DA ROTUNDA DA 
SOLIDARIEDADE À ROTUNDA DA VARIANTE – Ratificação de Despacho da Presidência e 
Prorrogação de Prazo de apresentação de propostas: foi ratificado o despacho da presidência no 
sentido de prorrogar em 18 dias, a contar da data da publicação do aviso em Diário da República, o prazo 
limite para apresentação das propostas.  
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE SABADIM 
(CESTÃES/PASSOS/SOUTO/OUTEIRO/TROGAL) foi aprovado o auto de vistoria, bem como autorizada 
a liberação de caução da empreitada referida em assunto. 



AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - U. F. ÁLVORA E LOUREDA (FONTES) E 
FREGUESIA DE ABOIM DAS CHOÇAS (LAVANDEIRA/ABOIM) - foi aprovado o auto de vistoria, bem 
como autorizada a liberação de caução da empreitada referida em assunto. 
 
EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DE PONTE 1ª FASE DO 
ESPAÇO INTEGRADODE LAZER DA FREGUESIA -  UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TÁVORA (SANTA 
MARIA E SÃO VICENTE: foi aprovado promover-se a celebração da escritura de aquisição por via do 
direito privado da referida parcela, nos termos do disposto no artigo 11º do Código das Expropriações, 
mediante prévia deliberação camarária de autorização nesse sentido. 
 
LOTEAMENTO – PARQUE EMPRESARIAL DE  ÁLVORA  - RECTIFICAÇÃO DE ÁREAS: foi autorizada 
a devida retificação do registo predial da operação de loteamento.  
 
2.ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ ( 3.ª REVISÃO) 
:foi ratificado o despacho da Presidência, no sentido de determinar a abertura do período de discussão 
pública, nos termos do disposto do art.º 89.º do RJIGT. 
  
AUTORIZAÇÃO DE HIPOTECA DO LOTE B9 MOGUEIRAS, PARA EFEIROS DE FINANCIAMENTO 
JUNTO À CGD: foi deliberado autorizar a constituição da hipoteca. 
 
ALTERAÇÃO DA FEIRA QUINZENAL 
Devido à realização festividades concelhias de Ponte da Barca, entre 19 e 24 de agosto, foi autorizado o 
pedido da Câmara Municipal de alteração da feira quinzenal do dia 21 de agosto em ponte da Barca para 
o dia 28, passando a realizar-se em Arcos de Valdevez no dia 21.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2019 
 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 

 No Período Antes da Ordem do dia o Sr. Presidente informou que no domingo, dia 21 de julho, 
será celebrado, em Távora, o protocolo das Infraestruturas Desportivas com o Sr. Ministro da 
Educação Tiago Brandão. 

 De igual modo informou que na terça-feira, dia 23 de julho, pelas 17h30, irão a Sistelo o Sr. 
Ministro-adjunto da Economia e a Sra. Secretária de Estado do Turismo; 

 O Sr. Presidente lembrou que no dia 31 de Julho acontecerá no anfiteatro do Trasladário o 
espetáculo “O Mundo a Dançar” e que, a partir dessa data, se iniciarão as atividades inseridas na 
programação das Festas concelhias; 

 Foi aprovado um voto de louvor ao Motoclube pelos seus 25 anos de atividade; 
 Também foi congratulado o Clube Náutico pela conquista do 3º lugar na final do campeonato 

nacional de Kayak Polo, disputado em Arcos de Valdevez; 
 De igual modo foi congratulada a Academia Desportiva pelos vários títulos arrecadados ao longo 

da época, tendo ainda sido referido a conquista de uma medalha de bronze na modalidade de 
salto à vara no Campeonato Nacional de Juniores, especialidade não muito habitual em Arcos de 
Valdevez. 

 Também foi feita uma congratulação ao locutor da Rádio Valdevez, Jorge Quintas, pelos seus 25 
anos de atividade neste órgão de comunicação e por todo o seu esforço em promover o concelho 
junto das comunidades; 

 O vereador do pelouro do Ambiente fez também uma nota informativa relativamente àquilo que 
tem sido feito, e está previsto fazer, pela autarquia naquilo que toca à recolha de resíduos sólidos, 
como sendo a adjudicação da limpeza e higienização dos 1500 contentores existentes no 
concelho; a higienização dos moloks a partir do dia 22 de julho; o reforço da recolha dos resíduos 
com a duplicação ou triplicação das passagens em locais onde habitualmente só se vai uma vez 
por semana, bem como o reforço na área urbana; a substituição de 60 contentores; a aquisição de 
uma varredora, o que vai incrementar as condições para melhorar a limpeza do espaço público; de 
uma campanha de sensibilização à população, que está a ser ultimada, no sentido de apelar à 
recolha seletiva, para não colocarem os resíduos fora dos contentores, entre outras situações; de 
uma campanha de sensibilização ambiental que está a arrancar hoje junto dos comerciantes, para 
não depositarem os seus lixos fora dos contentores, contribuindo assim para o bem-estar de 
todos.  

 

PROTOCOLOS 
 

PROTOCOLOS DE APOIO ATIVIDADE 2019: a Câmara tomou conhecimento dos planos anuais de 
atividades e respetivos relatórios de contas do ano transato a todas as Associações Desportivas, Culturais 
e Recreativas, que celebraram Protocolo de Apoio à Atividade com o Município e aprovou a proposta de 
atribuição de apoios a 17 associações, no montante global de 33 750,00 € 
 

Foi aprovado celebrar um protocolo com a Junta da União de Freguesias de Arcos de Valdevez 
(Salvador), Vila Fonche e Parada no valor de 33 205,00€ para obras e limpeza de caminhos vicinais da 
freguesia, bem como aprovada a celebração de um contrato interadministrativo de delegação de 
competências para a limpeza de vias municipais e outros espaços públicos no valor de 11 272,00€. 
 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A TABAÇÔ (OUTEIRO DO FOJO/COVA DO OURO), 
GUILHADESES (CADORCAS) E PROZELO (GONTILHE): foi aprovada a abertura de procedimento 
concursal pelo preço base de 315.000,00 euros, tendente à adjudicação da empreitada referida em 
epígrafe, cujo projeto de execução foi aprovado em reunião de Câmara de 28/09/2018. 
  Com o projeto de execução em referência, pretende-se a ampliação do saneamento aos lugares 
referenciados para fecho de rede, ficando as freguesias de Tabaçô, Guilhadeses e Prozelo, servidas na 
totalidade. 
  Assim, o projeto preconiza: 
  Em Tabaçô, a instalação de coletores numa extensão de cerca de 0.80 km e 20 ramais 
domiciliários. 



  Em Guilhadeses, a instalação de coletores numa extensão de cerca de 2.00 km, 35 ramais e uma 
estação elevatória. 
  Em Prozelo, a instalação de coletores numa extensão de cerca de 0.90 km, 35 ramais 
domiciliários e 1 estação elevatória. 
 

APOIOS 
Foi aprovado apoiar em 30 000,00€ o Centro Social e Paroquial do Vale, para ajudar a fazer face aos 
custos com a aquisição de uma viatura para prestação de apoio domiciliário, para implementação de 
medidas de auto proteção e para conversão do espaço/equipamentos do Jardim de Infância em Centro de 
Dia. 
  

Idem, o Centro Social e Paroquial de Arcos de Valdevez, em 15 000,00€ para apoiar a conclusão do 
processo referente às obras a realizar no Edifício do Infantário. 
 

ALIENAÇÃO DE 6 EDIFÍCIOS DO MUNICIPIO QUE FUNCIONARAM COMO ESCOLAS DO ENSINO 
BÁSICO DESTINADOS A HABITAÇÃO JOVEM, NO ÂMBITO DO PROGRAMA REPOVOAR: A Câmara 
Municipal lançou o projeto “Repovoar Arcos de Valdevez”, o qual assenta numa estratégia integrada para 
dinamizar o território, criar emprego, atrair investimento, gerar rendimento, fixar, atrair e regressar 
população. Este projeto surge da atenção que o Município arcuense tem vindo a dar à questão 
demográfica, estando a implementar medidas de apoio social e de criação de emprego, de 
desagravamento fiscal, de dinamização económica e de apoio à fixação de pessoas nomeadamente 
através da habitação. Nesse sentido, a Câmara Municipal pretende alinear edifícios devolutos, no caso 
antigos edifícios escolares, para serem reabilitados para habitação de jovens. Com o objetivo de apoiar 
essa fixação dos jovens a autarquia tem o propósito de alienar esses edifícios com um valor 50% inferior 
ao seu valor de mercado. 
Neste sentido foi aprovada a proposta sobre o assunto em epígrafe, apresentada pela Presidência, no 
sentido de promover a alienação, em hasta pública, por licitação verbal, de 6 Edifícios do Município que 
funcionaram como Escolas do Ensino Básico em Cabreiro, Couto, Eiras e Mei, Portela e Extremo, 
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá e em Aboim das Choças. 
A presente venda de imóveis destina-se a jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 
anos, naturais ou residentes no concelho de Arcos de Valdevez, e respetivo agregado familiar, o qual, não 
poderá ser composto por menos de dois elementos. No caso de casais jovens, um dos elementos do casal 
pode ter até 36 anos (inclusive) e o valor máximo da soma de idades de ambos não poderá ser superior 
a 70 anos.  
 

PROPOSTA DE CONDIÇÕES GERAIS DE ALIENAÇÃO DE 8 EDIFÍCIOS DO MUNICIPIO QUE 
FUNCIONARAM COMO ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTINADOS A HABITAÇÃO E/OU 
ATIVIDADES ECONÓMICAS: A Câmara Municipal lançou o projeto “Repovoar Arcos de Valdevez”, o qual 
assenta numa estratégia integrada para dinamizar o território, criar emprego, atrair investimento, gerar 
rendimento, fixar, atrair e regressar população. 
Este projeto surge da atenção que o Município arcuense tem vindo a dar à questão demográfica, estando 
a implementar medidas de apoio social e de criação de emprego, de desagravamento fiscal, de 
dinamização económica e de apoio à fixação de pessoas nomeadamente através da habitação. Neste 
sentido, foi aprovada a seguinte Proposta sobre o assunto em epígrafe, pretendendo promover a 
alienação, por hasta pública, por licitação verbal, de 8 Edifícios do Município que funcionaram como 
Escolas do Ensino Básico, que se encontram devolutos na Miranda, Senharei, São Jorge e Ermelo, Rio 
Frio, Cabana Maior, Gondoriz, Padreiro (Salvador e Santa Cristina). 
Os edifícios em questão terão, necessariamente, de ser destinados, pelos adquirentes dos mesmos, a 
habitação e/ou instalação de atividades económicas, designadamente, alojamento turístico, restauração e 
bebidas, animação turística e comércio. 

 

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS - ALTERAÇÃO PDM: foi aprovada a abertura de procedimento de Ajuste 
Direto, com convite a três empresas, pelo valor base de 74.500,00 euros (+ IVA), e um prazo previsto para 
a sua execução de aproximadamente 280 dias, em conformidade com os termos e condições 
estabelecidos no respetivo caderno de encargos.  
 

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE 



ÁGUA E SANEAMENTO: foi aprovada a abertura de um procedimento de consulta prévia a três entidades 
para, durante o ano de 2019, fornecer este tipo de serviços e de equipamentos pelo valor base de 
62.000,00 € mais IVA.  
 

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA PRACETA DO RIO VEZ: foi aprovado dar início ao 
procedimento concursal tendente à sua adjudicação pelo preço base de 42.132,00 Euros e um prazo 
contratual de 60 dias. 
   

OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E 
OUTROS TRABALHOS ACESSÓRIOS: foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à sua 
adjudicação pelo valor base de 147.500,00 Euros e um prazo contratual de 60 dias. 
  

PORTA DO MEZIO - ARRANJOS EXTERIORES - PARQUES TEMÁTICOS - REPARAÇÃO DE 
DEFICIÊNCIAS: foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação, sendo o 
preço base de 19.000 € e o prazo contratual de 45 dias. 
   

IMPLEMENTAÇÃO DE REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE 
COMBUSTÍVEL: foi aprovada a liberação da caução prestada sob a forma de depósito em dinheiro, do 
valor de € 13.590,00, nos termos do nº 4 do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos. 
 

AQUISIÇÃO DE VARREDORA URBANA: foi aprovado o relatório final e minuta do contrato do 
procedimento referido em epígrafe, adjudicado à empresa HIDROMASTER – Conservação de Superfícies, 
Lda., pelo valor de 159.950,00 euros, sem IVA. 
 

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA REDE INTERNA DE FIBRA 
ÓTICA: foi aprovada a minuta do contrato do procedimento referido em epígrafe, adjudicado à empresa 
BLU, S.A., pelo valor de 34.098,59 euros.  
 

EXPOSITORES DO MERCADO MUNICIPAL: foi aprovada a abertura de procedimento concursal no valor 
global de 40.487,50 € para a aquisição de 46 expositores para o Mercado Municipal de legumes e frutas; 7 
caixas de canteiro em Accoya; 1 secretaria em pinho+2 placas de pinho e 6 prateleiras. 
 

AQUISIÇÃO DE VIATURA NOVA, DE TIPO FURGÃO LIGEIRO DE PASSAGEIROS, DE 9 LUGARES 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR: foi aprovada a abertura de procedimento pelo preço base de 
26.000,00 euros para a aquisição de uma viatura que permita continuar a efetuar o serviço. 

A viatura será do tipo furgão ligeiro de passageiros, a gasóleo (do tipo Citroen Jumpy, Peugeot 
Traveller, Renault Trafic, Ford Transit, Fiat Talento, ou outras equivalentes), com as seguintes 
características mínimas adequadas à função: Viatura ligeira nova; 9 Lugares de lotação; Cor branca; Ar 
condicionado; 120 Cavalos; Rádio com Bluetooth e sistema mãos livres; Equipamento necessário para o 
cumprimento da legislação em vigor para as viaturas destinadas a transportes escolares. 
TRANSPORTES ESCOLARES 2019/2020 - TRANSPORTE PARA JARDINS DE INFÂNCIA - PEDIDO 
DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE 
PAÇÔ: foi autorizada a celebração de protocolo com a Junta de Freguesia de Paçô, para transporte de 6 
crianças, residentes na freguesia do Vale e Paçô, até ao Jardim de Infância de Paçô, pelo valor diário de 
14,40, estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor total de 3.052,80€ 
(1.152,00€ em 2019 e 1.900,00€ em 2020);  
TRANSPORTE PARA JARDINS DE INFÂNCIA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS: foi autorizada a celebração 
de protocolos com as entidades a seguir descriminadas, com vista à realização de transportes escolares 
durante o ano letivo 2019/2020, a efetuar da seguinte forma: Associação Desportiva e Cultural 
Aboim/Sabadim, Centro Social Recreativo e Cultural Betânia do Vez, Centro Recreativo e Cultural de 
Távora Stª. Maria, Clube de Rugby de Arcos de Valdevez – CRAV, Associação Recreativa Cultural de 
Arcos S. Paio, estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor total de 
72.864,40€ (27.496,00€ em 2019 e 45.368,40€ em 2020).  
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS COM JUNTAS DE 
FREGUESIA: foi autorizada a celebração de protocolos para realização de transportes escolares, durante 
o ano letivo 2019/2020, com as Juntas de Freguesia de Soajo, Junta de Freguesia de Prozelo, Junta de 
Freguesia de Paçô, estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor de, 



24.393,00€ (9.588,00€ em 2019 e 14 805,00€ em 2020). 
    

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES 
LOCAIS: foi aprovada a celebração de protocolos com vista à realização de transportes escolares durante 
o ano letivo 2019/2020 com a Associação Amigos de Oliveira, Associação Recreativa e Cultural Juventude 
de Vila Fonche, Associação Cultural de Teatro - Grupo Alerta, a Associação Desportiva e Cultural 
Aboim/Sabadim, a Associação Recreativa e Cultural de Guilhadeses e a Associação Amigos de Sá, 
estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor de, 57 595,16€ (22 638,56€ em 
2019 e 34.956,60€ em 2020) 
  

CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES: foi aprovado dar início ao procedimento concursal 
tendente à sua adjudicação pelo valor base de € 1.200,00;   
 

LICENCIAMENTO EMPREENDIMENTO TURISTICO: foram aprovados os projetos de especialidade, 
referente à operação urbanística sita no lugar de Requeijo, na União de Freguesias de Arcos de Valdevez 
(S. Paio) e Giela, da empresa Rodrigues & Guerreiro, S.A./Luna Hotels & Resorts, com sede na Rua de 
São Pedro, Edifício Caliços, Lote 28 R/C, Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, a solicitar  
  

CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima: foi aprovada a proposta de minuta de 
contrato interadministrativo do Programa de Apoio à Redução Tarifária. 
   

EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima: foi aprovado apoiar em 8.000,00€ a participação dos 
alunos da EPRALIMA no campeonato do mundo de robótica - RoboCup, em Sydney na Austrália, de 2 a 8 
de julho de 2019. 
 

Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada: foi aprovado atribuir um apoio de 1.804,04 euros à 
Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada para apoiar a reabilitação de parede de escalada da 
Meadinha – Peneda, uma das mais importantes zonas de escalada em Portugal, de forma a valoriza-la e 
promove-la, não desvirtuando os valores éticos que norteiam diversas gerações de escaladores 
portugueses e galegos.  
 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE DA LOJA Nº 1 DO MERCADO MUNICIPAL: foi autorizada a 
alteração de atividade da loja de comércio de plantas aromáticas para comércio a retalho de artigos 
cosméticos e de higiene. 
  

Restaurante O Lagar, de Pereira Amorim & Vieira, Lda: foi autorizado o corte de trânsito na Rua Dr. 
Vaz Guedes, a fim de colocar mesas e cadeiras na parte de fora do estabelecimento, nos fins de semana 
gastronómicos e a partir do dia 4 de julho 2019 até ao dia 30 de setembro 2019, durante a semana das 
19.30h às 24.00h, e ao fim de semana das 13.00h às 16.00h e das 19.00h até ao encerramento do 
estabelecimento, para promoção da restauração.  
  

Clube de Rugby de Arcos de Valdevez: foi autorizada a abertura da esplanada sita em frente à Alameda 
Dr. Francisco Sá Carneiro, nesta vila e concelho, para o período de tempo compreendido entre os dias 1 
de junho e 30 de setembro do corrente ano. Tal cedência tem por fim a angariação de verba para o 
desenvolvimento da atividade desportiva do clube. 
 

OBRAS MUNICIPAIS   
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ZONA DESPORTIVA: foi autorizada a liberação de 75% da caução 
total, por terem decorrido 3 anos completos desde a receção provisória e aprovado o auto de vistoria. 
SUBSTITUIÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO MATADOURO: foi aprovado o auto de vistoria para 
efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa 
ARCOSVEZ – Hidráulica e Eletromecânica, Lda. 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PAREDES DO VALE A PARTIR DO 
SISTEMA MEZIO - INSTALAÇÃO DE CONDUTA NA E.N.202: foi aprovado o auto de vistoria para 
efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa 
Habimonção Construções, Lda. 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MONTE REDONDO – DEVESA: foi 
aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, 
adjudicada à empresa Plano Minho - Unipessoal, Lda. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE JULHO DE 2019 
 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 

 No Período antes da Ordem do Dia o Sr. Presidente recordou a Câmara da cerimónia de 
assinatura do acordo de parceria com a localidade de Antony que teria lugar pelas 18h30, no salão nobre 
dos Paços do Concelho; 
 De igual modo lembrou a realização da Recriação Histórica do Recontro de Valdevez, durante o 
fim-de-semana, no Paço de Giela;  
 O sr. Presidente também convidou a Câmara para as cerimónias oficiais do Dia do Concelho, que 
teriam lugar no dia 11 de julho. 
  

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA MEZIO A PARTIR DE ERMELO: a Câmara 
deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente Sebastião da Rocha 
Barbosa, Ldª, pelo valor de € 961.299,29, sem IVA. 
 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  REDE DE DISTRIBUIÇÃO AO LUGAR DE GRAÇÃO E VILARINHO DO 
SOUTO - SUBSISTEMA DE S. JORGE): - a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar, nos termos do 
artigo 50.º do CCP, a lista de erros e omissões admitidos pelo autor do projeto, no valor de 6.748,00 €, 
bem como a atualização do valor base para 644.338,00€, (sem IVA incluído), e ainda a inclusão nas peças 
de procedimento e divulgação aos concorrentes, das peças desenhadas apresentadas pelo autor do 
projeto. 
 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovada a adoção de um procedimento regulado pelo Acordo 
Quadro para Fornecimento de eletricidade da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Alto 
Minho, pelo valor base de 870.167,89 euros, sem IVA, para 12 meses. 
 

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS -  SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DE SISTELO E DO RIO VEZ": foi aprovada a 
abertura de procedimento concursal pelovalor base de 99.000 euros mais IVA e um prazo contratual de 
210 dias.  
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
MUNICIPAIS: foi aprovada a abertura de procedimento pelo valor base de 31.043,00 euros e prazo 
contratual de 365 dias. 
  

CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima 
A Câmara deliberou autorizar o pagamento à CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-
Lima, da fatura nº 16/2019, no valor de 13.764,47 euros, respeitante a comparticipação nacional referente 
a execução de projetos no período de 01.10.2018 a 31.12.2018. 
 

Foi aprovado atribuir um apoio financeiro de € 800,00 à Juventude Associada de Rio de Moinhos, 
para a contratação de um autocarro para a deslocação a Rio de Moinhos – Sátão, tendo em vista a 
participação no XV Encontro Nacional de Rio de Moinhos de Portugal a realizar nos próximos dias 6 e 7 de 
Julho. 
 

Foi aprovado o apoio ao Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia da Miranda, no valor de € 
10.089,00 para apoiar a Candidatura PDR 2020 - Florestação do Baldio de Miranda, cujo projeto é 
cofinanciado a 85%, não tendo o Conselho Diretivo disponibilidade financeira para suportar os restantes 
15%. 
 

“FEIRA DAS ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS DE SOAJO 2019”: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de € 41.000,00, mediante formalização 
de protocolo de colaboração com a ARDAL - Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Minho, 
para apoiar a realização da Feira e também atribuir um apoio financeiro de € 10.000,00, mediante 
formalização de protocolo de colaboração, com a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte 
da Barca, para apoiar a sua colaboração na “Feira das Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo 2018”, com a 
realização da mostra dos animais.  
 



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS DA DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL – ANO 2019: foi aprovado adjudicar o serviço à empresa 
Atmosfera Inspiradora – Casa de Campo, Lda., pelo valor de 37.200,00 euros, sem IVA. 
  

CONTINUAÇÃO DA CARREIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS - 
PAGAMENTO  DE UMA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO CONCESSIONÁRIO: foi aprovada uma 
proposta de celebração de um Contrato de Serviço Público que visa garantir a continuação da carreira de 
transporte público coletivo de passageiros, entre Cendufe/Miranda e Arcos de Valdevez, mediante a 
atribuição de uma compensação financeira pelo Município de Arcos de Valdevez ao operador Salvador 
Alves Pereira & Filhos, Ldª, no valor diário de 95 €, mais IVA, no total de € 9.163,70, para o período de 1 
de janeiro  a 30 de junho de 2019. 
  

CONTINUAÇÃO DA CARREIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS – 
PADROSO – EXTREMO: foi aprovada uma proposta de adjudicação, por ajuste direto, da prestação de 
serviço público de transporte de passageiros, em carreira pública,  entre Padroso e Extremo, mediante o 
pagamento pelo Município de Arcos de Valdevez de uma remuneração diária de € 45,00, no valor total de 
€ 3.735,00, à empresa  RODOMINHO – Transportes e Turismo, Ldª, de Arcos de Valdevez, para o período 
de 1 de fevereiro a 30 de junho de 2019. 
  

CONTINUAÇÃO DA CARREIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS – 
PADROSO – EXTREMO – ARCOS DE VALDEVEZ: a Câmara aprovou uma proposta de adjudicação, 
por ajuste direto, da prestação de serviço público de transporte de passageiros, em carreira pública, entre 
Padroso e Extremo – Arcos de Valdevez, três dias por semana, à segunda, quarta e sexta-feira, 
mediante o pagamento pelo Município de Arcos de Valdevez de uma remuneração diária de € 55,00, à 
empresa RODOMINHO – Transportes e Turismo, Ldª, de Arcos de Valdevez, para o período de 1 de julho 
a 15 de setembro de 2019. 
 

PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: foi autorizado o pagamento em duas prestações da 
fatura no valor de 80,81 euros, do CIL 7778.  
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PINTURA DA LOJA Nº 1 DO MERCADO MUNICIPAL: foi autorizada 
a pintura da loja n. º 1 do Mercado Municipal  
 

TOPONÍMIA DAS FREGUESIAS: foi aprovada a proposta de toponímia apresentada pela Junta de 
Freguesia de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela; 

 Idem, a proposta apresentada pela Junta de Freguesia de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão. 
  

LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÃO: a câmara aprovou o pedido de licenciamento da obra de 
reconstrução e ampliação de edificação destinada a apoio a atividades desportivas apresentado pelo 
Centro Recreativo e Cultural de Távora  Santa Maria. 
 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - OBRAS ACESSÓRIAS E 
PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS: foi aprovado o auto de consignação relativo à empreitada referida em 
epígrafe, adjudicada à firma SRB – Construções, Lda., pelo valor de 76.994,80 €, e prazo de execução de 
sessenta dias. 
  

ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE LAMOSAS AO PAÇO - PADROSO: a Câmara 
deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recção definitiva da empreitada em epígrafe, bem como 
autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra, 
e ainda autorizar o cancelamento ou extinção da garantia bancária. 
 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovada a substituição da 
retenção da revisão de preços da empreitada por garantia bancária.  
  

REABILITAÇÃO FUNCIONAL DO EDIFÍCIO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO VEZ: foi aprovado o 
auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada 
à empresa PIXELFRESH, Arquitetura e Engenharia, Construção Unipessoal, Lda. 
 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNAS, PROJETORES E LUMINÁRIAS PARA REPOSIÇÃO 
E BENEFICIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ACESSO À PISCINA E LARGO DA LAPA: foi aprovado o 
auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada 
à empresa João Cerqueira Pereira, Lda. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE  21 DE JUNHO DE 2019 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 No Período Antes da Ordem do Dia o Sr. Presidente informou a Câmara das iniciativas que seriam 

levadas a cabo no âmbito do S. João e das que decorrerão no âmbito da Recriação Histórica do 
Recontro de Valdevez, a qual decorrerá nos dias 6 e 7 de Julho no Paço de Giela; 

 Também referiu a programação do Dia do Concelho, o qual se assinala no dia 11 de julho; Da 
programação fazem parte no dia 10 de Julho (quarta) pelas, 21h30,a Apresentação da publicação 
Casas Armoriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez- Paço de Giela; Volume VII, no Paço de 
Giela; 
No dia 11 de Julho (quinta), pelas 09h30, acontecem as Cerimónias Oficiais de Comemoração do 
Dia do Concelho com o hastear das Bandeiras, com participação dos Bombeiros Voluntários, Corpo 
Nacional de Escuteiros e Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, na Praça Municipal; às 
10h00 a Sessão Solene de Comemoração do Dia do Concelho com as intervenções dos 
Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, seguindo-se o 
concerto pela Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, no auditório da Casa das Artes; 
às 11h45 acontecerá a apresentação do projeto José Rodrigues: Um Roteiro de Arte Pública, na 
Avenida Recontro de Valdevez, junto ao monumento evocativo; às 12h15 o descerramento de placa 
de Homenagem ao escritor Teixeira de Queiroz; integrado no Programa do Centenário da morte do 
escritor (1919-2019), na Casa de Cortinhas. E às 22h00 o concerto musical: The Lucky Duckies, no 
Jardim dos Centenários.  

 Também informou que nos dias 12,13 e 14 de julho decorrerá em Soajo a Feira de Artes e Ofícios 
Tradicionais, que este ano contará novamente com a exibição do programa da TVI Somos Portugal, no 
domingo, dia 14; 

 Deu conta que no dia 13 de julho acontecerá no Paço de Giela à noite o espetáculo musical sobre a 
Lenda da Moura Encantada de Giela, pelo Grupo de Gaiteiros ZPAM, Coral Polifónico de 
Verdoejo e Guitolão & Contrabaixo (Inserido no Projeto “Sente a História); 

 De igual lembrou a realização das Festas de Nossa Senhora da Lapa, de 4 a 11 de Agosto, que tal 
como nos anos anteriores serão repletas de iniciativas e animação; 

 Por fim agradeceu a todos os envolvidos na ação de sensibilização ambiental Eco Valdevez, a qual 
decorreu muito bem e contou com bastante participação por parte da população.  

 
REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ECOVIAS DO ALTO MINHO - ECOVIA DE JOLDA (S. PAIO) E 
JOLDA (MADALENA): foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à adjudicação da 
empreitada de referida em epígrafe, cujo projeto de execução foi aprovado em RC de 24/05/2019, pelo 
preço base de 49.900,00 euros e um prazo contratual de 60 dias 
  Com o projeto de execução em referência, pretende-se a ligação entre as ecovias de Arcos de 
Valdevez e Ponte de Lima, a partir a ecovia existente. Assim, a proposta prevê a implantação de um troço 
de Ecovia com uma extensão aproximada de 900 metros, desenvolvendo-se ao longo da margem direita 
do Rio Lima, nas freguesias de Jolda (S.Paio) e U.F. de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão. 
   
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PADROSO (ZONA ALTA): foi aprovado dar 
início ao procedimento concursal pelo preço base de 59.400,00 e prazo contratual de 90 dias. 
  Com o projeto de execução em referência, pretende-se a expansão da rede de distribuição á Zona 
Alta de Padroso, a partir do reservatório R14, onde a conduta e grupo de elevação já se encontram em 
espera.  
  Assim, a ampliação prevê a instalação de cerca de 1.7 km m de condutas em PVC PN 16 de 
diâmetro Ø90 e Ø63, dos quais cerca de 500m instaladas em estrada nacional, com acessórios em ferro 
fundido. Encontra-se ainda prevista a instalação de 5 ramais domiciliários e hidrantes. 
   
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS: foi 
aprovada a elaboração de um procedimento de consulta prévia às empresas Arcosvez, Arcelvez e 
Campos Dias, Lda pelo valor base de 62.000,00€ para a aquisição de bens que serão fornecidos ao longo 
do ano, em função das intervenções e ocorrência que vierem a acontecer nos diversos sistemas de 



infraestruturas básicas de água, saneamento e rega. 
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE 
TRABALHOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS ACESSÓRIAS - CABREIRO, COUTO E 
RIO FRIO: foi aprovado dar início ao procedimento concursal pelo preço base de 75.000,00 Euros e prazo 
contratual de 90 dias. 
 
PALÁCIO DA JUSTIÇA DE ARCOS DE VALDEVEZ – REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL – SALA DE 
AUDIÊNCIAS: foi aprovado o auto de consignação relativo à empreitada em epígrafe, adjudicada à 
empresa Oliveiros,Lda., pelo preço de € 49.946,21 euros, e prazo de execução de 90 dias. 

 
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE ARRANJOS EXTERIORES E INTERIORES NA ESCOLA BÁSICA 
2,3/S DE AVV: foi aprovado dar início ao procedimento concursal pelo preço base de 97.500,00 Euros e 
prazo contratual de 60 dias. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE CONTENTORES: foi autorizada a 
abertura do procedimento concursal pelo preço base de 14.250,00 euros, mais IVA, para proceder à 
lavagem e desinfeção de 1500 contentores de superfície de 800 lts, por todo o Concelho, em duas 
intervenções. A primeira intervenção ocorrerá até 15 de julho e abrangerá a totalidade dos contentores e a 
segunda após 31 de agosto e incidirá sobre os contentores prioritários. 
  
EQUIPAMENTOS E RECURSOS TÉCNICOS DIVERSOS PARA RECRIAÇÃO HISTÓRICA DO 
RECONTRO DE VALDEVEZ, FESTA DO RIO E HALLOWEEN NO PAÇO DE GIELA 2019: foi autorizada 
a abertura de um procedimento tendo em vista assegurar equipamentos e recursos técnicos diversos para 
apoio à produção dos eventos Recriação Histórica do Recontro de Valdevez, Festa do Rio e Halloween no 
Paço de Giela, todos no ano de 2019 pelo preço base de 48.780,00 euros, acrescido de Iva à taxa legal 
em vigor e um prazo contratual de 180 dias. 
   
CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Alto Minho – foi aprovado proceder ao pagamento da 
fatura nº 632/2018, no valor de 6.319,30€, respeitante a execução de projetos da CIM, correspondentes ao 
período de 01/07/18 a 30/09/18. 
  
RESOLUÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE EXPROPRIAÇÃO – EXPANSÃO DO 
PARQUE EMPRESARIAL DE PADREIRO: - foi aprovada a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara de resolução de requerer a utilidade pública de expropriação de uma parcela de terreno, com a 
área de 7075 m2, a destacar do prédio rústico, composto por terreno Baldio da Freguesia, de mato, pinhal, 
mata de carvalhos, e 4 castanheiros, no lugar de Ribeira do Rio, da extinta freguesia de Padreiro 
(Salvador), deste concelho, atualmente União das Freguesias de Padreiro (Salvador e Santa Cristina), 
inscrito na matriz daquela freguesia sob o artigo 396 - Rústico, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial, para expensão do Parque Empresarial de Padreiro. 
  
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO: foi apreciado o Relatório de 
Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, relativo ao ano de 2018, de acordo com o previsto no nº 1 
do artigo 34º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e dos artigos 3º e nº2 do artigo 4º da Lei nº 
24/98, de 26 de maio. 
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Cultura 
 
AÇÕES 
  
- Desenvolvimento do projeto “Oficinas de Criatividade Himalaya”, ao nivel dos conteúdos 
e serviços dos espaços “Núcleo Interpretativo Himalaya”, “Centro da Eco cidadania”, 
“Labirinto Himalaya” e “Himalaya 360”; 
- Desenho e especialidades do projeto do “Espaço Valdevez” para possível candidatura; 
- Continuação da concretização do Plano de Atividades e Orçamento da DDSC para 2019; 
- Coordenação das Atividades de Enriquecimento Curricular e sua implementação; 
abertura de concursos para contratação, reuniões e planificação de início das mesmas; 
- Concretização do plano de comemoração dos 100 anos da morte de Teixeira de Queiroz 
e atividades inclusas para o trimestre; 
- Montagem da estratégia e concretização da candidatura de Arcos de Valdevez ao 
Concurso 7 Maravilhas- Doces de Portugal; 
- Realização da edição 2019 do Recontro de Valdevez; 
- Concretização das atividades, de fundo cultural, do Dia do Concelho 2019; 
- Concretização da Festa do Rio 2019 e de atividades culturais para o mês de Agosto, pré 
e durante Festas do Concelho; 
- Desenvolvimento de atividades e plano de trabalhos do Centro Interpretativo do Barroco; 
- Concretização da edição 2019 do evento “Noites no Paço” (Julho e Agosto); 
- Coordenação das atividades do Projeto de promoção do sucesso escolar – “School 4 All 
Arcos de Valdevez”; 
- Realização de diversas sessões de cinema no Auditório da Casa das Artes; 
- Realização de diversas atividades culturais, com destaque para: 
Música/ blues/ rock: 
TIAGO BETTENCOURT  
Teatro/ Humor: 
GOD, com Joaquim Monchique 
Teatro/ leituras/ música: 
RUY DE CARVALHO “TROVAS & CANÇÕES, Atores, Poetas e Cantores” 
Outras atividades/ apresentação de livro: 
“FAMÍLIA DE TEIXEIRA DE QUEIROZ- CASA DE CORTINHAS”, de Luís Filipe Teixeira 
de Queiroz de Barros Pinto 
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Turismo 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
   
- Elaboração/atualização de Roteiro Turístico de Soajo "Natureza e Tradição"  
- Elaboração/atualização de Roteiro Turístico de “Sistelo”  
- Elaboração de Mapa Turístico e atualização da "Ecovia " - Português, Francês e Inglês  
- Sacos Promocionais do Município 
- Produção de Kit/ Expositor de Turismo 
- Apoio /Produção - Programa "Especial Verão Porto Canal" - Edição 2019 
- Apoio/Produção - Programa Televisivo "Gala Semi - Finalista das "7 Maravilhas Doces 
de Portugal®" 
- Coordenação da Equipa do Centro de Formação e Exposições  
- Coordenação da Equipa da Animação Cultural 
- Apoio às vistorias para classificação do Turismo em Espaço Rural 
- Produção do evento Arcos à Mesa - “Bacalhau à Lavrador” 
- Participação - IV Edição - “Feira Lusitana de Gastronomia e Artesanato de Toulouse” - 
França; 
 - Participação - X Edição - Feira de Artesanato e Gastronomia Portuguesa – Cenon – 
Bordéus: 
 - Apoio à produção do evento “Festivinhão” - Festival Enoturístico de Arcos de Valdevez 
 - Inserção de Conteúdos para o Site de Turismo do Município  
- Apoio às Associações parceiras de produção de eventos: “S. João”; Feira de Artes e 
Ofícios Tradicionais – 
   Soajo; Festas de Nª Srª da Lapa; entre outras  
- Apoio às solicitações via correio eletrónico e/ou telefone, bem como o atendimento na 
Loja Interativa de  
   Turismo 
  -Apoio Recepção / Evento - Encontro "Quinta da Pedra Charity Tour" - Edição 2019   
 - Apoio Equipa de Consultadoria Turística 
 - Atualização dos conteúdos e dinâmicas da plataforma da TPNP 
 - Apoio / Inserção de Conteúdos e estruturação de Páginas para a página web 
visitarcos.pt 
- Apoio/Produção - "Recriação Histórica do Recontro de Valdevez" - Edição 2019  
- Programa “Somos Portugal”- “Feira das Artes e Ofícios Tradicionais - Soajo” 
- Apoio/Produção- “Feira das Artes e Ofícios Tradicionais” - Soajo - Edição 2019 
- Produção/Evento - ”Domingos Saudáveis” - Edição 2019 
- Apoio/ Produção “Festival Internacional de Folclore o Mundo a Dançar 
- Apoio/ Produção - "Festas de Nª Srª da Lapa" - Edição 2019  
- Produção/Evento - “Festa do Emigrante” - Edição 2019 
- Produção/Evento - Concerto "Expensive Soul" 
- Apoio/Encontro de Concertinas "Pedro da Concertina" - Voltas do Vira  
 - Produção/Evento - "Gala Semi - Finalista das "7 Maravilhas Doces de Portugal®" - 
Edição 2019 
- Apoio/ Produção - "Romaria de Nossa Senhora da Peneda" - Edição 2019 
 - Apoio/ Equipa de Produção - Série Documental RTP1 - "Vinhos com História" 
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Educação  

 
TRANSPORTES ESCOLARES  
- Gestão e coordenação dos transportes escolares do ano letivo 2018/2019 
- Gestão e coordenação de pedidos extraordinários de transporte 
- Gestão de reclamações 
- Gestão de passes escolares 
- Gestão de faturas e pagamentos 
- Aprovação do Plano de Transportes Escolares para ano letivo 2019/2020 
- Abertura de procedimentos concursais para aquisição de serviço de transportes 
escolares para o ano letivo 2019/2020 
 
REFEIÇÕES ESCOLARES  
- Gestão e coordenação das refeições do ano letivo 2018/2019 
- Atualização da base de dados relativa aos alunos que efetuam refeição escolar 
- Gestão de pagamentos de refeições 
- Abertura de procedimento concursal para aquisição de serviço de refeições escolares 
para o ano letivo 2019/2020 
 
 
JARDINS-DE-INFÂNCIA (ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA)  
- Gestão e coordenação das atividades de animação e apoio à família do ano letivo 
2018/2019 
- Atribuição de escalões de rendimento  
- Gestão de equipamento educativo 
- Gestão de faturas e pagamentos 
- Programação das atividades de animação e apoio à família do ano letivo 2019/2020 
 
AUXILIOS ECONOMICOS 
- Atribuição de fichas de trabalho aos alunos do 1º e 2º ciclo 
 
BOLSAS DE ESTUDO  
- Atribuição de 42 bolsas de estudo para alunos do ensino superior 
 
MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES 
- Gestão dos pedidos de manutenção formulados pelas escolas, nomeadamente, avarias 
elétricas, avarias informáticas, serviços de pichelaria, obras de beneficiação de espaços 
escolares, colocação de vidros, etc. 
- Requisições de material e equipamento solicitado pelas escolas 
 
 
PLANO DE ATIVIDADES COM AS ESCOLAS 
- Execução das atividades programadas no plano de atividades 2018/2019 
- Planeamento e execução das atividades do Projeto de promoção do sucesso escolar – 
“School 4 All Arcos de Valdevez” 
- Elaboração do Plano de Atividades para o ano letivo 2019/2020 
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Serviço de Ação Social 
 
HABITAÇÃO SOCIAL 
- Instaurados novos pedidos de habitação social  
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de habitação social. 
- Geridas denúncias relativas a problemas existentes nas habitações sociais  
- Emitidas informações sociais relativas a inquilinos com rendas em atraso 
- Celebrados acordos para pagamento de rendas vencidas e não pagas 
- Atualização das rendas de habitação social 
 
RECUPERAÇÃO HABITACIONAL  
- Instaurados novos pedidos de apoio para recuperação habitacional 
- Acompanhamento das situações que se encontram em fase de recuperação habitacional  
- Ações de vistoria das obras de recuperação concluídas 
 
 
APOIOS SOCIOECONÓMICOS E SOCIAIS  
- Instaurados novos pedidos de apoio económico 
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de apoio económico instaurados 
 - Transporte de doentes para consultas, unidades desabituação e tratamentos de 
desintoxicação 
 
 
DEFICIÊNCIA  
- Garantido transporte de 33 pessoas com deficiência para frequência em respostas 
sociais 
 
PLANO MUNICIPAL DO IDOSO 
- Dinamização do Projeto Seniores+Ativos 
- Dinamização da Comissão de Apoio à População Idosa de Arcos de Valdevez 
- Dinamização de sessões de Teatro nas IPSS’s do concelho 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO   
- Instaurados novos processos de promoção e proteção  
- Celebrados acordos de promoção e proteção 
- Realizadas reuniões da Comissão Restrita 
- Inseridos processos na base de dados das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
 
IGUALDADE DE GÉNERO  
- Colaboração na organização e preparação das atividades conducentes à elaboração do 
Plano Municipal para a Igualdade 
- Programação das atividades comemorativas do Dia Municipal para a Igualdade 
 
REDE SOCIAL   
- Participação nas reuniões de Núcleo Local de Inserção 
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- Participação nas reuniões do Projeto - PLA (Problemas Ligados ao Álcool) 
- Participação na elaboração e implementação do Projeto de criação de “Grupo de 
Interajuda na adesão ao tratamento e prevenção da recaída” 
- Participação nas reuniões da RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 
- Dinamização do Grupo de Trabalho Local para o Projeto Cidades de Voluntariado, 
desenvolvido no âmbito do Programa URBACT 
- Implementação do Projeto de Formação-Ação para Implementação do Regulamento de 
Proteção de dados Pessoais no terceiro Setor 

 
 
 
 
Desporto e Associativismo 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
   
- Apoio na organização do Torneio de Futebol “Veteranos do Paçô”; 
- Apoio na organização do “Open Internacional de Pesca à Pluma”; 
- Apoio na organização do Torneio “Revolution Cup - Futebol Juvenil”; 
- Apoio na organização do Torneio Internacional Touch Rugby; 
- Apoio na organização da Prova de Atletismo “Milha do Vez”; 
- Apoio na organização do “Expomotor Tunning do Vez”; 
- Apoio no estágio da equipa do “Futebol Clube do Porto – sub 19”; 
- Apoio na organização da Prova do Campeonato Nacional Kayak – Polo; 
- Apoio na organização da Prova “Peneda Gerês – Extreme BTT 2019”; 
- Apoio na organização da Festa de Abertura Piscinas Exteriores; 
- Apoio na organização dos Domingos Saudáveis; 
- Execução do Projeto de Atividade Físico-Desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico; 
- Execução do Projeto Seniores Mais Ativos; 
- Execução do Projeto de atividade física nos Lares de Idosos; 
- Execução do Projeto de atividade física nos Jardins de Infância; 
- Apoio na execução do projeto de atividade física do Centro de Atividades Ocupacionais 
(C.A.O.) 
- Execução do Projeto da Escola de Natação da Piscina Municipal; 
- Atualização dos conteúdos nas páginas do Gabinete de Apoio ao Associativismo, dos 
Trilhos Pedestres, do Município e do Facebook do Desporto 
- Apoio nas Candidaturas aos Programas Municipais do Associativismo 
- Gestão e Manutenção das Instalações Desportivas e Espaços Verdes envolventes.  
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PONTO 3 
    - PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO 

A CLEBRAR COM AS FREGUESIAS DE 
CABREIRO, COUTO E SISTELO E UNIÕES DE 

FREGUESIAS DE ÁLVORA E LOUREDA,  
DE ARCOS DE VALDEVEZ (SALVADOR), 

VILA FONCHE E PARADA E DE 
GRADE E CARRALCOVA 

 

20/09/2019 
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PONTO 4 
  – PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO AO 

EXECUTIVO PARA A ADOÇÃO DE UMA 
ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 
 APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS 

20/09/2019 
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Grupo Municipal do Partido Socialista 
Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez de 20 de setembro de 2019 

 
Recomendação ao executivo para a adoção de uma estratégia municipal de 

adaptação às alterações climáticas 
 

“É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve” 
Victor Hugo 

 

   
Muita gente dirá que politica e Direito do Ambiente estão na moda. Tal não é, infelizmente verdade. Os problemas 

são demasiado pesados para se pensar numa onda passageira: toda a problemática ambiental "veio" para ficar 

e crescentemente ocupará as preocupações de governantes, empresários, juristas, técnicos, cidadãos e demais 

intervenientes duma nova sociedade, agora mais preocupada com o frágil equilíbrio ecológico do nosso planeta.  

 

Muito, quase tudo, está ainda por fazer: é indispensável intervir no planeamento, gestão e ordenamento legal do 

ambiente. Estamos a chegar ao fim de uma primeira/segunda idade que se segue a drásticas constatações no 

que se refere às consequências de um uso desregrado dos recursos da Terra. As alterações climáticas e as suas 

consequências para o nosso planeta são, nesta fase da nossa existência, mais que evidentes, sendo a negação 

das mesmas um esforço hercúleo do nosso ponto de vista totalmente iniquo e desprovido de sentido.  

 

Devido ao enfraquecimento ecológico do planeta e das consequentes alterações climáticas deveremos nós, 

Arcuenses, preocupar-nos com o equilíbrio do nosso pequeno paraíso natural? Neste cantinho do Alto Minho? 

Decerto que sim! Por duas simples razões: De sempre foi mais fácil executar um plano político preventivo do que 

corretivo e porque Arcos de Valdevez tem o dever de ser um concelho exemplar em políticas ambientais, por se 

tratar de ser um dos 5 concelhos que detém no seu território, a única área protegida, classificada como Parque 

Nacional; o Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

 

É do conhecimento de todos nós, eleitos desta assembleia municipal, que Arcos de Valdevez tem este vasto e 

valioso património natural. E que este, entre outros, é um dos maiores atrativos turísticos do nosso concelho. É, 

portanto, um facto relevante e muito pertinente, que as políticas ambientais devem obedecer a um conjunto de 

princípios e ideias, de conceção e formalização dinâmicas, formando um texto que oriente e enquadre a definição 

de objetivos e linhas de atuação coerentes e estruturados, no domínio do ambiente, obedecendo assim à 

aplicação de boas práticas ambientais. 

 

Arcos de Valdevez precisa de um plano de políticas ambientais, sério, responsável, justo, assente na 

responsabilidade que todos temos - o dever de defender e proteger o nosso meio ambiente, pelo respeito ao 

princípio da solidariedade das gerações futuras e do exemplo que de seve transmitir às gerações vindouras.  

 

Cabe nos a nós, enquanto eleitos para este órgão representativo de toda a comunidade Arcuense encarar a 

realidade e promover um debate, rigoroso, informado sobre  alternativas políticas mais eficazes, com base na 

pluralidade dos valores que cada um de nós defende e nas consequências que a realidade das alterações 

climáticas nos trazem para o nosso dia a dia, assim como com a vontade  de corrigir os erros e falhas de gestão 

em políticas ambientais, cometidas por este executivo camarário, de forma a que seja 

assegurado a defesa do ambiente de forma sustentável, palavrão já roto de tanto uso mas que  
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para muitos ainda só serve de chavão populista ou eleitoralista, usado quando e como for mais conveniente.  

 

Assim, propõe-se, que a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez delibere recomendar à Câmara Municipal 

a aprovação do seguinte: 

- a adoção de uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, devendo à mesma ser vertida 
para o Plano Municipal do Ambiente, em revisão. 
 

 

Arcos de Valdevez, 5 de Setembro de 2019 

O Grupo Municipal do PS 
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PONTO 5 
 - PROPOSTA DE ADESÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ À 
ANAM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS, 
APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS 

20/09/2019 
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Proposta de Adesão da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez à ANAM – 

Associação Nacional das Assembleias Municipais 

Considerando que: 

I) Resulta do n.º 1 do artigo 235.º da CRP que a organização democrática do Estado português 

compreende também a existência de Municípios; 

II) Tais Municípios, de acordo com o artigo 235 º também da CRP, podem constituir associações para 

administração de interesses comuns; 

III) Mais especificamente, podem os Municípios constituir, alternativamente, associações de fins 

específicos, nos termos dos artigos 108º a 110 º do regime jurídico do associativismo autárquico, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, as quais constituem pessoas coletivas de direito 

público, ou puras associações de direito privado, nos termos expressos na Lei nº 54/98, de 18 de 

Agosto, que consagra o regime jurídico das associações representativas de municípios e das freguesias; 

IV) Concretamente, em relação às associações de direito privado de municípios disciplinadas pela referida 

Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, decorre do estatuto no seu artigo 1º que é possível aos municípios 

associarem-se para efeitos da sua representação institucional junto dos órgãos de soberania e da 

administração central; 

V) Determina ainda o artigo 2º da mesma Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, que tais associações podem 

constitui-se como pessoas coletivas de direito privado, nos termos da lei civil; 

VI) A ANAM, enquanto associação de direito privado que é, rege-se, entre o mais portanto, pelo estipulado 

no artigo 157º e seguintes do Código Civil; 

VII) De acordo com o n.º 1 do artigo 2º dos seus estatutos, constitui objeto da ANAM a valorização do 

papel das Assembleias Municipais na organização democrática dos municípios; 

VIII) A valorização que se pretende, com efeito, é algo mais profundo e complexo, que passa por revisitar o 

esprito democratizante da Constituinte de 1975-1976, e dai alicerçar uma maior salvaguarda do papel 

da assembleia municipal enquanto verdadeira “Casa da democracia” no âmbito local; 

IX) “Casa da democracia” essa que tutela um poder partilhado, interdependente e sucessivamente 

fiscalizado, reflexo de comunidades maduras e civicamente engajadas; 

X) A adesão a uma associação de direito privado de municípios que tem em vista representação 

institucional dos seus associados – e aqui especificamente a adesão à ANAM - encontra-se dependente 

do acordo prévio do Município; 

XI) A deliberação da adesão a uma associação deste cariz constitui “(…) uma competência tipicamente 

reservada à assembleia municipal (…) cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República 

Portuguesa Anotada, Vol.II, Coimbra Editora, 2010, p 768. 

XII) Uma vez que o que se pretende é representar institucionalmente o Município, a deliberação de adesão 

deste deve, na senda da boa jurisprudência das cautelas, ser uma deliberação de valor reforçado, o 

qual será obtido mediante a pronúncia dos dois órgãos que compõem a pessoa 

coletiva município – órgão executivo e o órgão deliberativo; 
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XIII) Para tanto, dever-se-á observar uma tramitação inspirada naquela necessária para se proceder à 

adesão a uma associação de municípios de fins específicos, por ser esta aquela especificamente exige 

a pronúncia favorável dois órgãos; 

XIV) Deve, em consequência do que anteriormente está afirmado, a Assembleia Municipal recomendar à 

Câmara Municipal que esta delibere a participação do Município neste projeto que é a ANAM para que 

então, o executivo municipal proponha à assembleia municipal que esta delibere definitivamente a 

adesão à ANAM; 

XV) De igual forma, aquando da deliberação a ser formulada pelo executivo municipal, este 

oportunamente, de acordo com o estipulado nos artigos 25º/1/a) e  33º nº 1, al oo) da Lei 75/2013, de 

12 de Setembro e ainda com o disposto nos estatutos em vigor desta associação de direito privado de 

municípios, deve designar como representante do município na ANAM o presidente da Assembleia 

Municipal.  

 

Assim, propõe-se, ao abrigo do previsto na alínea k) do nº 2 do artigo 25º, conjugado com o artigo 33º, nº 1, 

alínea oo) ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, 

que a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez delibere recomendar à Câmara Municipal a aprovação do 

seguinte: 

 

1. A aceitação dos Estatutos da ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais, em anexo, 

que fazem parte integrante desta proposta; 

2. A adesão da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez à ANAM – Associação Nacional de 

Assembleias Municipais, sendo representada pelo respetivo Presidente; 

3. O pagamento da quota anual para o ano de 2020, que se estima no valor de 1.250€ (mil, duzentos e 

cinquenta euros). 

 

 

Arcos de Valdevez, 5 de Setembro de 2019 

O Grupo Municipal do PS 

 

 
 

 

 







































































































































































































































































































































P

T

EM101

Rua A

Rua A

Rua A

Rua 
B

Rua 
D

Rua 
G

Rua D

Rua C

Rua C

Rua F

2

3 22

4

1

5

7

8
10

9

11

12

13

21

20

24

19

18

16

15

17

EM 53
0-1

 (R
ua 

E)

EM 530-1 (Rua E)

Oliveira

23

6

27

25

14

26Rua C

32

E1

37

Rua D

Ru
a D

Ru
a B

Ru
a G

Rua A

Rua H

EM101

28

29

30

33

34

35

36

31

38

   edifício de habitação

ENTIDADES TERRITORIAIS E URBANAS

   LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO

   estabelecimento empresarial

   edifício anexo

   lancil / guia

   muro de vedação e/ou suporte

   talude

   levada

   bardo / vinha

ESPAÇO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

   limite do lote

   ecoponto - recipientes para resíduos sólidos urbanos

   polígono de implantação

   estrutura anexa a manter

   lote destinado a  implantação de equipamento de utilização colectiva

ESTRUTURA ECOLÓGICA URBANA

   espaço verde de protecção e enquadramento

   organização da circulação rodoviária

   passagem para peões

   faixa de estacionamento automóvel destinada a pessoas com mobilidade condicionada

ESPAÇO PARA EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA

   faixa de estacionamento automóvel

ESPAÇO PARA INFRAESTRUTURAS

   circulação rodoviária

   circulação pedonal

   área de logradouro

   estrutura anexa a demolirr

OIPÍCINUM

ARCOS DE VALDEVEZ

projecto

desenho
Praça Municipal 

4974-003 Arcos de Valdevez

telefone: 258 520 500              fax: 258 520 509

geral@cm-arcos-valdevez.pt

www.cm-arcos-valdevez.pt

escalas

data

arquivo
Divisão do Desenvolvimento Económico e Urbanismo

Serviço de Planeamento e

Ordenamento do Território

...
Albano Araújo, URB

Albano Araújo, URB
Carlos Machado, ARQ

SET 2019

...
1:1000

10B
539-18_IGT

(quadro sinóptico)

Planta de Implantação

PROPOSTA

2ª Alteração

PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ (3ª revisão)

N
0

30
10 20 40m

ETRS89

 *  IOS  - Índice de Ocupação do Solo (efectivo - considerando a implantação definida para cada lote)

 ** IUS - Índice de Utilização do Solo (efectivo - considerando a implantação definida para cada lote e a possibilidade de construção de 2 pisos - térreo + 1)

IUS*
Cércea (m)

Função

Pisos

IOS*

Área de Implantação (m2)Área de Lote (m2)Lote

12.50

12.50

12.50

12.50

9.00

12.50

9.00

9.00

9.00

9.00

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

9.00

12.50

12.50

12.50

9.00

9.00

12.50

12.50

12.50

12.50

 9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

3.50

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

12.50

12.50

9.00

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Habitação

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Serviços/Comércio

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Equipamento Utilização Colectiva

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

43%

35%

33%

28%

72%

66%

71%

60%

52%

36%

62%

50%

29%

79%

49%

36%

11%

31%

41%

52%

62%

57%

45%

66%

15%

53%

55%

67%

80%

58%

60%

58%

53%

81%

81%

81%

35%

37%

43%

0,87

0,69

0,66

0,56

1.45

1.33

1.43

1.21

1.04

0.73

1.23

0.99

0.59

1.57

0.98

0.71

0.23

0.62

0.82

1.04

1.23

1.13

0.90

1.32

0.30

1.07

1.11

1.33

1.59

1.17

1.21

1.17

1.05

1.61

1.61

1.61

0.69

0.73

0.87

1455,00

1110,00

1155,00

1500,00

1120,00

1728,00

642,00

1182,00

555,00

350,00

3868,00

1988,00

5438,00

8181,00

5810,00

600,00

326,00

1010,00

1355,00

712,00

615,00

1539,00

1250,00

1355,00

470,00

335,00

555,00

405,00

405,00

425,00

47,00

500,00

380,00

500,00

500,00

500,00

1270,00

603,00

200,00

QUADRO SINÓPTICO

3350,00

3200,00

3480,00

5340,00

1550,00

2600,00

900,00

1960,00

1070,00

965,00

6280,00

4010,00

18475,00

10420,00

11905,00

1680,00

2845,00

3280,00

3300,00

1370,00

1000,00

2720,00

2765,00

2050,00

3125,00

627,00

1004,00

609,00

508,00

728,00

78,00

856,00

723.00

620.00

620.00

620.00

3665.00

1650.00

460.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

E1

Área de Construção (m2)

2190,00

2220,00

2310,00

3000,00

2240,00

3456,00

1284,00

2364,00

1110,00

700,00

7736,00

3976,00

10876,00

16362,00

11620,00

1200,00

652,00

2020,00

2710,00

1424,00

1230,00

3078,00

2500,00

2710,00

940,00

670,00

1110,00

810,00

810,00

850,00

47,00

1000,00

760,00

1000,00

1000,00

1000,00

2540,00

1206,00

400,00

Área de Intervenção do PP
Área de Lotes
Área de Implantação
Área de Construção

155915.00m2
112408.00m2
51939.00m2

103981.00m2

72.10% da Área de Intervenção
33.31% da Área de Intervenção - ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO SOLO GLOBAL
    0.67  da Área de Intervenção - ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO SOLO GLOBAL

AFECTAÇÃO DE ESPAÇOS A FUNÇÕES URBANAS

Área de Intervenção do PP
Área de Lotes
Área de Circulação Rodoviária
Área de Circulação Pedonal
Área de Estacionamento e Paragem
Área de Estrutura Ecológica Urbana

155915.00m2
112408.00m2
14286.00m2
7737.00m2

72.10% da Área de Intervenção
9.16% da Área de Intervenção
4.96% da Área de Intervenção
1.74% da Área de Intervenção
12.03% da Área de Intervenção

2720.00m2
18764.00m2

AFECTAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A EDIFICAÇÃO | ÍNDICES GLOBAIS

   linha eléctrica

AutoCAD SHX Text
60.50

AutoCAD SHX Text
62.20

AutoCAD SHX Text
55.70

AutoCAD SHX Text
58.80

AutoCAD SHX Text
42.50

AutoCAD SHX Text
48.30

AutoCAD SHX Text
53.20

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
50.70

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
70.00

AutoCAD SHX Text
62.00

AutoCAD SHX Text
62.00

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
60.50

AutoCAD SHX Text
59.50

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
47.00

AutoCAD SHX Text
53.00

AutoCAD SHX Text
54.00

AutoCAD SHX Text
61.50

AutoCAD SHX Text
49.50

AutoCAD SHX Text
55.00

AutoCAD SHX Text
50.30

AutoCAD SHX Text
51.00

AutoCAD SHX Text
51.00

AutoCAD SHX Text
63.70

AutoCAD SHX Text
69.00

AutoCAD SHX Text
64.10

AutoCAD SHX Text
65.80

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
62.50

AutoCAD SHX Text
45.50

AutoCAD SHX Text
44.50

AutoCAD SHX Text
68.00

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
68.50

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
64.85

AutoCAD SHX Text
65.05

AutoCAD SHX Text
65.10

AutoCAD SHX Text
64.95

AutoCAD SHX Text
64.65

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
65.05

AutoCAD SHX Text
63.00

AutoCAD SHX Text
62.80

AutoCAD SHX Text
64.30

AutoCAD SHX Text
65.80

AutoCAD SHX Text
66.80

AutoCAD SHX Text
67.73

AutoCAD SHX Text
63.40

AutoCAD SHX Text
65.00

AutoCAD SHX Text
66.60

AutoCAD SHX Text
-23540

AutoCAD SHX Text
238300

AutoCAD SHX Text
-23530

AutoCAD SHX Text
-23520

AutoCAD SHX Text
-23510

AutoCAD SHX Text
-23500

AutoCAD SHX Text
-23490

AutoCAD SHX Text
-23480

AutoCAD SHX Text
-23470

AutoCAD SHX Text
-23460

AutoCAD SHX Text
-23450

AutoCAD SHX Text
-23440

AutoCAD SHX Text
-23430

AutoCAD SHX Text
-23420

AutoCAD SHX Text
-23410

AutoCAD SHX Text
-23400

AutoCAD SHX Text
-23390

AutoCAD SHX Text
-23380

AutoCAD SHX Text
-23370

AutoCAD SHX Text
-23360

AutoCAD SHX Text
-23350

AutoCAD SHX Text
-23340

AutoCAD SHX Text
-23330

AutoCAD SHX Text
-23320

AutoCAD SHX Text
-23310

AutoCAD SHX Text
-23300

AutoCAD SHX Text
-23290

AutoCAD SHX Text
-23280

AutoCAD SHX Text
-23270

AutoCAD SHX Text
-23260

AutoCAD SHX Text
-23250

AutoCAD SHX Text
-23240

AutoCAD SHX Text
-23230

AutoCAD SHX Text
-23220

AutoCAD SHX Text
-23210

AutoCAD SHX Text
-23200

AutoCAD SHX Text
-23190

AutoCAD SHX Text
-23180

AutoCAD SHX Text
-23170

AutoCAD SHX Text
-23160

AutoCAD SHX Text
-23150

AutoCAD SHX Text
-23140

AutoCAD SHX Text
-23130

AutoCAD SHX Text
-23120

AutoCAD SHX Text
-23110

AutoCAD SHX Text
-23100

AutoCAD SHX Text
-23090

AutoCAD SHX Text
-23080

AutoCAD SHX Text
-23070

AutoCAD SHX Text
-23060

AutoCAD SHX Text
-23050

AutoCAD SHX Text
-23040

AutoCAD SHX Text
-23030

AutoCAD SHX Text
-23020

AutoCAD SHX Text
-23010

AutoCAD SHX Text
-23000

AutoCAD SHX Text
238310

AutoCAD SHX Text
238320

AutoCAD SHX Text
238330

AutoCAD SHX Text
238340

AutoCAD SHX Text
238350

AutoCAD SHX Text
238360

AutoCAD SHX Text
238370

AutoCAD SHX Text
238380

AutoCAD SHX Text
238390

AutoCAD SHX Text
238400

AutoCAD SHX Text
238410

AutoCAD SHX Text
238420

AutoCAD SHX Text
238430

AutoCAD SHX Text
238440

AutoCAD SHX Text
238450

AutoCAD SHX Text
238460

AutoCAD SHX Text
238470

AutoCAD SHX Text
238480

AutoCAD SHX Text
238490

AutoCAD SHX Text
238500

AutoCAD SHX Text
238510

AutoCAD SHX Text
238520

AutoCAD SHX Text
238530

AutoCAD SHX Text
238540

AutoCAD SHX Text
238550

AutoCAD SHX Text
238560

AutoCAD SHX Text
238570

AutoCAD SHX Text
238580

AutoCAD SHX Text
238590

AutoCAD SHX Text
238600

AutoCAD SHX Text
238610

AutoCAD SHX Text
238620

AutoCAD SHX Text
238630

AutoCAD SHX Text
238640

AutoCAD SHX Text
238650

AutoCAD SHX Text
238660

AutoCAD SHX Text
238670

AutoCAD SHX Text
238680

AutoCAD SHX Text
238690

AutoCAD SHX Text
238700

AutoCAD SHX Text
238710

AutoCAD SHX Text
238720

AutoCAD SHX Text
238730

AutoCAD SHX Text
238740

AutoCAD SHX Text
238750

AutoCAD SHX Text
238760

AutoCAD SHX Text
238770

AutoCAD SHX Text
238780

AutoCAD SHX Text
238790

AutoCAD SHX Text
238800

AutoCAD SHX Text
238810

AutoCAD SHX Text
238820

AutoCAD SHX Text
238830

AutoCAD SHX Text
238840

AutoCAD SHX Text
238850

AutoCAD SHX Text
238860

AutoCAD SHX Text
238870

AutoCAD SHX Text
238880

AutoCAD SHX Text
238890

AutoCAD SHX Text
238900

AutoCAD SHX Text
238910

AutoCAD SHX Text
238920

AutoCAD SHX Text
238930

AutoCAD SHX Text
238940

AutoCAD SHX Text
238950

AutoCAD SHX Text
238960

AutoCAD SHX Text
238970

AutoCAD SHX Text
238980

AutoCAD SHX Text
238990

AutoCAD SHX Text
239000

AutoCAD SHX Text
239010

AutoCAD SHX Text
239020

AutoCAD SHX Text
65.00

AutoCAD SHX Text
58.79

AutoCAD SHX Text
61.79

















Rua A

Rua A

Rua A

Ru
a B

Ru
a D

Ru
a G

Rua D

Rua C

Rua C

Rua F

2

3 22

4

1

5

6

7

8

10

9

11

12

13

21

20

24

19

18

16

15

17

EM 53
0-1

 (R
ua 

E)

EM 530-1 (Rua E)

EN101

Oliveira

N
0 30

10
20 40m

LEGENDA:

   estabelecimento existente

   limite do lote

   LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO

ESPAÇO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

   área de logradouro

   circulação pedonal

   circulação viária

ESPAÇO PARA INFRAESTRUTURAS

   faixa de estacionamento automóvel

ESPAÇO PARA EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA

   faixa de estacionamento automóvel destinada a pessoas com mobilidade condicionada

   passagem para peões

   organização da circulação viária

PT

   posto de transformação

   anexo / estrutura de apoio

  espaço verde de protecção e enquadramento

ESTRUTURA ECOLÓGICA URBANA

  cortinas arbóreas

   lote destinado a  implantação de equipamento de utilização colectiva

   estrutura anexa a demolir

   polígono de implantação para construção/ampliação de estabelecimento

   edifício de habitação existente

23

6

25

27

8

E

P

T

   ecoponto - recipientes para resíduos sólidos urbanos

OIPÍCINUM

ARCOS DE VALDEVEZ

projecto

desenho
Praça Municipal 

4974-003 Arcos de Valdevez

telefone: 258 520 500              fax: 258 520 509

geral@cm-arcos-valdevez.pt

www.cm-arcos-valdevez.pt

escalas

data

arquivo
Divisão do Desenvolvimento Económico e Urbanismo

Serviço de Planeamento e

Ordenamento do Território

PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ (3ª revisão)

1ª Alteração

Planta de Implantação

263-13_IGT

10

1:1 000

Abril 2014

Carlos Machado, Arq.
Céu Marques, Dra

Céu Marques, Dra

14 26

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

E

3350,00

3200,00

3480,00

5340,00

1550,00

2560,00

900,00

1960,00

1070,00

965,00

6280,00

4010,00

18475,00

10420,00

11905,00

1680,00

2845,00

3280,00

3300,00

1370,00

1000,00

2720,00

2765,00

2050,00

3125,00

779,00

975,00

506,00

506,00

706,00

8625.00

QUADRO SINÓPTICO

1095,00

1110,00

1000,00

1500,00

1025,00

1515,00

580,00

1150,00

530,00

350,00

2080,00

1345,00

4145,00

7873,00

3015,00

600,00

300,00

1010,00

990,00

615,00

615,00

930,00

1145,00

1045,00

470,00

450,00

565,00

400,00

400,00

400,00

...

2190.00

2220.00

2000.00

3000.00

1240.00

2048.00

720.00

1568.00

856.00

700.00

4160.00

2690.00

8290.00

8336.00

6030.00

1200.00

600.00

2020.00

1980.00

1096.00

800.00

1860.00

2212.00

1640.00

940.00

623.00

780.00

404.80

404.80

564.80

...

0,65

0,69

0,57

0,56

0,80

0,80

0.80

0,80

0,80

0,73

0,66

0,67

0,45

0,80

0,51

0,71

0,21

0,62

0,60

0,80

0,80

0,68

0,80

0,80

0,30

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

...

32,68

34,69

28,74

28,09

66,13

59,18

64,44

58,67

49,53

36,27

33,12

33,54

22,44

75,56

25,33

35,71

10,54

30,79

30,00

44,89

61,50

34,19

41,41

50,98

15,04

57,77

57,95

79,05

79,05

56,66

...

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

...

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Habitação

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Industria/Armazenagem/Serviços

Equipamento Utilização Colectiva

12.50

12.50

12.50

12.50

9.00

12.50

9.00

9.00

9.00

9.00

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

9.00

12.50

12.50

12.50

9.00

9.00

12.50

12.50

12.50

12.50

 9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

...

Lote Área de Lote (m2) Área de Implantação (m2) Área de Construção (m2)

IOS** (%)

Pisos

FunçãoCércea Máxima (m)

IUS*

Rua C

 * IUS - Índice de Utilização do Solo

 **IOS  - Índice de Ocupação do Solo

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
km ___

AutoCAD SHX Text
Bomba de Gasolina

AutoCAD SHX Text
Gásoleo

AutoCAD SHX Text
Bomba de Gasolina

AutoCAD SHX Text
Gásoleo

AutoCAD SHX Text
60.50

AutoCAD SHX Text
62.20

AutoCAD SHX Text
55.70

AutoCAD SHX Text
57.50

AutoCAD SHX Text
42.50

AutoCAD SHX Text
48.30

AutoCAD SHX Text
53.20

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
50.70

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
70.00

AutoCAD SHX Text
62.00

AutoCAD SHX Text
62.00

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
60.50

AutoCAD SHX Text
59.50

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
47.00

AutoCAD SHX Text
53.00

AutoCAD SHX Text
54.00

AutoCAD SHX Text
61.50

AutoCAD SHX Text
49.50

AutoCAD SHX Text
55.00

AutoCAD SHX Text
50.30

AutoCAD SHX Text
51.00

AutoCAD SHX Text
51.00

AutoCAD SHX Text
63.70

AutoCAD SHX Text
69.00

AutoCAD SHX Text
64.10

AutoCAD SHX Text
65.80

AutoCAD SHX Text
64.50

AutoCAD SHX Text
62.50

AutoCAD SHX Text
45.50

AutoCAD SHX Text
44.50

AutoCAD SHX Text
68.00

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
68.50

AutoCAD SHX Text
66,50

AutoCAD SHX Text
66.45

AutoCAD SHX Text
66.91

AutoCAD SHX Text
67.60

AutoCAD SHX Text
66.54

AutoCAD SHX Text
66.78

AutoCAD SHX Text
66.39

AutoCAD SHX Text
66.08

AutoCAD SHX Text
68.02

AutoCAD SHX Text
68.18







































































































































 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 
 
 
 
 

 
 
 

PONTO 12 
    - GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

ORÇAMENTO MUNICIPAIS PARA 2020 
 

28/11/2019 










































































































































































































































	42.pdf
	6 Planta 10 B.pdf
	Sheets and Views
	Model


	8 Planta 10.pdf
	Sheets and Views
	Model






