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SUMÁRIO
São múltiplos e complexos os desafios que se colocam na atualidade aos nossos centros urbanos, à
reabilitação urbana e à criação de um ambiente urbano mais favorável para a satisfação das necessidades
básicas dos cidadãos e das organizações. Tais desafios exigem um compromisso por parte de todos os
agentes implicados, públicos e privados, que permita canalizar as forças e os recursos numa direção comum
de reabilitação efetiva dos centros urbanos, por via de estratégias e operações integradas de reabilitação,
centradas nas áreas verdadeiramente necessitadas e segundo uma gestão pró-ativa que simplifique os
processos, rompa com as tradicionais barreiras à reabilitação e otimize as oportunidades que os novos
instrumentos e o mercado oferecem.
Atualmente, à semelhança da maioria dos centros urbanos portugueses, os núcleos históricos de Tarouca
debatem-se com fenómenos de degradação física e desqualificação funcional, a que acrescem processos de
erosão social e económica. Esta realidade exige uma resposta rápida e eficaz a todos os níveis (físicos,
funcionais, económicos, sociais, culturais e ambientais), com uma eficiente articulação das entidades e agentes
investidos nesta missão. O Plano Estratégico de Reabilitação Urbana de Tarouca pretende constituir um
documento estratégico global e integrado, sob o risco de se enveredar por soluções isoladas,
descontextualizadas e, assim, ineficazes para a prossecução dos objetivos estratégicos de desenvolvimento e
afirmação deste território.

Figura 1 – Centro histórico do Outeiro

É neste quadro que se desenvolve o presente estudo, com base numa metodologia de abordagem estruturada
em quatro fases:

1) Enquadramento territorial;
2) Caracterização e Diagnóstico;
3) Estratégia de Intervenção;
4) Operacionalização.
O enquadramento territorial consiste no conhecimento estratégico ao nível da estrutura e das dinâmicas
urbanas da cidade de Tarouca e do seu posicionamento no contexto do sistema urbano regional e nacional.
O diagnóstico centrou-se na análise do conjunto de elementos documentais e cartográficos disponíveis, pela
consulta de bibliografia e num processo de reconhecimento do território, com o objetivo de atingir um nível de
conhecimento sólido e pormenorizado das dinâmicas específicas do espaço a intervir. Foram focadas as suas
características socio-funcionais, principais ameaças e prioridades, sustentados num conjunto de indicadores
estatísticos de base suportados, essencialmente, em dados do INE.
Em consequência, foi formulada uma proposta de estratégia de intervenção integrada para os núcleos
históricos de Tarouca, alicerçada numa análise prospetiva das transformações expectáveis, que se constitui
como quadro de referência para as diferentes operações e iniciativas de reabilitação urbana.
A estratégia de intervenção assenta no conceito de um funcionamento em rede dos núcleos históricos que
concorre para a afirmação de Tarouca como referência regional, com condições para se afirmar como o
elemento federador e identitário, que nele concentra grande parte da sua vida urbana e que valoriza e potencia
a memória e o património arquitetónico, cultural e natural aí presentes. Para tal são definidos objetivos
estratégicos de intervenção, centrados em domínios considerados fundamentais para a afirmação e melhoria
das condições urbanas, ambientais, económicas e sociais. A face operacional desta visão de futuro traduz-se
no conjunto de ações propostas, que refletem as opções fundamentais de organização territorial a médio/longo
prazo e que permitirão a Tarouca ser mais qualificada e competitiva, recentrando-se no contexto da região.
Estas ações traduzem uma resposta concreta e detalhada aos desafios e às oportunidades detetadas,
distinguindo-se pela sua capacidade de alavancar o desenvolvimento dos vários territórios e impulsionar um
processo de regeneração e dinamização do tecido económico e social dos núcleos históricos de Tarouca.
A dimensão e complexidade desta operação global de reabilitação urbana exigem uma gestão integrada e
dinâmica, capaz de assegurar, no espaço e no tempo, uma adequada articulação dos agentes e das ações,
assim como uma utilização eficaz dos mecanismos e recursos mobilizáveis. Assim, identifica-se um conjunto

de princípios de governação que visam definir um modelo que assegure a implementação eficaz do PERU,
através de uma utilização coordenada dos diferentes instrumentos orientadores e vinculativos da intervenção,
do recurso a um quadro robusto de apoios e incentivos para a reabilitação urbana e de uma gestão eficiente e
proactiva, apoiada nas melhores práticas de gestão e comunicação.
É com base nesta visão de futuro e na sua instrumentalização operacional que se 'desenha' o Plano
Estratégico de Reabilitação Urbana de Tarouca, numa resposta aos muitos e diversificados desafios que se
nos apresentam nos próximos tempos na missão de regenerar, revitalizar e renovar os seus núcleos históricos.
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A REGIÃO DO DOURO | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

Da Região do Douro fazem parte os Municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à
Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de
Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz
Côa e Vila Real. O Douro é uma Região estatística portuguesa que integra a Região Norte. É limitada a Norte
com o Alto de Trás-os-Montes, a Leste com a Espanha, a Sul com a Beira Interior Norte e o Dão-Lafões e a
Oeste com o Tâmega. Segundo o sítio do INE no ano de 2011 a Região Douro possuí uma área de 4.108 km²

e totaliza 205 902 mil habitantes. Integra a área de intervenção da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte.
O Concelho de Tarouca localiza-se na Região NUT II – Norte, Região NUT III – Douro e pertence ao Distrito de
Viseu. Tarouca tem como concelhos limítrofes, a Poente e a Norte o Concelho de Lamego, a Nordeste o de
Armamar, a Nascente de Moimenta da Beira, a Sudeste o de Vila Nova de Paiva e a Sul o Concelho de Castro
Daire.

Figura 2 - Enquadramento do concelho de Tarouca na Região Douro

Recorrendo ao sítio do INE, Tarouca apresenta no ano de 2011 uma área de 100 km2 e uma população total
de 8 048 habitantes, distribuídos por 7 freguesias, na sequência da aplicação da Lei nº 11-A/2013, de 28 de
janeiro, a qual dá cumprimento à Lei nº 22/2012, de 30 de maio, no que respeita à obrigação da reorganização
administrativa do território, a saber: União de Freguesias de Gouviães e Ucanha, Granja Nova e Vila Chá da
Beira, União de Freguesias de Dálvares e Tarouca, Mondim da Beira, Salzedas, S. João de Tarouca e Várzea
da Serra. Tarouca beneficia da proximidade relativa, de importantes centros urbanos que se encontram em
franco desenvolvimento - Vila Real – Régua - Lamego e Aveiro – Viseu, assim como a algumas das vias
estruturantes do país – IP3/A24, IP4, A25 o que faz com que a sua localização seja um fator importante a
considerar numa estratégia de desenvolvimento municipal.

O município de Tarouca integra ainda a recentemente criada, Comunidade Intermunicipal do Douro de que
fazem parte os municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego,
Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe,
Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.
Esta associação de fins múltiplos, pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e âmbito territorial
e que visa a realização de interesses comuns aos municípios que a integram, substitui a extinta Comunidade
Urbana do Douro criada em Julho de 2004.
Das atribuições desta nova associação consta a promoção do planeamento e da gestão da estratégia de
desenvolvimento económico, social e ambiental do território da NUTS III Douro; a articulação dos investimentos
municipais de interesse Intermunicipal; a Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento
regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN / Portugal 2020; e
o Planeamento das atuações de entidades públicas, de carácter supramunicipal.
Cabe igualmente à CIM DOURO assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da
administração central, nas seguintes áreas: a) Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento
básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos; b) Rede de equipamentos de saúde; c) Rede
educativa e de formação profissional; d) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos
naturais; e) Segurança e proteção civil; f) Mobilidade e transportes; g) Redes de equipamentos públicos; h)
Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural; i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e
de lazer.
Cabe ainda à CIM DOURO exercer as atribuições transferidas pela administração central e o exercício em
comum das competências delegadas pelos municípios que a integram e designar os representantes das
autarquias locais em entidades públicas e entidades empresariais sempre que a representação tenha natureza
intermunicipal.
À escala regional e num cenário de enquadramento baseado no Estudo sobre o Sistema Urbano Nacional
importa perceber o quadro de vantagens a ser integradas numa lógica de atuação em rede e perspetivando
articulações relativas à criação de dinâmicas regionais e sub-regionais, sendo que Tarouca terá o seu papel
fundamental. A proximidade de eixos urbanos como: Vila Real – Régua - Lamego e Aveiro - Viseu, posicionam
o Concelho de Tarouca numa situação privilegiada devido à localização geográfica estratégica que possui face
a esses polos. O grau de proximidade entre eixos urbanos determinados pelas suas acessibilidades deverá ser

encarado como o elemento-base de ligação que possibilita as complementaridades regionais e sub-regionais,
onde também importa incorporar:
1) O sector económico – complementaridade de atividades, estudos conjuntos da oferta e procura de
espaços industriais, regiões de turismo;
2) O sector habitacional – encontrar padrões de oferta e procura, singularidades características de cada
uma das cidades e vilas da rede regional;
3) O sector dos equipamentos de apoio à população – neste âmbito, a articulação em rede é crucial para
o estabelecimento de uma política cuidada e de um grau de serviço de qualidade. A não multiplicação
de equipamentos que já existam num raio de influência próximo; a gestão conjunta de acontecimentos
que proporcionem atividades quase contínuas em diferentes pontos da rede, são tarefas
indispensáveis para assegurar padrões de qualidade de vida desejáveis.
Para além do contexto regional as relações da Região Norte com o país vizinho é um fator de relevo. A
existência de projetos comuns pode ser considerada como uma mais-valia para as regiões da raia. Estas
devem ser um parceiro no desenvolvimento dessas relações, tendo em conta o Douro Internacional; as
ligações viárias a Espanha (IP4, IP2 via A25). O Concelho deve ser um elemento ativo nessas relações.

2_

A CIDADE DE TAROUCA

Os indicadores ora apresentados fundamentam e legitimam as opções tomadas, integrando uma leitura do
município de Tarouca nas suas diferentes escalas e âmbitos territoriais e abrangendo as diferentes vertentes
de análise (territorial, física, ambiental, social, económica e urbanística). Desta forma é possível obter uma
leitura da situação existente e identificar, através de uma análise prospetiva, as transformações expectáveis
para o território a intervir.

2.1_ ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

A história do Concelho de Tarouca é rica e remonta há vários séculos, como confirmam os exemplares de
vestígios arqueológicos, como sejam: mós, casas, utensílios em cerâmica, machados de pedra polida, entre
outros, encontrados nas imediações do Castro de Mondim e de Castro Rei. A escolha do território de Tarouca
pode ter ficado a dever-se à presença das margens dos rios Varosa e Varosela e aos campos férteis por eles
banhados.
A civilização romana introduziu várias alterações no território que ainda hoje são evidentes, designadamente na
criação de civitates e no desenvolvimento da rede viária.
As lendas relativas ao surgimento das povoações de Gouviães e Eira Queimada e as lendas do Penedo
Encavalado e do Penedo da Meada são algumas das indicações de que os povos árabes podem ter passado
pelo território de Tarouca. No Concelho esteve localizado um castelo árabe que em 1603 D. Fernando Magno,
Rei de Castela, veio submeter após ter conquistado Lamego. A tradição onomástica do Concelho inclui
palavras de origem árabe como Almofala e Alcácima (Alcáçova).
O domínio do Concelho de Tarouca pelos cristãos foi conseguido no século XII e o Conde D. Henrique
procedeu à povoação generalizada do território municipal e entregou os lugares a fidalgos e donos da sua
corte. A Egas Moniz foi-lhe atribuído Salzedas (Algeriz) e Gouviães; a Sancho Nunes, Tarouca; a Eldra Martins,
Dálvares; e outras terras a Paio Cortez, D. Paio Viegas, Estevam Guilherme e Martins Passial. Estes
indivíduos, em colaboração com colonos do Minho reconstruíram os lugares que foram dizimados em conflitos
armados entre povos distintos. Por esta altura, construíram-se os mosteiros de S. João e Salzedas. A Sede de
Concelho – Tarouca - deve ter-se fundado na 2ª metade do século XIII, tendo sido temporariamente designada
de Castro Rey. No entanto, quando recebeu foral de D. Afonso III a 11 de dezembro de 1272, prevaleceu o
nome Tarouca. Este Concelho tinha apenas uma freguesia, embora extensa e incorporasse vários lugares.
A Vila de Tarouca viu a sua importância aumentar devido à sua elevada cultura agrícola. O concelho era
composto pelos lugares de Vilarinho, Ferreirim e Bustelo. Em 27 de janeiro de 1801, Tarouca obteve o alvará
de Distrito de Vara Branca pelo Príncipe Regente D. João e foram acrescentados à sua jurisdição os concelhos
de Várzea da Serra, Ucanha e Cever. Em 1834, Tarouca perdeu prestígio e foi-lhe abolido o estatuto de Distrito
de Vara Branca e perdeu também quase todos os concelhos da sua jurisdição. Após 1836 apenas dois
concelhos se mantiveram: Tarouca e Mondim da Beira. No mesmo ano o concelho de Ucanha também foi
suprimido e as suas freguesias integradas no município de Mondim. Os concelhos de Tarouca e Mondim foram
extintos em 1896, sendo restaurado apenas o de Tarouca em 1898, embora Mondim lhe tenha sido
acrescentado apenas como sede de freguesia. Nesta reformulação o município passou a contar com 10

freguesias. Contudo, no ano de 2013, após a aplicação da Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, a qual
estabelece a obrigação da reorganização administrativa do território das freguesias, Tarouca passou a
compreender 7 freguesias: União de Freguesias Gouviães e Ucanha, União de Freguesias Granja Nova e Vila
Chã da Beira, União de Freguesias Tarouca e Dálvares, Mondim da Beira, Salzedas, São João de Tarouca e
Várzea da Serra.

2.2_ ENQUADRAMENTO DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÓMICO
Nos últimos períodos intercensitários (81-11), a população do concelho de Tarouca registou uma variação
demográfica negativa de 14%. Na década de 91-01 a perda de efetivos populacionais foi acentuada, quer em
termos quantitativos, quer em termos relativos atingindo -13,3%. Esta diminuição, fez-se sentir com maior
expressão nas freguesias de Várzea da Serra (-42,8%), União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira
(-42,2%) e, relacionou-se com a queda das taxas de natalidade e com a saída da população jovem do
Concelho para outros concelhos com oferta de melhores oportunidades, designadamente o litoral, aumentando
o fosso litoral/interior. A União de Freguesias Tarouca e Dálvares foi a única a registar taxas demográficas
positivas, com 15,7% e 1,8%, respetivamente.
No período entre 2001 e 2011 assinalou-se um decréscimo demográfico continuado (-3,1%). Ao nível das
freguesias esta diminuição assumiu grande expressão em Várzea da Serra (-31,3%) e União de Freguesias
Granja Nova e Vila Chã da Beira (-27,4%). Os únicos aumentos demográficos assinalados neste período
ocorreram na freguesia de Mondim da Beira e na União de Freguesias Tarouca e Dálvares.

Globalmente, o Concelho demonstra uma tendência de diminuição populacional no intervalo dos 30 anos
(1981-2011), estas quebras verificam-se com intensidades bastante diversas ao nível das freguesias. Em
termos absolutos, no período analisado (1981-2011), o concelho perdeu um total de 1 320 habitantes. A
freguesia de Mondim da Beira e União de Freguesias Tarouca e Dálvares assinalaram saldos positivos. Por
outro lado, as freguesias de Várzea da Serra (-68,3%), União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira (44,6%), São João de Tarouca (-42,3%) e Salzedas (-41,3%) registaram as maiores perdas populacionais.
Evolução demográfica do concelho de Tarouca (Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011)
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Figura 3 - Evolução demográfica do concelho de Tarouca | Fonte: INE

População residente
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-33,4
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4,1

Mondim da Beira

F
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-22,4

5,2

Salzedas

F

1306
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767

-7,7

-28,6
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S. J. de Tarouca

F

1051

1064

735
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1,2
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-17,6
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F
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380

261

-19,3

-42,8

-31,3
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2,3

-13,3

-3,1

Totais

Figura 4 - População no concelho de Tarouca | Fonte: INE

Ao nível do sistema urbano há um claro fenómeno de concentração da população na sede de concelho e no
núcleo de Dálvares [União de Freguesias Tarouca e Dálvares], representando 53% da população concelhia.
Esta concentração e este crescimento urbano, resulta da combinação de dois fatores: i) a forte terciarização,
onde se regista uma concentração de serviços e de comércio, associada a uma forte concentração de
equipamentos públicos, que desempenham um papel nuclear na mobilidade demográfica; ii) o seu potencial
crescimento urbano e zonas a urbanizar.
Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica do Concelho de Tarouca, na última década, é a
situação de retração do grupo etário mais jovem (0-14) em cerca de -17%. Esta diminuição também é evidente
nos grupos etários da população jovem (15-24). No entanto, verifica-se o progressivo envelhecimento da
população com o aumento do grupo da população em idade de reforma (65 ou mais), situação que se tem
vindo a agravar a partir dos anos 70. Aliado à perda populacional no Concelho (-3,1%) o grupo etário ≥ 65 anos
ganhou ainda mais expressão. Este grupo etário representa, segundo os dados dos Censos 2011, cerca de
19% da população do Concelho, mais 2% do que em 2001.
No cômputo geral a população está a envelhecer duplamente – a % de jovens está a diminuir (associado ao
declínio da natalidade) e a % de idosos está a aumentar.
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Figura 5 - População por grupos etários (concelho) | Fonte: INE
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Figura 6 - Variação populacional por grupos etários do concelho de Tarouca | Fonte: INE

Quanto ao índice de envelhecimento no concelho de Tarouca, no período entre 2001 e 2011, é possível
verificar a tendência para o aumento da taxa de envelhecimento no Concelho, passando de 95 idosos em 2001
para 122 idosos em 2011, por cada 100 jovens, um dos valores mais baixos quando comparado com os
restantes concelhos da CIM Douro.

Tarouca
Douro
Norte

2001

2011

Figura 7 - Índice de Envelhecimento | Fonte: INE

No que diz respeito à evolução que cada um dos setores de atividade tem vindo a registar no Concelho,
designadamente no que concerne à distribuição da população por setores de atividade, importa realçar, o

aumento da importância continuada do setor dos serviços, no último período censitário (2011), que surge no
concelho de Tarouca com valores de cerca de 66% e, por outro lado, o reduzido peso do setor primário na
economia do concelho, uma vez que emprega apenas 9% da população ativa. Quanto ao setor secundário,
referente à indústria em geral, apresenta resultados próximos dos 25%. Esta distribuição também se verifica na
região Norte e, de forma semelhante, na CIM Douro. Importa realçar que a população empregada no setor
primário no concelho de Tarouca é superior à registada na Região Norte (2,9%), sendo que a taxa de atividade
registou um aumento relativamente ao ano de 2001, passando de 39,1% para cerca de 40,5% em 2011.
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Figura 8 - População empregada segundo o setor de atividade, no concelho de Tarouca, 2001 e 2011
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011
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Figura 9 - População residente economicamente ativa (sentido restrito) e empregada, segundo o sexo e o ramo de atividade e taxas de
atividade, 2011 | Fonte: INE

Tarouca é um concelho com características marcadamente rurais. Apesar da quebra do setor primário no
concelho, facto comum ao nível do território nacional, este ainda mantem alguma representatividade na
economia. No concelho predominam a cultura do centeio, do milho, da batata, da macieira, da vinha, das
oliveiras e sabugueiro e de criação de gado.
No que diz respeito ao setor secundário salienta-se a forte presença de indústrias ligadas ao ramo
agroalimentar e às caves dos famosos vinhos e espumantes das Caves da Murganheira. Atualmente a
atividade industrial localiza-se ao longo dos eixos viários principais e com forte capacidade atrativa e
visibilidade para a instalação de atividades económicas: EN 226 e EN 226-3.

No concelho predominam as atividades ligadas ao comércio e serviços, destacando-se neste último o peso
detido pelos serviços públicos ligados quer à Administração Central (ex. nos domínios da educação e da
saúde), quer à Administração Local (com destaque para a Câmara Municipal) e Instituições Particulares de
Solidariedade Social (a exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca).
A reduzida dimensão e o perfil pouco diversificado/diferenciado desta carteira de atividades correspondem a
características que são tributárias, em larga medida, de um suporte demográfico exíguo e envelhecido,
refletindo limitações normalmente associadas a territórios de baixa densidade. Mesmo no caso do turismo,
domínio em que o território concelhio apresenta um relevante potencial de desenvolvimento, atenta às belezas
naturais e o notável património histórico, cultural e arquitetónico, constata-se ser ainda escassa a sua efetiva
materialização.
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE OUTEIRO [ARU 5]

A proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Outeiro [ARU 5] compreende a área
territorialmente delimitada, que justifica uma intervenção integrada através de uma operação de reabilitação
urbana.
A delimitação territorial da ARU 5 compreende uma área total de 5,1 hectares e abrange a Ponte românica
sobre o Varosa e os aglomerados antigos que se estendem opostamente pelas suas margens e encostas,
inserida dentro dos limites da freguesia de Mondim da Beira, que para além de terem génese temporal e usos
funcionais idênticos, são indissociáveis por razões de coesão territorial.

Figura 10 - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana ARU 5

1.1_ CARACTERIZAÇÃO URBANA
Em termos de identidade urbana podemos afirmar que o território a intervir, corresponde ao núcleo edificado do
aglomerado de Outeiro, maioritariamente formando um casario antigo maioritariamente do séc. XX, estruturado
por malhas viárias estreitas e irregulares onde peão e viatura se cruzam sem barreiras. Todo o aglomerado se
encontra encravado nas encostas do vale, bem apoiado e identificado no conjunto bucólico da beleza do rio
Varosa e das suas margens, onde pontificam a sua quase natural e bem adossada zona de lazer associada à
sua histórica e imponente ponte românico/gótica.
O aglomerado de Outeiro, a ponte romana e a zona ribeirinha, formam no seu todo, um conjunto que necessita
de revitalização, requalificação e infraestruturação para afirmar dinâmicas sustentáveis que exigem ser
revitalizadas e potenciadas. Estes espaços mantêm o seu papel simbólico, bem como não deixaram de ser
procurados enquanto espaços urbanos, onde essencialmente se podem encontrar e usufruir de espaços
naturais e paisagísticos de elevada qualidade, que continuam a exercer um forte poder de atração, e que muito
contribuem para a dinâmica existente.
Em termos de estrutura urbana podemos afirmar que o território a intervir é caracterizado por um núcleo
genético, a partir do qual a malha urbana, de volumetria variada (entre o r/c e o r/c +2) e descontínua se
estende, de forma tentacular, ao longo das vias. A sua estrutura prolonga-se por um conjunto de espaços com
unidades tipológicas distintas e identidades próprias que, contribuem para a fragmentação do tecido urbano.
Será nesta dicotomia entre a malha urbana do aglomerado de Outeiro e a zona ribeirinha, que se vai intervir.
Os problemas identificados nos principais espaços públicos da área da ARU estendem-se ao restante espaço
do aglomerado, e resultam do desenvolvimento mais espontâneo, com um desenho pouco definido. Deste
modo, salientam-se os problemas associados com o estado de conservação dos pavimentos, a quase
inexistência de mobiliário urbano convidativo, a ausência de estacionamento, de passadeiras, de passeios e a
uma iluminação ineficiente. No que diz respeito aos recursos hídricos, a linha de água que atravessa a área de
intervenção é o rio Varosa.

Figura 11 – Edificado na ARU 5

Figura 12 – Edificado na ARU 5

Figura 13 – Cursos de água na ARU 5

Figura 14 – Rio Varosa no centro histórico do Outeiro

1.2_ CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO
No que concerne ao parque edificado, abrangido pela área de reabilitação urbana, existe um número
considerável de situações de edifícios em mau estado geral de conservação a necessitar de obras de
reabilitação urgentes e muitos outros a requererem pequenas e médias reparações. No entanto, é possível
afirmar, no cômputo geral, que o edificado se encontra em estado razoável de conservação. Consequência da
génese rural do município, os edifícios mais comuns são os de dois pisos, surgindo pontualmente os três pisos.

Figura 15 – Estado de conservação do edificado na ARU 5

1.3_ CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL

Podemos considerar que o centro urbano do aglomerado de Outeiro, para além dos equipamentos e espaço
públicos, é onde a função habitacional coexiste pontualmente com a função comercial. Estes apresentam
efetivas necessidades de reavivamento, otimizando o facto de se tratar de uma área multifuncional
caracterizada por ser o núcleo de identidade do aglomerado, para onde convergem os principais fluxos
estruturadores do ambiente urbano, sejam eles sociais, económicos ou culturais.

Figura 16 – Estrutura funcional na ARU 5

1.4_ EQUIPAMENTOS
Em termos de dotação de equipamentos, podemos considerar que o núcleo urbano de Outeiro não se encontra
bem servido de equipamentos, registando apenas alguns equipamentos de carater religioso, cultural e

recreativo, mas que constituem um vetor fundamental para a organização espacial do território, em termos
urbanos.

Figura 17 – Equipamentos na ARU 5

1.5_ PATRIMÓNIO
O aglomerado de Outeiro, caracteriza-se pela sua riqueza histórica, cultural, mas também paisagística. A área
de intervenção integra a Ponte românica de Mondim da Beira - Classificado como Imóvel de Interesse Público.
Construída entre os séculos XIII e XIV, situa-se na via medieval que ligava Mondim da Beira a S. João de

Tarouca, de arquitetura civil pública românica e gótica, com dois arcos de tamanho e amplitude desiguais e
possui o tabuleiro de passagem em planos desiguais.
No que diz respeito ao património arqueológico importa ainda referir a existência de um sítio inventariado (CNS
4789 - Ponte).

Figura 18 – Património arquitetónico na ARU 5

Figura 19 – Ponte românica de Mondim da Beira

Figura 20 – Património arqueológico na ARU 5

1.6_ ESPAÇOS VERDES
A sustentabilidade ambiental, o recreio e o lazer e a qualidade do espaço público são hoje indissociáveis dos
novos padrões de urbanidade. As praças, os largos e os espaços verdes associados à zona ribeirinha
oferecem, neste lugar, condições para conferir ao aglomerado essa nova qualidade urbana, diferenciadora e
atrativa. Associado a estes espaços de carater lúdico inseridos na malha urbana, surge a oportunidade de
consolidar uma conexão urbano-rural, através da valorização ambiental das parcelas agrícolas existentes na
envolvente da área de intervenção, interpretadas para fins económicos, turísticos, recreativos, informativos e
didáticos.

Figura 21 – Espaços verdes na ARU 5
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ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA

A análise dos dados de caracterização apresentados, a reflexão anteriormente desenvolvida sobre este
território, assim como os documentos de carácter estratégico produzidos sobre Tarouca identificam, com
clareza, a evolução recente do território e os desafios que se lhe colocam nos próximos anos, em termos do
seu desenvolvimento económico, social e territorial. Neste quadro será decisivo para a estratégia territorial a
prosseguir, que se corrija a trajetória de esvaziamento do papel dos seus núcleos históricos, que deverão
passar a contribuir de forma decisiva para a qualificação do sistema urbano.

Problemas

Potencialidades

• Território marcadamente rural

• Vocação florestal e agrícola

• Fragmentação e dispersão urbana

• Identidade histórica e cultural

• Fragmentação da atividade industrial

• Atratividade natural e paisagística

• Fragilidade da iniciativa empresarial

• Atratividade turística

• Defesa do ambiente e preservação da qualidade

• Especificidade produtiva (produção vitivinícola

dos espaços naturais

'Região Demarcada do Douro', Baga do
Sabugueiro e Castanha.

Desafios

• Dinâmica Empresarial

• Especialização da base económica em torno de

• Ambiente, recursos naturais e paisagem
• Turismo natureza
• Cultura e Património

Oportunidades

setores-chave
• Traçado previsto do IC26 e respetivos nós de
ligação à EN226;
• Atração de turismo temático - Ecoturismo
• Portugal 2020

Figura 22 – Problemas, Potencialidades, Desafios e Oportunidades

Será, portanto, vital a reafirmação dos núcleos históricos como elementos centrais e de coesão do sistema
urbano, que contribuem para a estruturação em rede das diferentes coroas e polaridades urbanas, segundo
uma lógica dinâmica de aprofundamento das complementaridades e de criação de sinergias, que se
diferenciam e geram atração pela combinação de vocações que mais nenhum espaço pode oferecer.
CONCEITO URBANO: REDE URBANA POLINUCLEAR
Assim sendo, a estratégia de intervenção para a reabilitação urbana de Tarouca assenta no desenvolvimento
de uma rede urbana polinuclear, tendo em vista a competitividade e coesão territorial. Este modelo urbano
busca superar as limitações existentes ao nível do desenvolvimento urbano, económico e social, de forma a
criar massa crítica (demográfica, funcional, cultural e económica) capaz de fomentar o desenvolvimento deste
território integrado.

ARU 1
[sede do concelho]

ARU 5
[Outeiro]

ARU 4
[São João de
Tarouca]

ARU 2
[Gouviães e
Ucanaha]

ARU 3
[Salzedas]

Figura 23 - Conceito urbano: rede urbana polinuclear

Ao estabelecer um funcionamento em rede, procura-se racionalizar recursos e evitar intervenções dispersas
que possam revelar-se contraditórias. Ao analisar os pontos fortes e fracos de cada núcleo, avaliando as suas
sinergias e concorrências, identificando os atores chave (públicos e privados) e suas estratégias individuais e
promovendo as complementaridades e fatores de funcionamento em rede, podemos ambicionar um processo
de reabilitação urbana coerente e eficaz nas suas múltiplas dimensões.

No sentido de estabelecer uma rede urbana polinuclear, foram identificados os eixos estratégicos de
intervenção, consubstanciados nos sistemas que, de forma transversal e uniforme, permitem consolidar o
processo de reabilitação urbana.
Neste aspeto, é fundamental um investimento visível (de coordenação intermunicipal, preferencialmente) de
natureza física e imaterial, associado a uma eficaz mediatização

Figura 24 – Edificado no centro histórico de Outeiro

2_

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: VALORIZAÇÃO DO SISTEMA NATURAL
O sistema hídrico constituído pelo Rio Varosa, Ribeira de Tarouca e a Ribeira de Salzedas constitui a principal
referência física, paisagística e simbólica que conecta os núcleos históricos. Esta linha contínua deve ser
assumida como o elemento central e unificador, constituindo um fator de articulação internuclear.

Figura 25 – O sistema natural

Assumindo o sistema hídrico como elemento estruturante e de qualificação, através da promoção de uma forte
integração, conexão física, complementaridade funcional e densidade de relacionamento, consubstanciada na
criação de um contínuo verde acessível (percursos pedestres, ciclovias e equipamentos de apoio) que conecta

e articula as frentes ribeirinhas devidamente qualificadas (espaços e equipamentos de lazer e usufruto). Esta
rede contínua e coerente promove a valorizando a paisagem, potenciando a continuidade ecológica.
Complementarmente, a sustentabilidade ambiental, o recreio e o lazer e a qualidade do espaço público verde
são hoje indissociáveis dos novos padrões de urbanidade. O sistema hídrico e as suas margens oferecem,
nestes lugares, condições para conferir essa nova qualidade urbana, diferenciadora e atrativa. Por outro lado, é
essencial valorizar o património natural através do envolvimento e participação ativa da população, reforçando
laços de pertença e identificação.
Neste sentido, a elaboração de um Plano Estratégico Intermunicipal do Varosa é fulcral, permitindo fortalecer
uma identidade comum na escala do território e uma notoriedade coerente na sua projeção comunicacional
externa.

Figura 26 – Zona Ribeirinha de Outeiro

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: VALORIZAÇÃO DO SISTEMA URBANO
No quadro desta estratégia será fundamental valorizar e articular em rede o espaço público e promover a sua
vertente multifuncional, garantindo a coexistência e compatibilidade dos usos (habitação, comércio, turismo e
recreio). Este processo deverá abranger várias vertentes:

1) Regulamentação clara da ocupação da via pública, tanto no ordenamento do espaço como dos usos,
de modo a contribuir para reforçar a atratividade e as dinâmicas de animação urbana (diurna e
noturna) e compatibilizá-las com as formas de habitar de cada território;
2) Ordenamento espacial sistematizado ao nível do mobiliário urbano, pavimentos, iluminação, sinalética,
sombra e estrutura verde, aumentando a funcionalidade e amenidade das diversas áreas e garantindo
uma gestão e manutenção em rede eficaz e coerente;
3) Melhoria das condições de conforto e segurança do espaço público ao nível da mobilidade;
4) Renovação programada das infraestruturas urbanísticas, quer na serventia ao edificado, quer na
serventia ao espaço público.
Paralelamente deve procurar-se incrementar a mobilidade pedonal na rede multifuncional, de modo a articular
as diversas vertentes de uso do espaço público: comercial, cultural e turística.
Pretende-se assim, interligar as várias formas de uso e ocupação do espaço público, estabelecendo relações
complementares entre os percursos turísticos e os restantes estabelecendo uma rede internuclear de forma
hierarquizada. Para tal, é importante a implementação de elementos de coerência visual no espaço público,
esteticamente enquadrados e, simultaneamente, eficazes ao nível da informação.
Assim sendo, esta rede de espaços públicos constituirá o elemento estruturante para dinamizar e promover a
reabilitação urbana na sua dimensão multifuncional. Aliás, esta característica é fator de diferenciação e
fortalecimento dos núcleos históricos, que deve ser utilizado para a sua reafirmação. Para tal, será importante
aprofundar a sua relevância cultural, cívica e económica, mitigando os impactos resultantes de dinâmicas
relocativas de algumas funções relevantes. A mescla de funções é uma característica única e principal
responsável pela atração exercida no conjunto mais alargado do território.
Quanto ao comércio, esta valorização e qualificação passam invariavelmente pela reabilitação do edificado,
mas também pela estruturação e gestão do espaço público. A ideia de gestão deve ser transversal a todo o
tecido comercial, subjacente à estruturação do espaço público (ligando-o ao espaço comercial e promovendo a
sua apropriação), à sinalização e identificação das lojas, à organização de um plano dinâmico de animação
comum que articule os vários núcleos e as múltiplas entidades associativas culturais e recreativas de cada um.
Quanto aos serviços e equipamentos públicos, esta multiplicidade deve ser reforçada nos vários núcleos,
apostando na manutenção e funcionamento em rede dos equipamentos públicos existentes em cada núcleo e
na fixação de serviços inovadores. A promoção da criatividade deve constituir também uma prioridade,

reciclando antigas estruturas obsoletas para instalação de atividades que fomentem a indústria do
conhecimento, explorando as tecnologias e as artes na criação de novos e inovadores produtos a partir das
especificidades endógenas de cada núcleo.
Quanto à função residencial, os núcleos históricos vivem uma certa dualidade. Por um lado a população
residente tem vindo a decrescer em consequência do natural envelhecimento, por outro lado tem-se vindo a
registar alguns focos de novas procuras, nomeadamente ligados ao turismo. Neste âmbito, a reabilitação dos
núcleos históricos passa pela promoção residencial, reinventando modelos de habitação de acordo com uma
procura já existente e que se pretende dinamizar. Também não é de descurar o potencial interesse que a
população em geral possa ter por estas zonas a partir do momento que a sua dinâmica seja positivamente
reforçada. Os programas de apoio a rendas e à reabilitação urbana podem exercer neste aspeto um impulso
determinante, facilitando a instalação de novos residentes. De igual forma, há que ter em conta que os novos
modelos de habitar devem responder aos novos modelos familiares onde, cada vez mais, as famílias são uma
construção social em constante mutação.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: VALORIZAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIAL
De notar, é o facto de, apesar de se encontrarem presentes nos núcleos históricos inúmeros sítios
arqueológicos, se verificar que apenas um reduzido número possui condições para ser visitado, o que revela
um subaproveitamento do notável recurso concelhio que é o património arqueológico. Recomenda-se, assim,
que seja promovida a sua divulgação, definido um roteiro que integre os sítios com maior relevância, dotandoos de condições mínimas de visitação.
Relembra-se que também o PENT (Plano Estratégico Nacional para o Turismo) identifica o touring cultural
enquanto um dos produtos de destaque na região. Neste domínio tem assumido um papel determinante a
criação de um conjunto de rotas regionais que importa consolidar, associando-as a atividades que aliem recreio
e lazer a património (cultural e natural).
Tratando-se Tarouca de um concelho com extrema relevância patrimonial, este deverá apostar em nichos de
oportunidade ligados a atividades emergentes potenciadoras dos seus ativos patrimoniais, a par, naturalmente,
dos seus valores naturais e paisagísticos.
Os valores culturais deverão, assim, ser encarados como elementos polarizadores e geradores de fluxos, de
pessoas e de atividades económicas, sendo para isso fundamental atuar em quatro vertentes – a preservação,

a requalificação, a valorização e a promoção – que terão de ser articuladas numa estratégia sectorial de
conjunto, uma vez que sem uma dificilmente se conseguirá prosseguir o sucesso das restantes.
A recuperação do ponto de vista físico deve, assim, ser acompanhada por um conjunto de ações de
revitalização cultural, social e funcional, de forma a integrar os valores culturais na vivência urbana e nas
experiências, não apenas dos visitantes, mas também dos residentes.
O processo de identificação, pertença e valorização do património deverá ser iniciado na escola, promovendo a
participação nos acontecimentos de Tarouca e o conhecimento específico da história e geografia da região.
Assegurar a valorização de percursos monumentais e culturais em rede, garantir o acesso e abertura regular
do património civil e religioso, facilitar e melhorar ambientalmente a articulação e comunicação entre eles,
associá-los por tipologias que correspondam à procura crescentemente especializada do turismo nacional e
internacional, são objetivos fundamentais.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: VALORIZAÇÃO DO SISTEMA IMATERIAL
São igualmente destacadas, dentro da estratégia funcionamento em rede, as condições que o processo de
reabilitação virá a permitir em termos de requalificação e de afirmação dos produtos turísticos do concelho,
nomeadamente, o turismo cultural e de animação urbana, e o seu contributo para fomentar o investimento
turístico.
O turismo cultural constitui a base do turismo em Tarouca, sendo que possui uma dimensão média de estadia
muito baixa. A criação de uma oferta em rede, integrada, qualificada e alargada, através de um roteiro de
visitação, poderá corporizar esta necessidade de estruturar a oferta cultural e reter o turista por um período de
tempo mais alargado. A promoção e valorização das estruturas de acolhimento, acompanhamento e
informação (como a Loja interativa de Tarouca) disseminadas pelos núcleos históricos, a criação e divulgação
de roteiros e percursos e de uma agenda cultural e recreativa internuclear, contribuirão para promover o
conhecimento dos núcleos históricos e possibilitarão um crescimento e qualificação da atividade turística.
A criação de uma marca ‘TAROUCA’ permite potenciar a identidade de base regional que alavanca as
potencialidades e características de cada núcleo histórico. Esta estratégia em rede permite o fundamental
envolvimento com os diversos atores dos diversos territórios, desenvolvendo um projeto global de promoção,
comunicação e animação que promove os valores endógenos de cada território (património, natureza, tradição,

gastronomia, lazer, desporto, etc.). Esta estratégia, embora alicerçada no aproveitamento turístico do território
como motor da reabilitação urbana, tem como aspeto fulcral a melhoria da atratividade e condições de vida das
populações, criando emprego e qualificando os recursos humanos, de forma a permitir o surgimento de uma
nova base económica. Em suma, afirmar os núcleos históricos enquanto um património único de grande
potencial turístico, com as suas gentes e as suas vivências.

3_

AÇÕES ESTRUTURANTES DE REABILITAÇÃO URBANA

Objetivo Estratégico

Ação Estruturante

AÇÃO 1.1_ Regeneração da Zona Ribeirinha de Outeiro
OE1
ARU

Valorização do Sistema

5

Natural

AÇÃO 1.2_Plano Estratégico Intermunicipal do Varosa
AÇÃO 1.3_Criação de roteiros temáticos
AÇÃO 1.4_Parque de campismo

OE2

AÇÃO 2.1_Criação de uma Bolsa de Alojamento

Valorização do Sistema
Urbano

AÇÃO 2.2_ Regeneração e revitalização do núcleo antigo do Outeiro

AÇÃO 2.3_Criação de um programa de apoio à reabilitação dos moinhos
AÇÃO 3.1_Protocolos com entidades competentes para a reabilitação, refuncionalização e
OE3

promoção dos elementos notáveis (DRC Norte) – Ponte de Mondim da Beira

Valorização do Sistema
Patrimonial

AÇÃO 3.2_Animação do Património – Bienal das Artes e do Espumante
AÇÃO 3.3_Animação do Património – Oficinas de Técnicas Tradicionais de Construção
AÇÃO 4.1_Criação de campanhas promocionais - imagem e marketing concelhios

OE4
Valorização do Sistema

AÇÃO 4.2_Criação de um conselho de desenvolvimento local

Imaterial
AÇÃO 4.3_Programa de Educação Patrimonial

Figura 27 – Ações Estruturantes de Reabilitação Urbana ARU 5

Ação 1.1_ Regeneração da Zona Ribeirinha de
Outeiro

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 5
Promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística de Tarouca,
enquanto fator de diferenciação e afirmação regional, através da recuperação da
zona ribeirinha e sua relação com o rio e a área urbana, otimizando as suas

Objetivos específicos

potencialidade paisagísticas, turísticas e naturais, integrando-os num sistema de
espaços verdes estruturado a nível concelhio e revitalização do espaço público
como estímulo e referência para a reabilitação urbana de todo o concelho; projeto
estruturante do ponto de vista sócio-económico e de coesão local. Promoção e
ampliação da oferta turística e de outras atividades compatíveis.

Investimento
Enquadramento Financeiro

189.000,00€
Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020

Calendarização

2018 - 2020

Maturidade

Estudo prévio

Ação 1.2_ Plano Estratégico Intermunicipal do
Varosa

Promotor
Área de intervenção

Município de Tarouca | CIM Douro

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5

A elaboração do Plano Estratégico Intermunicipal do Varosa pretende

Objetivos específicos

consubstanciar a realização de um exercício de reflexão estratégica integrada e
ativamente participada, do qual possa resultar a definição de uma Estratégia
Territorial tendo como móbil o sistema natural do Varosa.

Investimento
Enquadramento Financeiro
Calendarização
Maturidade

20.000,00€
Município de Tarouca | CIM Douro
Fundos comunitários: Portugal 2020
2017-2019
Estudo prévio

Ação 1.3_ Criação de roteiros temáticos para a
utilização regrada do meio natural concelhio percursos radicais, percursos pedestres, percursos
de contemplação da natureza, percursos da água e
percursos culturais, incluindo a sua divulgação e
promoção

Promotor
Área de intervenção

Município de Tarouca

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5

Criação de roteiros temáticos para a utilização regrada do meio natural concelhio -

Objetivos específicos

percursos radicais, percursos pedestres, percursos de contemplação da natureza,
percursos da água e percursos culturais, incluindo a sua divulgação e promoção

Investimento
Enquadramento Financeiro
Calendarização

300.000,00€
Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020
2017-2020

Ação 1.4_ Parque de Campismo

Promotor
Área de intervenção

Município de Tarouca

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5
Os parques de campismo são lugares que têm como objetivo principal a pernoita
dos seus utilizadores em espaços ou equipamentos destinados a esse fim,
nomeadamente tendas ou caravanas, levando assim a estadias de longa duração
no mesmo espaço. Esta ação permite tornar o espaço atrativo para o turismo e

Objetivos específicos

lazer e em simultâneo gerador de maior atividade social, cultural e económica para
o concelho. Trata-se uma infraestrutura inexistente no concelho que se pretende
colmatar e explorar, cujo público-alvo será abrangente não só à população da vila
e povoações em redor, como também se pretende que seja um ponto de paragem
de visita para turistas, vindos de regiões mais afastadas.

Investimento

Sem estimativa
Orçamento da CM Tarouca

Enquadramento financeiro

Fundos comunitários: Portugal 2020
Investimento Privado

Calendarização
Maturidade

Ação 2.1_ Criação de uma
Bolsa de Alojamento

2018-2020

Programa Preliminar

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5

O PERU de Tarouca, assenta no pressuposto do desenvolvimento de um processo de decisão pública ativa
a nível autárquico. Sendo o território tendencialmente alvo de ocupação física, construído, habitado e
transformado por diferentes agentes, tal pressupõe que estes estejam identificados e que sejam
apreendidos os respetivos interesses e disponibilidades participativas, para então procurar um modelo de
mobilização de recursos, minimização de conflitos, valorização e sustentabilidade da cidadania. Face à sua
proximidade, são as entidades públicas autárquicas que estão em melhor posição para planear,
desenvolver, explicar e implementar a estratégia de revitalização do edificado e desenvolvimento urbano.
Neste quadro, serão erigidos os procedimentos económico-administrativos reguladores da intervenção
pública no mercado fundiário, criadas as condições institucionais necessárias à sua implementação e

Objetivos específicos

procedimentalizados todos os mecanismos de desenvolvimento da decisão pública a este respeito.
Efetivamente, só após a correção dos desequilíbrios fundamentais que afetam o mercado imobiliário urbano
e da procedimentalização da decisão administrativa pública, eliminando-se as falhas administrativas que a
afetam, será possível executar as restantes políticas sectoriais de desenvolvimento, em particular a política
de habitação, arrendamento, assistência social, promoção turística e cultural entre outras. Neste contexto e
no quadro da gestão, deverá estabelecer-se, por via ativa, um modelo de salvaguarda e reabilitação do
edificado e sustentação das atividades económicas complementares, procedendo igualmente ao fomento e
exploração dos mercados locais tradicionais, sendo que, o desenvolvimento dos ativos imobiliários na posse
municipal será sempre efetuado a um preço social e regulador de mercado. De facto, e tomando em
consideração o valor total da oferta de espaço, é opção estratégica a Criação de uma Bolsa de Alojamento
dentro das ARUs, que é, nos termos das melhores práticas internacionais, a melhor garantia da
estabilização dos preços do lado da oferta.
É proposta a implementação de um Mecanismo de Investimento Coletivo destinado a Alojamento Urbano.
Serão criados pelo Município de Tarouca, os mecanismos de investimento coletivo aos quais os
proprietários interessados poderão recorrer, de modo a verem reabilitados os seus imóveis, cuja finalidade
será sempre o arrendamento urbano. Estes mecanismos poderão vir a ser suportados por verbas
provenientes do Banco Europeu de Investimento e geridas pelo Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana. Poderão ser desenvolvidos mecanismos que permitam a colocação de imóveis privados, tendo em
vista a aquisição de escala para as operações. Esta colocação poderá ser efetuada por diversas vias,

Modelo

consoante seja a solução adotada para o financiamento: - caso exista a possibilidade de financiamento
direto de imóveis privados, o município ou a entidade gestora poderão organizar o sistema coletivo tendo em
vista a otimização das condições do empréstimo e a redução dos custos da intervenção. Caso o
financiamento beneficie unicamente imóveis públicos, ponderar-se-ão: i) mecanismos voluntários de
cedência dos imóveis ao município, que acarretará as funções de gestão da operação, com partilha dos
resultados com o privado parceiro da operação; ii) mecanismos mistos de financiamento em que o IHRU
financia imóveis públicos e a banca privada financiam os imóveis privados. O facto de existir uma carteira
compósita de financiamento minimizará o risco, reduzindo os custos de financiamento.

Investimento

Sem estimativa

Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020

Enquadramento Financeiro

IHRU
Investimento Privado

Calendarização

2017-2019

Maturidade

Estudo prévio

Ação 2.2_ Regeneração e revitalização do
núcleo antigo do Outeiro

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 5
Promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística de Tarouca,
enquanto fator de diferenciação e afirmação regional, através da regeneração e
revitalização de núcleo antigo criando infraestruturas e equipamentos para
alavancar novos investimentos de cariz publico e privados e atrair e fixar
população. Valorização do património cultural e histórico como fator de identidade

Objetivos específicos

e competitividade urbana. Promover o incentivo da revitalização dos núcleos
urbanos, atraindo novas famílias rejuvenescendo e reforçando a coesão social,
identidade cultural e economia local. Promover/incentivar e envolver os Agentes
privados Locais e Outros no desenvolvimento sustentável de sectores como o
Turismo, o comércio tradicional e a valorização dos diversos recursos endógenos
do Concelho.

Investimento

170.000,00€

Orçamento da CM Tarouca

Enquadramento Financeiro

Fundos comunitários: Portugal 2020

Calendarização

2018 - 2020

Maturidade

Estudo prévio

Ação 2.3_ Criação de um programa de apoio
à reabilitação dos moinhos

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 2 | ARU 5

Criação de um programa de apoio à reabilitação dos moinhos, com o objetivo de
garantir a salvaguarda sustentada e duradoura deste património. Através de um

Objetivos específicos

funcionamento em rede poderá ser maximizada a rentabilidade da exploração,
minimizados os custos, assim como promovidos os fins educativos, turísticos e
etnológicos.

Investimento

250.000,00€
Orçamento da CM Tarouca

Enquadramento financeiro

Fundos comunitários: Portugal 2020
Investimento Privado

Calendarização

2018-2020

Maturidade

Estudo prévio

Ação 3.1._ Protocolos com entidades
competentes para a reabilitação, refuncionalização
e promoção dos elementos notáveis (DRC Norte) –
Ponde de Mondim da Beira

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 5
Pretende-se promover e estabelecer protocolos com a Direção Regional da Cultura

Objetivos específicos

do Norte visando salvaguardar, preservar, restaurar e comunicar - aos diferentes
tipos de público – o património existente na ARU 5, nomeadamente a Ponte de
Mondim da Beira

Investimento
Enquadramento financeiro
Calendarização
Maturidade

Sem estimativa
DRC Norte
Fundos comunitários: Portugal 2020
2017-2020

Programa Preliminar

Ação 3.2_Animação do património – Bienal das
Artes e do Espumante

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5

Este projeto visa o património como fator de dinamização e desenvolvimento,
através da sua animação e divulgação. Os projetos incluídos nesta área de
intervenção constituem intervenções integradas, nomeadamente, em articulação
e/ou complementaridade com as intervenções de caráter físico/infraestrutural, de
divulgação e de animação dos espaços de maior interesse histórico, sendo dada
prioridade às que se desenvolvam em locais que, por disporem de um valioso

Objetivos específicos

património cultural, sejam suscetíveis de potenciar fluxos de visitantes significativos,
com notórios efeitos induzidos a nível do desenvolvimento local, e de constituírem
redes temáticas suscetíveis de contribuírem para o aumento do conhecimento e da
fruição pública do património. Neste âmbito, são também consideradas atividades
de animação que passem pela realização de acontecimentos socioculturais ligados
à promoção e valorização do património, incluindo o património imaterial, tendo
como prioridade essencial a realização de projetos nas áreas educativa, científica,
artística e etnográfica.

Investimento
Enquadramento financeiro
Calendarização

20.000,00€
Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020
2017-2020

Ação 3.3_Animação do património – Oficinas de
técnicas tradicionais de construção

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5

Este projeto visa o património como fator de dinamização e desenvolvimento,
através da sua animação e divulgação. Os projetos incluídos nesta área de
intervenção constituem intervenções integradas, nomeadamente, em articulação
e/ou complementaridade com as intervenções de caráter físico/infraestrutural, de
divulgação e de animação dos espaços de maior interesse histórico, sendo dada
prioridade às que se desenvolvam em locais que, por disporem de um valioso

Objetivos específicos

património cultural, sejam suscetíveis de potenciar fluxos de visitantes significativos,
com notórios efeitos induzidos a nível do desenvolvimento local, e de constituírem
redes temáticas suscetíveis de contribuírem para o aumento do conhecimento e da
fruição pública do património. Neste âmbito, são também consideradas atividades
de animação que passem pela realização de acontecimentos socioculturais ligados
à promoção e valorização do património, incluindo o património imaterial, tendo
como prioridade essencial a realização de projetos nas áreas educativa, científica,
artística e etnográfica.

Investimento
Enquadramento financeiro
Calendarização

Sem estimativa
Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020
Programa Preliminar

Ação 4.1_ Criação de campanhas promocionais imagem e marketing concelhios

Promotor

Município de Tarouca
ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5

Área de intervenção

A desvitalização económica demográfica, identificada no interior de Portugal, devese substancialmente à perda da capacidade competitiva num contexto regido pela
lógica de mercado. A formulação de um plano estratégico de marketing territorial
constitui um primeiro passo para enfrentar estes desafios, ao assumir-se como um

Objetivos específicos

instrumento prospetivo e integrado, que apela ao voluntarismo de ações, à
concertação público-privado, à promoção e aproveitamento das potencialidades e
à mitigação das debilidades. Assim, o objetivo cimeiro deste projeto será potenciar
o desenvolvimento de Tarouca, na através da elaboração e implementação de um
plano estratégico de marketing territorial.

Investimento

Sem estimativa
Privados

Enquadramento financeiro

Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020

Calendarização
Maturidade

2017-2020
Programa Preliminar

Ação 4.2_ Criação de um conselho de
desenvolvimento local que garanta a existência e
monitorize o programa de atividades concelhio –
poder local, associações e população

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5
Este projeto pretende constituir o Conselho Municipal de Desenvolvimento local de
Tarouca, que promova o diálogo e a cooperação entre a autarquia e os diversos

Objetivos específicos

agentes da cidade, dos mais variados tipos e dimensões, que permita
consubstanciar o desenvolvimento de novas formas de governança e regulação,
associadas ao desenvolvimento das atividades e de dinâmicas criativas,
emanadas da sociedade civil.

Investimento
Enquadramento financeiro
Calendarização
Maturidade

Sem estimativa
Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020
2017-2020

Programa Preliminar

Ação 4.3_ Programa de Educação Patrimonial

Promotor

Município de Tarouca

Área de intervenção

ARU 1 | ARU 2 | ARU 3 | ARU 4 | ARU 5

Este projeto pretende desenvolver um programa que envolve as escolas da região,
sensibilizando as crianças para a importância do património cultural de Tarouca.
Monumentos e sítios acolhem iniciativas pedagógicas inovadoras para o público

Objetivos específicos

jovem, pretendendo faze-los sentir pertença de um legado e peça-chave na
garantia da construção de um futuro melhor. Com este projeto, as crianças
desenvolvem o conhecimento e apreço pelos valores da identidade, da história e
cultura locais, criando hábitos de cooperação nos seus vínculos de família e na
realidade circundante.

Investimento
Enquadramento financeiro
Calendarização

10.000,00€
Orçamento da CM Tarouca
Fundos comunitários: Portugal 2020
2017-2020
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MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

O município de Tarouca assumirá as funções de entidade gestora das ARUs de Tarouca, fazendo uso de todas
as competências ao seu dispor, e no âmbito da lei, na execução do presente Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana.
Assim, o município de Tarouca irá dispor, numa ótica assente no princípio da proporcionalidade, de todos os
Instrumentos de Execução da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática, previstos nos artigos 54.º e
seguintes do RJRU, nomeadamente:
1)

Imposição de obras coercivas, quando os proprietários tiverem possibilidade de sustentar os
encargos da operação, e sem prejuízo de programas específicos de apoio eventualmente existentes
para o caso;

2)

O desenvolvimento de empreitada única, quando tal se constituir como forma mais eficiente de
proceder às intervenções;

3)

a ordem de demolição de edifícios, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 57.º
do RJRU;

4) O direito de preferência quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 58.º do RJRU;
5) O arrendamento forçado, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 59.º do RJRU;
6) A constituição de servidões, nos termos do artigo 60.º do RJRU;
7) O desenvolvimento de ações de expropriação, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do
artigo 61.º do RJRU;
8) O desenvolvimento de venda forçada, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo
62.º do RJRU;
9) A reestruturação de propriedade, nos termos do artigo do artigo 64.º do RJRU.
Nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 33.º, do artigo 36.º, dos artigos 44.º a 48.º do Decreto-Lei n.º
307/2009, de 23 de Outubro, mantém o município de Tarouca, na qualidade de entidade gestora das Áreas de
Reabilitação Urbana de Tarouca, os seguintes poderes:
1) As competências para a prática dos atos administrativos inseridos nos procedimentos de
licenciamento e de comunicação prévia de operações urbanísticas, e ainda de autorização de
utilização, que, nos termos do disposto no regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual versão, sejam da competência da
câmara municipal ou do seu presidente;

2) Inspeções e vistorias, nomeadamente as competências para ordenar e promover, em relação a
imóveis localizados na respetiva área de reabilitação urbana, a realização de inspeções e vistorias de
fiscalização, nos termos previstos no regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual versão;
3) Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística nos termos previstos no regime jurídico da
urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual
versão;
4) Cobrança de taxas;
5) Receção das cedências ou compensações devidas.
Nos termos dos artigos 65.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, tem ainda a entidade gestora no âmbito de outros
instrumentos de política urbanística, a competência de:
1) Determinar o nível de conservação de um prédio urbano, ou de uma fração, compreendido numa área
de reabilitação urbana, ainda que não estejam arrendados, nos termos definidos em diploma próprio;
2) Identificar os prédios ou frações que se encontram devolutos, para efeitos de aplicação do disposto no
Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto;
3) Estabelecer um regime especial de taxas municipais, constante de regulamento municipal, para
incentivo à realização das operações urbanísticas;
4) Estabelecer um regime especial de taxas municipais, constante de regulamento municipal, para
incentivo à instalação, dinamização e modernização de atividades económicas, com aplicação restrita
a ações enquadradas em operações de reabilitação urbana sistemática;
5) Estabelecer, em regulamento municipal, um regime especial de cálculo das compensações devidas ao
município pela não cedência de áreas para implantação de infraestruturas urbanas, equipamentos e
espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, nos termos do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 44.º
do RJUE;
6) Constituir fundos de compensação com o objetivo de receber e pagar as compensações devidas pela
aplicação de mecanismos de perequação compensatória.

2_

QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS À REABILITAÇÃO

Os apoios e incentivos a atribuir aos promotores das intervenções na ARU revestem-se de natureza fiscal e
financeira, bem como apoios relativos a procedimentos administrativos e técnicos na área da arquitetura e
engenharia, no âmbito da formalização e controlo prévio de cada operação programada a realizar.
Quando os mesmos forem solicitados, caberá ao interessado apresentar prova de titularidade do imóvel e
limites cadastrais do mesmo, e ainda os princípios que demonstrem uma verdadeira ‘ação de reabilitação’,
integrados na delimitação da ARU ou que abranja parte do imóvel.

Ou seja, para poder aceder aos benefícios fiscais previstos na Lei e na regulamentação em vigor, as obras
terão de revestir a natureza de reabilitação urbanística, cujos conceitos aplicáveis constam do artigo 2º, al. b), j)
e i) do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) nos seguintes termos:
b) ‘ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA’, a área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência,
degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos
espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso,
solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de
reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana;
j) ‘REABILITAÇÃO URBANA’, a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o
património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da
realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos
equipamentos e dos espaços urbanos ou verde de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios;
i) ‘REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS’, a forma de intervenção destinada a conferir adequadas características de
desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, às construções
funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às frações eventualmente integradas
nesse edifício, ou conceder-lhes novas aptidões funcionais, determinadas em função das opções de
reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de
desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais operações urbanísticas.
Para acesso aos benefícios fiscais decorrentes da execução de obras de reabilitação urbana (segundo a Lei
114/2017 de 29 de dezembro), é necessário, cumulativamente, que:
1. O prédio seja objeto de uma reabilitação de edifícios promovida nos termos do RJRU;
2. Em consequência da referida intervenção, o respetivo estado de conservação suba dois níveis e tenha, no
mínimo, um nível ‘bom’ (através de vistorias, de acordo com o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU)
e o Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de agosto);
3. Sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e qualidade térmica aplicável aos edifícios.

Apesar de o RJRU, estipular a necessidade de se identificar apenas o quadro dos benefícios fiscais associados
aos impostos municipais sobre o património (IMI e IMT), apresenta-se um quadro mais alargado dos benefícios
que decorrem do enquadramento legal em vigor e aplicável a ações de reabilitação urbana inseridas em ARU.
Assim, sem prejuízo da abrangência de outros incentivos ou apoios existentes ou a criar, expõem-se os que,
de entre o quadro legislativo e regulamentar vigente, se consideram mais relevantes, podendo a presente
estratégia de reabilitação adaptar-se a alterações ou subsequentes regimes de incentivos financeiros ou de
benefícios fiscais, conformando-se com eles de forma automática e sem necessidade de revisão,
nomeadamente ao Estatuto de Benefícios Fiscais, Lei do Orçamento Geral do Estado, Regulamento e Tabela
de Taxas do Município de Tarouca.

Benefícios fiscais

A realização de ações de reabilitação do edificado integrado em ARU, assim como a situação, de
facto, na qual se encontram os imóveis, será conjugada com a aplicação de incentivos,
benefícios e penalizações, nos termos da legislação aplicável.

IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)

1. Isenção do IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de
reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais 5 anos no caso
de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e
permanente ( segundo o Estatuto dos Beneficíos Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89,
de 01 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro)

2. Agravamento para o triplo da taxa do IMI sobre prédios urbanos, no caso de prédios urbanos que
se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruinas, conforme definição e conceito
contido nonº3 do artigo 112º doCIMI, na redação da Lei nº 51/2018, de 16 de agosto;
3. Majoração em 30% da taxa aplicável aos prédios urbanos degradados, considerando-se
como degradados aqueles que face ao seu estado de degradação não cumpram satisfatoriamente a
sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (n.º8 do artigo 112 do CIMI);

4. De acordo com o Estatuto dos Beneficíos Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 01
de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro, passam a
estar isentos de IMI os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história, reconhecidos pelo
município como estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local, e que
integrem o inventário nacional dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e
cultural ou social, nos termos previstos na Lei nº 42/2017, de 14 de junho. Esta isenção assume
carácter automático.

IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis)

1. Isenção do IMT 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 (de acordo com o Estatuto dos Beneficíos Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº
215/89, de 01 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 114/2017 de 29 de
dezembro);

2. Isenção do IMT na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a
arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana,
também a habitação própria e permanente (de acordo com o Estatuto dos Beneficíos Fiscais,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 01 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 114/2017 de 29 de dezembro);

IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares)

1. Dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, relacionados com a
reabilitação, até ao limite de 500 euros (de acordo com o Estatuto dos Beneficíos Fiscais,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 01 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 114/2017 de 29 de dezembro);

2. Tributação das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residents em território
português, decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado em
área de reabilitação urbana, à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção de englobamento (de
acordo com o Estatuto dos Beneficíos Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 01.07,
com as alterações introduzidas pela Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro);
3. Tributação à taxa de 5 % (sem prejuízo da opção de englobamento) dos rendimentos
prediais auferidos por sujeitos passivos residentes no teritório português, quando sejam inteiramente
decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia da ARU (de
acordo com o Estatuto dos Beneficíos Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 01 de
julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro);

IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado)

1. Aplicação da taxa reduzida de IVA [6%] às empreitadas de reabilitação de imóveis, nos termos previstos no
2.24 da Lista I anexa ao Código do IVA,

Outros Incentivos

O Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Tarouca, nos seus artigos 5º e 7º, prevê a
possibilidade da Câmara Municipal isentar ou reduzir do pagamento das Taxas previstas na tabela
anexa ao mesmo regulamento, nomeadamente pelo “incentivar ações geradoras de impactos
positivos ao nível do desenvolvimento social e económico do concelho”, em casos devidamente
fundamentados.

Aqui, se enquadra a possibilidade de aplicar as referidas condições de isenção ou redução relativas
às taxas municipais, mediante requerimento do interessado, focada na reabilitação e
valorização dos edifícios, promovendo uma renovada dinâmica urbana pela recriação da atividade
económica, da coesão social, com vista à atração de novos habitantes e rejuvenescendo a sua
população.

Poderá ainda ser prestado apoio a procedimentos administrativos próprios da instrução de processos
de controlo prévio para a realização de operações urbanísticas ou de candidaturas, assim como
apoio técnico às obras de reabilitação consideradas isentas de controlo prévio municipal,
nomeadamente pelo apoio com recurso a suportes gráficos, aconselhamento para técnicas e
métodos de construção, seleção e escolha de materiais.
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No incentivo à reabilitação urbana, apresenta-se também o Regime Excecional e Temporário
para a Reabilitação Urbana – Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que veio introduzir algumas
novidades no que respeita às exigências técnicas mínimas para a reabilitação de edifícios antigos
(localizados em ARU ou com mais de 30 anos), respondendo assim aos elevados custos de
contexto que tornam a reabilitação urbana restrita e garantindo a necessária flexibilidade e
adequação das regras ao edificado pré- existente. Com a entrada em vigor deste diploma as
obras de reabilitação urbana passaram a estar isentas de algumas disposições do RGEU,
destacando-se as seguintes: alturas máximas dos degraus; área mínima de instalações
sanitárias; área mínima do fogo; área mínima dos compartimentos de habitação; área
mínima dos vãos e sua distância mínima a obstáculo; o pé-direito mínimo; habitação em cave e
sótãos; iluminação e ventilação; largura dos corredores; largura mínima do lance de escadas;
obrigatoriedade de elevadores; e tamanho mínimo dos logradouros, ficando ainda dispensadas
do cumprimento de normas técnicas sobre acessibilidades previstas no regime que define as
condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos,
equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

Ao nível dos projetos de especialidades, as obras de reabilitação urbana ficam ainda isentas da
aplicação de requisitos acústicos e da obrigatoriedade de instalação de redes de gás, desde
que esteja prevista outra fonte energética. É ainda excluída a obrigatoriedade de
instalação de infraestruturas de telecomunicações em edifícios, mantendo obrigatória a
instalação das infraestruturas comuns ao edifício e um ponto na fração.

3_

PROGRAMA DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

A implementação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana será suportada através de
investimento público e investimento privado.
O investimento dos privados será maioritariamente canalizado para a reabilitação do património edificado,
podendo também existir alocação de verbas para participação na criação de campanhas promocionais imagem e marketing concelhios.
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Por sua vez, o investimento público será afeto preferencialmente às ações estruturantes do programa de
reabilitação. De qualquer modo, prevê-se que uma parte do investimento público também seja
direcionada para ações de requalificação de diversos troços de arruamentos inseridos na área de
reabilitação urbana.
Investimento Público
A tradução dos objetivos estratégicos só será possível através da implementação de ações estruturantes
que, pela sua natureza, sejam catalisadores de novas dinâmicas e de transformação. Estes projetos terão
uma influência transversal nas ARUs, constituindo-se como a resposta operativa, num quadro fortemente
restritivo de recursos, para a materialização dos objetivos estratégicos. Estas ações evidenciam-se pela
sua capacidade de alavancar o desenvolvimento deste território e impulsionar um efetivo processo de
regeneração e dinamização do tecido económico e social. De igual modo induzem o desenvolvimento de
outras ações e/ou projetos que surjam de replicação dos seus efeitos, segundo um processo de
‘contaminação positiva’. Importa sublinhar que as ações, mantêm entre si importantes articulações. Com
efeito, o sucesso de uma ação pode ser condicionado por outra(s) ação(ões) que concorra(m) para fins
interdependentes ou complementares.

Objetivo
Estratégico

Ação Estruturante

AÇÃO 1.1_ Regeneração da Zona Ribeirinha de Outeiro
ARU 5

OE1

AÇÃO 1.2_Plano Estratégico Intermunicipal do Varosa

Investimento

189.000,00€
20.000,00€

Valorização do
Sistema Natural

AÇÃO 1.3_Criação de roteiros temáticos
AÇÃO 1.4_Parque de Campismo

300.000,00€
SE
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AÇÃO 2.1_Criação de uma Bolsa de Alojamento

SE

AÇÃO 2.2_ Regeneração e revitalização do núcleo antigo do Outeiro

SE

OE2
Valorização do
Sistema Urbano
AÇÃO 2.3_Criação de um programa de apoio à reabilitação dos moinhos

250.000,00€

AÇÃO 3.1_Protocolos com entidades competentes para a reabilitação,
refuncionalização e promoção dos elementos notáveis (DRC Norte) – Ponte de
OE3

SE

Mondim da Beira

Valorização do
Sistema

AÇÃO 3.2_Animação do Património – Bienal das Artes e do Espumante

20.000,00€

Patrimonial
AÇÃO 3.3_Animação do Património – Oficinas de Técnicas Tradicionais de
Construção
AÇÃO 4.1_Criação de campanhas promocionais - imagem e marketing
OE4
Valorização do

concelhios.

AÇÃO 4.2_Criação de um conselho de desenvolvimento local

SE

SE

SE

Sistema Imaterial
AÇÃO 4.3_Programa de Educação Patrimonial

10.000,00€

789.000,00€

TOTAL

Figura 28 – Ações Estruturantes de Investimento Público na ARU 5

Investimento Privado
Da análise das experiências de reabilitação urbana, fica claro que dificilmente existirá uma regeneração
com escala e significado sem o envolvimento generalizado dos investidores e operadores privados. O
envolvimento do setor privado no financiamento da regeneração urbana e uma adequada política de
cooperação e coordenação com o setor público, quanto a meios disponíveis, partilha de risco e existência
de mercado, afigura-se como crítica para o sucesso de qualquer iniciativa da regeneração urbana. Se por
um lado, a concretização das iniciativas de natureza municipal irão desempenhar um papel chave na
dinamização do processo de reabilitação e revitalização do todo o tecido urbano da ARU, também se
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verifica, de forma crescente, uma resposta da iniciativa privada, que demonstra a captação e mobilização
dos promotores. Tal resulta numa estratégia de crescimento acompanhado, onde o investimento privado
alavanca o público e vice-versa.
No sentido de sustentar a estimativa de investimento privado futuro, procedeu-se à identificação dos
principais processos de obra inseridos na ARU, submetidos à apreciação entre 2010 e 2015, divididos
entre as principais obras concluídas e aquelas com processo formalizado ou obra a decorrer. Este
processo é fundamental dada a sua influência nas ações de investimento público, alavancando e
complementando o investimento privado.
A partir da análise (localização, tipologia e função) dos investimentos privados de reabilitação urbana já
concluídos ou com processo formalizado, associados aos objetivos estratégicos do PERU (expressos nas
ações públicas estruturantes), foram identificados os edifícios com maior potencial de investimento
privado. Esta aferição resulta quer de contactos já iniciados pelo proprietário, quer pelas características
intrínsecas do edifício em termos de pertinência de rentabilidade ou grau de exposição à ‘contaminação
positiva’ por parte da estratégia de reabilitação urbana, nomeadamente do investimento público.
De acordo com o estado de conservação em que se encontra o edificado, foram atribuídos níveis de
intervenção, ao qual estão associados valores estimados para a reabilitação dos mesmos.

Custo de obra

Estado de conservação

5

Excelente

4

Bom

3

Razoável

(estimado) / m2
0,00€

Edifício com ausência de anomalias ou anomalias sem significado
Edifício com anomalias que prejudicam o aspeto e que requerem trabalhos de fácil

150,00€

execução
Edifício com anomalias que prejudicam o aspeto, e que requerem trabalhos de difícil
execução. Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de

350,00€

limpeza, substituição ou reparação de fácil execução
Edifício com anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de

2

Mau

600,00€

difícil execução. Anomalia que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo
motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem trabalhos de fácil execução
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Edifício com anomalias que podem colocam em risco a saúde e a segurança, podendo

1

Péssimo
(ruína)

motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem trabalhos de difícil execução.
Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar acidentes

850,00€

graves ou muito graves. Ausência ou inoperacionalidade de infraestrutura básica

Figura 29 – Tabela de custo de obra estimado mediante o estado de conservação

Os valores e construção estimados por m2 são referentes à intervenção física no edifício, não incluindo a
taxa em vigor de IVA, aquisição do imóvel, indeminizações, realojamentos, projetos, gestão e
fiscalização, comercialização, taxas e licenças administrativas. Todos os valores correspondem a valores
indicativos, sujeitos à posterior elaboração, por parte dos promotores daa obra em causa, de todos os
elementos necessários à elaboração dos diferentes projetos, assim como dos cadernos de encargos com
as especificações dos trabalhos a realizar e correspondentes mapas de medições detalhados.

Bom
Razoável
Mau
Péssimo

Figura 30 – Gráfico do estado de conservação do edificado privado na ARU 5
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Figura 31 – Planta localização das ações de investimento privado previsto na ARU 5

ID (nº)

Estado de conservação

Área (m2)

Investimento (€)

1

Mau

440,46

264.276

2

Ruina

355,7

302.345

3

Mau

327,74

196.644

4

Mau

224,68

134.808

5

Mau

220,12

132.072

6

Mau

220,08

132.048

7

Mau

189,66

113.796
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8

Mau

187,86

112.716

9

Mau

172,84

103.704

10

Mau

168,38

101.028

11

Mau

166,08

99.648

12

Mau

155,78

93.468

13

Mau

121,78

73.068

14

Ruina

112,3

95.455

15

Mau

107,46

64.476

16

Mau

106,58

63.948

17

Mau

101,34

60.804

18

Mau

98,92

59.352

19

Mau

92,8

55.680

20

Mau

92,48

55.488

21

Mau

78,36

47.016

22

Mau

75,88

45.528

23

Mau

75,2

45.120

24

Ruina

33,7

28.645

25

Mau

66,28

39.768

26

Ruina

65,78

55.913

27

Ruina

19,1

16.235

28

Mau

124,5

74.700

29

Mau

123,09

73.854

30

Ruina

296,5

252.025

31

Ruina

170,16

144.636

32

Mau

314,24

188.544
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33

Mau

109,36

65.616

34

Mau

440,46

264.276

3.392.424€

TOTAL

Figura 32 – Estimativa dos custos de reabilitação edificado privado na ARU 5

Dadas as características do edificado privado da ARU, foi contabilizado e analisado o conjunto dos
edifícios, de natureza privada, que se encontram num estado de conservação ‘mau ou ‘ruína, dado
constituir este o conjunto prioritário a reabilitar. Tal operação corresponde um esforço de investimento
privado para a reabilitação integral desses edifícios, na ordem dos 3.392.424€.
Financiamento
De acordo com a alínea h) do n.º 2 do artigo 33.º do RJRU, o programa de financiamento da operação de
reabilitação urbana, prevê-se um investimento privado de 3.392.424€ para a reabilitação de imoveis, cuja
responsabilidade é dos respetivos proprietários. O programa de investimento público aponta para um
investimento de 789.000,00€.
Financiamento enquadrado pelo Portugal 2020
Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, no atual período de programação (2014-2020),
continuam a destacar e a enfatizar, ao nível europeu, a importância das cidades enquanto espaços
prioritários de intervenção para a promoção da competitividade, criação de emprego, promoção da
economia de baixo carbono e eficiência na utilização dos recursos. As propostas da Comissão Europeia
para a política de coesão 2014-2020 visam, por isso, fomentar políticas urbanas integradas para melhorar
o desenvolvimento urbano sustentável tendo em vista o fortalecimento do papel das cidades no contexto
da política de coesão. Neste contexto, a Comissão Europeia lançou, entre outras, as seguintes propostas
aos Estados-Membros:
1)

Estratégias de investimento integradas, com uma abordagem estratégica e holística – o Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) deverão apoiar o desenvolvimento urbano
sustentável através de estratégias integradas que enfrentem os desafios económicos,
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ambientais, climáticos e sociais das áreas urbanas (artigo 7.º, n.º 1, da regulamentação do
FEDER); tal implica que os recursos devem ser concentrados de forma integrada para visar
áreas com desafios urbanos específicos e, simultaneamente, que os projetos financiados pelo
FEDER em áreas urbanas devem ser integrados nos objetivos mais amplos dos programas;
2) Ênfase no desenvolvimento urbano ao nível estratégico – com base nas orientações do Quadro
Estratégico Comum (QEC), os Acordos de Parceria deverão estabelecer acordos que garantam
uma abordagem integrada na utilização dos fundos do QEC para o desenvolvimento sustentável
de áreas urbanas;
3) Ferramentas melhoradas para executar ações integradas – possibilidade de utilizar o
Investimento Territorial Integrado (ITI) para apoiar ações integradas em áreas urbanas, dispondo
da possibilidade de combinar fundos destinados a diferentes objetivos temáticos, incluindo a
combinação de fundos dos eixos de prioridades e dos programas operacionais apoiados pelo
FEDER, FSE e Fundo de Coesão (FC);
4) Oportunidade para enfrentar desafios urbanos – quatro dos objetivos temáticos têm prioridades
de investimento relacionadas no âmbito do urbanismo (indicadas no artigo 5.º da
regulamentação proposta do FEDER); recomenda-se que as cidades combinem as ações
apoiadas pelas prioridades de investimento sectorial no âmbito do urbanismo (para promover
estratégias de redução das emissões de carbono nas áreas urbanas, melhorar o ambiente
urbano, promover a mobilidade urbana sustentável e promover a inclusão social apoiando a
regeneração física e económica de áreas urbanas degradadas) e que as incorporem na
estratégia de desenvolvimento urbano integrado da cidade para implementar o princípio de
desenvolvimento urbano integrado (artigo 7.º, n.º 1, da regulamentação do FEDER);
5) Recurso a instrumentos financeiros – incentiva-se os Estados-Membros a que façam amplo uso
dos instrumentos financeiros para apoiar o desenvolvimento urbano sustentável; o âmbito dos
instrumentos financeiros é extenso e abrange todos os objetivos temáticos, todas as prioridades
de investimento e todos os tipos de beneficiários, projetos e atividades. Suportado nestes
desafios, o Acordo de Parceria Portugal 2020 estabelece, no capítulo referente às abordagens
integradas para o desenvolvimento territorial, que as intervenções tendentes à regeneração e
revitalização urbana em centros urbanos de nível complementar terão de ser apresentadas sob a
forma de uma proposta integrada. Complementarmente, no Programa Operacional Regional do
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Norte, refere-se a necessidade das autoridades urbanas proporem à Autoridade de Gestão uma
estratégia integrada de reabilitação urbana e a respetiva dotação, no contexto das ações
integradas para o desenvolvimento urbano sustentável. Neste quadro, a CM Tarouca, elaborou o
respetivo plano de ação de reabilitação urbana (PARU), tendo em conta as caraterísticas socio
funcionais do espaço a intervir e a coerência e articulação das intervenções previstas com outros
instrumentos de promoção da revitalização urbana (que assegurem uma dimensão crítica que
permita a obtenção de impactos relevantes da intervenção na redensificação da população
urbana e no desenvolvimento urbano sustentável, em matéria de qualidade ambiental e
urbanística). Assim, o PARU, conforme estipulado no Acordo de Parceria e no principal
programa financiador regional, integra intervenções enquadradas na Prioridade de Investimento
inscrita no Programa Operacional do Norte (Norte 2020):

 PI 6.5. Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades,
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a
reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído – procurando apresentar
intervenções que concorram para melhorar a qualidade do ambiente urbano, a revitalização e a
regeneração dos centros urbanos e a redução da poluição atmosférica e sonora;
Neste contexto, prevê-se que a maior parte dos investimentos previstos deverá ser concretizada
através de financiamento público, com recursos próprios do Município e cofinanciamentos
comunitários (mormente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, via PO Norte – PI
6.5). Ou seja, o PO Norte será o principal instrumento financiador das intervenções públicas, em
alguns casos através do recurso ao Instrumento Financeiro especifico criado para o efeito
(IFRRU 2020). Também no caso dos investimentos privados, importa mobilizar os apoios
financeiros disponibilizados pela Administração Central direcionados para a reabilitação dos
edifícios degradados. No contexto atual, apenas se perspetivam apoios no âmbito do PARU, no
quadro do Portugal 2020, via instrumentos financeiros (IFRRU 2020). O IFRRU 2020 –
Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas é um instrumento financeiro,
criado no âmbito do Portugal 2020, financiado pelos Programas Operacionais Regionais e pelo
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, para apoio à
reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, em
complementaridade, na reabilitação de habitação para particulares. Os apoios são concedidos
através de produtos financeiros, criados pela banca comercial, a disponibilizar com condições
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mais favoráveis do que as condições de mercado, sendo cofinanciáveis as operações
localizadas dentro das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), por exemplo, como é o caso de
Tarouca, em centros históricos definidos pelos Municípios, como seja a:

 Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade
inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DL n.º 266-B/2012, de
31 de dezembro);

 Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão.
Registe-se que a utilização a atribuir aos edifícios poderá ser para habitação, atividades
económicas ou equipamentos de uso coletivo e que, complementarmente, poderão ser apoiadas
as intervenções em eficiência energética concretizadas no âmbito do projeto de reabilitação
urbana de edifícios de habitação. O instrumento destina-se a pessoas singulares ou coletivas,
públicas ou privadas, incluindo-se os condomínios. Contudo, as operações a financiar devem
demonstrar viabilidade e gerar receitas líquidas positivas suficientes para amortizar o valor do
financiamento do investimento. Registe-se ainda, a criação do Instrumento Financeiro para a
Energia (IFE 2020), no âmbito do Portugal 2020, que entre outras, apoiará intervenções de
eficiência energética em habitações (particulares). Enquadradas no âmbito de outro instrumento
financiador (POSEUR – PI 4iii), as intervenções a apoiar devem procurar promover um parque
habitacional energeticamente mais eficiente através da adoção de sistemas passivos
(isolamentos, sombreamentos, entre outros), sistemas inteligentes de gestão e monitorização de
consumo de energia no interior habitação, sistemas de iluminação eficientes, bem como a
produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável (solar térmico
residencial). Na dimensão da eficiência energética no setor residencial, nomeadamente na
vertente específica da habitação social, deve igualmente referir-se o PO Norte, como importante
fonte de apoio financeiro.
Assim, no âmbito da PI 4.3:

 Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da
habitação, poderão ser apoiados investimentos de eficiência energética com a possível adoção
de fontes renováveis nas habitações sociais para autoconsumo, incluindo aplicação de soluções
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de energia solar térmica para aquecimento. Sendo o setor habitacional um grande consumidor
de energia, torna-se fundamental apoiar intervenções integradas ao nível dos edifícios, numa
lógica de eficiência e de valorização energética e utilização de energias renováveis no setor da
habitação social. Os potenciais beneficiários (entidades responsáveis pelas candidaturas) serão
a administração pública local e as entidades públicas gestoras de habitação social. Finalmente,
aponte-se a possibilidade do POSEUR, apoiar as intervenções associadas à mobilidade elétrica.
No âmbito da PI 4.5:

 Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios,
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal
sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação, está previsto o apoio à
promoção da utilização de transportes ecológicos e da mobilidade sustentável (mobilidade
elétrica). Assim, são várias as ações que podem ser apoiadas: atualização tecnológica dos
postos de carregamento elétricos públicos através da adaptação de pontos de carregamento
públicos para fichas normalizadas e comuns a toda a UE; alargamento da rede de pontos de
carregamento públicos em espaços de acesso público. Os principais beneficiários associados a
esta prioridade de investimento são a entidade gestora da rede da mobilidade elétrica e os
operadores da rede de mobilidade elétrica.
Outras fontes de financiamento
Para além dos fundos estruturais provenientes do PO Norte e do POSEUR, poder-se-á ainda recorrer a
outros fundos ou apoios existentes à data:
1) Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível, disponibilizado pelo IHRU, tem como objetivo
proceder à reabilitação do património mediante o acesso a financiamento pelo Estado/BEI,
pressupondo a devolução do empréstimo a longo prazo com período de carência (haverá um período
de 6 meses de carência de capital após o termo das obras). Procedendo ao financiamento de
operações de reabilitação de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos (de preferência
localizados em ARU), preconiza que, após a reabilitação, os edifícios deverão destinar-se
predominantemente a fins habitacionais (as frações destinam-se a arrendamento em regime de
renda condicionada). O programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros (apoio financeiro
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do Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa),
podendo candidatar-se 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. O empréstimo pode ascender a 90% do custo total da operação
de reabilitação; pode ter uma maturidade de até 15 anos, correspondendo a 180 prestações mensais
iguais; com uma taxa de juro fixa, durante todo o período de amortização, cujo valor base neste
momento é de 2,9%;
2) Reabilitar para Arrendar – Programa de Reabilitação Urbana - O programa, disponibilizado pelo
IHRU, tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, proveniente de um empréstimo concedido
pelo Banco Europeu de Investimento e destina-se prioritariamente aos seguintes tipos de
intervenções: i) Reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional
e cujos fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda condicionada;
ii) Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que ocorram no
âmbito de uma operação de reabilitação urbana sistemática, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º
307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto; iii) Reabilitação
ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, incluindo residências
para estudantes; iv) Construção de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos
fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda condicionada, desde
que se tratem de intervenções relevantes de preenchimento do tecido urbano antigo. Podem
candidatar-se a este programa os Municípios, as Empresas Municipais e as Sociedades de
Reabilitação Urbana. Cada candidatura pode incluir várias intervenções e pode ainda permitir a
outras entidades públicas, a apresentação de intervenções próprias que respeitem as tipologias
acima definidas. As intervenções deverão localizar-se em ARU, podendo localizar-se fora destas
áreas caso a candidatura seja apresentada ao abrigo do art.º 77.º-A do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. As intervenções deverão estar concluídas até 15
de dezembro de 2016. O financiamento previsto é realizado sobre a forma de empréstimo a 30 anos
(10 anos de carência de capital e uma taxa de juro indexada à Euribor que rondará neste momento
os 3%), sendo financiados 50% dos custos do investimento total de cada intervenção
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3) PROHABITA – Gerido pelo IHRU, tem como objetivo a resolução global das situações de grave
carência habitacional de agregados familiares. As situações de grave carência habitacional, passam
por casos de agregados familiares que residem permanentemente em edificações, partes de
edificações ou estruturas provisórias, caracterizadas por graves deficiências de solidez, segurança,
salubridade ou sobrelotação, bem como as situações de necessidade de alojamento urgente,
definitivo ou temporário, de agregados familiares sem local para habitar em virtude da destruição
total ou parcial das suas habitações ou da demolição das estruturas provisórias em que residiam. O
PROHABITA concretiza-se através da celebração de Acordos de Colaboração entre os Municípios
ou Associações de Municípios e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.
4) Fundo de Eficiência Energética, promovido pela ADENE, através de Avisos específicos, apoia
projetos de eficiência energética no domínio dos transportes, dos edifícios, da prestação de serviços,
da indústria e dos serviços públicos, que contribuam para a redução do consumo final de energia.
São beneficiários dos apoios as pessoas singulares ou coletivas, do setor público, cooperativo ou
privado, com ou sem fins lucrativos, que preencham as condições expressas na Portaria n.º 26/2011,
de 10 de janeiro, e definidas como elegíveis no âmbito dos avisos em vigor
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4_

PRAZO GLOBAL DO PROGRAMA E CRONOGRAMA DE AÇÃO

O âmbito temporal da operação de reabilitação urbana é de 15 anos, de acordo com o prazo máximo
definido no artigo 20.º do RJRU, contados a partir do dia da publicação em Diário da República.
Anualmente, a entidade gestora terá de elaborar um relatório de monitorização de operação de
reabilitação em curso e submetê-lo à assembleia municipal.
A cada 5 anos, a Câmara Municipal deverá submeter à apreciação da assembleia municipal um relatório
de avaliação da execução dessa operação, acompanhado, se for caso disso, de uma proposta de
alteração. Todos os relatórios serão obrigatoriamente divulgados na página eletrónica do município.
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5_

MODELO DE GOVERNAÇÃO

A adoção de um modelo organizacional orientado para a gestão da reabilitação urbana dos núcleos
históricos de Tarouca, que promova uma articulação institucional, operacional e relacional eficaz,
permitirá ao município dotar-se das condições ideais para maximizar a eficácia da intervenção proposta,
assegurando:
1) A coordenação das ações/intervenções e a garantia da prossecução da Visão;
2) O rigor do processo de decisão e de gestão das intervenções;
3) A otimização dos resultados através da redução dos tempos necessários para a conclusão das
ações, em favor dos agentes económicos e dos cidadãos.
Tal objetivo exigirá da parte do município um esforço organizativo, no sentido de estabelecer uma
‘arquitetura’ institucional baseada numa distribuição equilibrada e objetiva de responsabilidades e numa
gestão partilhada que canalize os esforços segundo um objetivo comum, que é o de garantir a eficácia e
o sucesso da reabilitação urbana. Para tal, será fundamental tirar partido das valência e das
potencialidades de cada unidade orgânica envolvida neste processo, cada qual com uma missão definida
e tendo presente um conjunto de fatores fundamentais:
1) Grande interação com os decisores políticos (linha aberta);
2) Autonomia na promoção e gestão das intervenções;
3) Forte articulação com os diferentes atores institucionais;
4) Forte atividade junto dos proprietários, inquilinos e promotores, públicos e privados;
5) Comunicação ativa dos programas e iniciativas;
6) Gestão de proximidade, com acompanhamento imediato e permanente dos potenciais
investidores locais e habitantes (sistema de ‘porta aberta’);
7) Celeridade nos processos de licenciamento e/ou autorização das ações de reabilitação urbana;
8) Realização de inspeções técnicas periódicas que atestem o estado de conservação dos
edifícios;
9) Conhecimento sistemático e atualizado do território nas suas múltiplas dimensões (urbanística,
económica, social e cultural).
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A interação e articulação institucional devem apoiar-se num sistema eficaz de comunicação, interna e
externa, assente numa ferramenta de base tecnológica que permita divulgar e partilhar a informação
relacionada com as ações de reabilitação urbana. De igual forma, o conhecimento sistemático e
atualizado do território e a gestão dos processos deve suportar-se num sistema de informação
geográfica, uma ferramenta indispensável à tomada de decisão.
Propõe-se, assim, a criação de uma estrutura com a responsabilidade de promover e implementar a
estratégia de reabilitação urbana dos núcleos históricos de Tarouca, constituído por:
1) Unidade de Gestão: Presidida pelo Presidente da Câmara Municipal e integrada pelos
Presidentes da União de Freguesias de Tarouca e Dálvares, União de Freguesias de Gouviães e
Ucanha, Freguesia de Salzedas, Freguesia de São João de Tarouca e Freguesia de Mondim da
Beira (territórios onde incidem as ARUs), assim como um outro membro, a designar, enquanto
representante da Comunidade Associativa. Compete à UG assegurar a gestão da execução do
PERU, designadamente a seleção das operações através da aplicação dos critérios de seleção
aprovados e emitir parecer sobre o enquadramento no PERU das intervenções apoiadas através
de instrumento financeiro;
2) Comissão de Acompanhamento: Presidida pelo Presidente da Autoridade Urbana (Presidente
da Câmara) e integrada por atores estratégicos locais, de natureza associativa, pública e
empresarial, com um número máximo de 10 membros. Terá como funções acompanhar a
implementação do PERU, nomeadamente através da apreciação dos Relatórios de Execução e
Resultados das operações, examinar os progressos realizados face aos objetivos e metas
fixados, e emitir recomendações e propostas suscetíveis de contribuir para melhorar a execução
e os resultados do PERU. A CA reúne ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente
quando convocada pelo Presidente ou por solicitação da maioria dos seus membros;

3) Unidade de Apoio Técnico: Dirigida por gestor habilitado e capacitada para o desempenho das
funções técnico-administrativas exigidas pela execução do PERU, prevendo-se que disponha de
dois técnicos – um para instrução dos processos de candidaturas e outro para o
acompanhamento e a instrução das ações – e de apoio administrativo adequado. Esta UAT será
ainda responsável pelas ações de divulgação do PERU, pela análise e avaliação das
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candidaturas, pela instrução dos pedidos de pagamento, pelo registo das operações no sistema
de informação, pelo acompanhamento da execução das intervenções e pelo sistema de
monitorização com elaboração de relatórios sobre a execução e resultados do PERU;
4) Unidade de proximidade: (balcão de atendimento especializado): Microestrutura de
proximidade que se constitui como o ‘rosto’ das operações de reabilitação urbana junto da
população local, prestando um serviço de proximidade quer na divulgação quer no
acompanhamento das intervenções quer no encaminhamento das solicitações efetuadas pelos
residentes e promotores locais para a reabilitação urbana. Trata-se de uma estrutura muito
ligeira, com uma afetação mínima de recursos, que visa agir como um elemento de contacto
direto com a área de intervenção e um facilitador das iniciativas.

UNIDADE DE PROXIMIDADE
(BALCÃO DE ATENDIMENTOUNIDADE DE APOIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO)

UNIDADE DE GESTÃO

COMISSÃO
ACOMPANHAMENTO

Figura 33 – Estrutura do modelo organizacional
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