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INTRODUÇÃO 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui a proposta de delimitação de uma área de reabilitação 

urbana para parte do território da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro e da União de 

Freguesias de Baião (Santa Leocádia) e Mesquinhata, adiante designada por ARU-Pala. 

O projeto de delimitação foi elaborado pela GLOBSPOT, Unipessoal Lda., de acordo com todos 

os requerimentos da Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico do Município de Baião, 

com a qual se manteve uma relação próxima de cooperação e articulação ao longo de todo o 

processo. A principal ambição consistiu na delimitação de uma área coerente que justifique o 

desenvolvimento e implementação de ações de melhoria do património construído, através 

da modernização dos seus componentes e favorecendo simultaneamente a permanência da 

população residente e a manutenção das suas atividades tradicionais. 

A este propósito lembramos que a Direção Geral do Território associa o conceito de 

reabilitação urbana ao processo de transformação urbana, compreendendo a execução de 

obras de conservação, recuperação e readaptação de edifícios e de espaços urbanos, com o 

objetivo de melhorar as suas condições de uso e habitabilidade, conservando, porém, o seu 

esquema estrutural básico e o aspeto exterior original. O RJRU estabelece que a reabilitação 

urbana designa “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 verdes de utilização 

coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou 

demolição dos edifícios” [alínea j) do artigo 2º]. 

Como vemos, é cada vez mais consensual que o conceito de reabilitação urbana deve ser 

adotado numa perspetiva integrada e abrangente, agregando princípios de renovação, 

revitalização e regeneração do tecido urbano. Nesta linha de ideias, entende-se que apenas 

com medidas de política integradas – em vez de ações isoladas de política setorial – se poderá 

reforçar a eficácia de um conjunto diversificado de intervenções em espaços urbanos 

1. 
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distintos, promovendo a reabilitação do edificado, a qualificação do espaço público, a coesão 

social e a dinamização da atividade económica e cultural. 

O projeto de delimitação da ARU-Pala está alinhado com estas preocupações, reconhecendo a 

necessidade – e as vantagens – da construção e implementação de uma estratégia de 

intervenção integrada e coerente para este espaço urbano. Esta estratégia será desenhada em 

articulação com os agentes estratégicos instalados no território, procurando potenciar um 

conjunto de recursos e valores existentes, bem como minimizar problemas e bloqueios 

atualmente existentes, por forma a promover o desenvolvimento socioeconómico e a 

melhoria das condições de vida. 

 

 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

Uma ORU é o conjunto articulado de intervenções que, de forma integrada, visam a 

reabilitação urbana de uma determinada área, sendo que de acordo com o RJRU a cada ARU 

deve corresponder uma ORU (n.º 4º do artigo 7º). A ORU desenhada para cara área pode ser 

simples ou sistemática. O primeiro tipo diz respeito a operações dirigidas essencialmente 

para a reabilitação do património edificado, sendo enquadrada por uma estratégica de 

reabilitação (ORU Simples). A ORU é Sistemática quando é enquadrada por um programa 

estratégico de reabilitação, ou seja, além da reabilitação do edificado visa promover também 

a qualificação e valorização de infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e urbanos de 

utilização coletiva, estando geralmente associada a um programa de investimento público. 

Considerando que o RJRU atualmente em vigor prevê que a aprovação da delimitação de 

áreas de reabilitação urbana possa ocorrer em momento anterior à aprovação da operação de 

reabilitação urbana (n.º 3 do artigo 7º), opta-se por apresentar um projeto que corresponde 

exclusivamente à aprovação da delimitação da ARU-Pala. 

Assim, de acordo com o RJRU, remete-se para uma fase seguinte a elaboração, seleção do tipo 

e aprovação da ORU, sendo certo que esta aprovação deve acontecer num prazo máximo de 

três anos (artigo 15º), sob pena da delimitação da ARU caducar. 

 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL E APROVAÇÃO DA ARU 

A ARU é apresentada pelo RJRU como “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 
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salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma ORU aprovada em 

instrumento próprio ou através de um plano de pormenor de reabilitação urbana” [alínea b) do 

artigo 2º]. 

A delimitação de uma ARU determina o reconhecimento pelo Município da necessidade de 

congregar nesta área um conjunto de ações e investimentos integrados, associados a uma 

estratégia previamente definida em que a salvaguarda do património edificado e o 

desenvolvimento sustentável do território sejam princípios centrais. 

A aprovação da delimitação da ARU é da competência da Assembleia Municipal, devendo 

esta pronunciar-se após proposta da Câmara Municipal. A proposta do executivo municipal 

deve resultar de a) uma deliberação prévia sobre a necessidade de promover a reabilitação 

urbana através de uma ARU e sobre a entidade responsável pela execução do projeto de 

delimitação; b) aprovação da proposta de delimitação da ARU. Importa reter que a aprovação 

de uma ARU obriga o Município a definir os benefícios fiscais associados aos impostos 

municipais sobre o património a conceder a todos os proprietários ou detentores de direitos 

sobre o património edificado. 

Neste sentido, cumprindo integralmente o disposto no n.º 2 do artigo 13º do RJRU, incluiu-se 

neste documento toda a fundamentação do projeto de delimitação, incluindo os seguintes 

elementos: 

− Memória descritiva e justificativa, incluindo os critérios subjacentes à delimitação da 

área abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

− Planta de delimitação da área abrangida; 

− Caracterização territorial e articulação estratégica da proposta; 

− Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património 

(IMI e IMT), nos termos da alínea a) do artigo 14º. 

 

Para efeitos de tramitação legal, o RJRU prevê que após o ato de aprovação da ARU (na 

Assembleia Municipal), o mesmo seja: 

− Enviado para publicação através de aviso na 2ª série do Diário da República e 

divulgado na página eletrónica do município (n.º 4 do artigo 13º); 

− Remetido ao IHRU, por meios eletrónicos, através do endereço de correio eletrónico 

aru@ihru.pt (n.º 5 do artigo 13º). 
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MEMÓRIA DESCRITIVA 
E JUSTIFICATIVA 

 

 

CRITÉRIOS SUBJACENTES À DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 

A área de reabilitação urbana proposta respeita a definição expressa no artigo 2º do RJRU, 

correspondendo a uma área que apresenta problemas de insuficiência e degradação nos 

edifícios, equipamentos e espaços de utilização coletiva, identificando o município de Baião 

como importante e urgente o desenho e implementação de uma estratégia de intervenção 

integrada. 

Assim, a definição dos critérios subjacentes à delimitação da ARU privilegiou a consideração e 

valorização dos objetivos de desenvolvimento social e territorial do município, 

designadamente os de reforço da competitividade e dinamização da atividade 

económica, promoção da coesão social, salvaguarda da justiça espacial e melhoria da 

qualidade de vida e do bem-estar de todos os residentes e utilizadores do espaço 

urbano. 

Nesse sentido, definiu-se um conjunto de quatro critérios de natureza instrumental e outros 

três de natureza operacional. Os primeiros são de aplicação transversal a todas as ARUs do 

município, garantindo a manutenção de uma orientação comum de delimitação destas áreas, 

dos benefícios que lhe estão desde já associados e das futuras opções de reabilitação urbana. 

Os segundos identificam os principiais domínios de reabilitação urbana, associados a grandes 

opções estratégicas, à potenciação de oportunidade e/ou à necessidade de superação de 

bloqueios e constrangimentos morfológicos, urbanísticos e socioeconómicos identificados.  

 

Os critérios de natureza instrumental são os seguintes: 

� A delimitação das ARUs do município deve assumir os princípios de equidade e 

justiça territorial como centrais, aplicando o mesmo conjunto de critérios 

operacionais a todo o município. Para o efeito a seleção de ARUs deve, por natureza, 

resultar de um processo alargado de caracterização e diagnóstico territorial que 

2. 
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permita identificar um conjunto de constrangimentos e potencialidades de natureza 

social, económica, urbanística e habitacional; 

� A delimitação das ARUs do município deve privilegiar a coerência e equilíbrio do 

ponto de vista morfológico e social, valorizando o respeito pelas dinâmicas do lugar e 

evitando definir limites que não considerem os seus limites, sob pena de criar 

situações de injustiça, por exemplo no acesso a benefícios fiscais; 

� A delimitação das ARUs do município deve considerar espaços contínuos e 

homogéneos, evitando a definição de áreas com características muito diferenciadas 

ou desenhadas em territórios sem continuidade territorial; 

� Sempre que possível devem utilizar-se os limites das subsecções estatísticas do INE, 

em detrimento de outros elementos (físicos ou naturais) que possam constituir limite 

das ARUs. As subsecções permitem um tratamento rigoroso de informação estatística 

para aferição da eficácia e eficiência da intervenção. Acresce ainda que constituem um 

dos principais suportes estatísticos a utilizar na futura Operação de Reabilitação 

Urbana e em outros programas de incentivo à reabilitação urbana; 

 

Os critérios de natureza operacional estruturam-se em critérios de carência sócio espacial, 

oportunidade e de articulação estratégica.  

O primeiro conjunto está associado à identificação de um conjunto de problemas ou 

bloqueios de natureza urbanística (degradação física do espaço público e da fachada dos 

edifícios, condições precárias de habitação) e/ou socioeconómica (considerando questões 

variadas de exclusão e vulnerabilidade, associadas por exemplo ao envelhecimento, à 

qualificação da população ou ao emprego). Resulta de um processo de caracterização à escala 

do lugar, da subsecção e da área proposta para a reabilitação urbana, em que se identificam 

problemas especialmente intensos ou territorialmente localizados, que acentuam o contexto 

geral de insuficiência ou degradação.  

O segundo grupo de critérios identifica um conjunto de oportunidades, associadas 

designadamente ao conjunto de serviços e equipamentos instalados no território, bem como 

a interessantes dinâmicas demográficas, sociais ou económicas. O critério de oportunidade é 

estruturado pelo reconhecimento de valor acrescentado e de um forte efeito de 

exemplificação e mobilização do espaço, potencialmente indutor de reabilitação em áreas 

adjacentes ou mais amplas. 

Finalmente, os critérios de articulação estratégica traduzem a consideração e a valorização de 

opções estratégicas de desenvolvimento assumidas à escala municipal ou sub-regional. Neste 

grupo entram espaços, restritos ou mais alargado, em que se identificou a necessidade de 

intervenção integrada como estrutural para o desenvolvimento de base territorial. Nestas 
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situações, entende o Município de Baião que a reabilitação urbana deve desempenhar um 

papel importante enquanto elemento promotor e agregador da estratégia de 

desenvolvimento, revelando-se fundamental para a concretização dos objetivos de 

desenvolvimento social e territorial enunciados anteriormente. 

 

No caso específico da ARU-Pala, a delimitação decorre de critérios de carência, 

oportunidade e de articulação estratégica.  

Como veremos no capítulo de enquadramento territorial, a ARU-Pala compreende um 

território com características demográficas, económicas e sociais recessivas, que por si 

só justificam uma intervenção de reabilitação urbana orientada para a melhoria das 

condições de vida. Numa análise geral, estas estão associadas a uma tendência acentuada de 

envelhecimento e perda de população residente. Também o parque edificado apresenta sinais 

de degradação das condições estruturais e de deterioração das condições de habitação digna, 

sendo significativo o conjunto de alojamentos que não têm, por exemplo, acesso a água ou 

instalações de banho.  

Apesar dos problemas apresentados identificam-se também um conjunto de oportunidades, 

associadas à qualidade ambiental e paisagística do espaço e à sua vocação turística. A ARU-

Pala inclui a área da Albufeira da Pala, um dos espaços com maior potencial em toda a região, 

facto que justifica a seleção deste espaço com prioritário, mais ainda porque se entende que a 

delimitação de uma ARU, e a consequente aprovação de uma ORU, poderá ter um importante 

efeito de exemplificação e mobilização do espaço, potencialmente indutor de reabilitação em 

áreas adjacentes ou mais amplas.  

Nesta linha de ideias cruza-se com princípios de articulação estratégica, considerando a 

recente construção de uma estratégia supramunicipal através do Programa Integrado de 

Valorização e Ordenamento do Douro Verde (PIVOT), promovido pela DOLMEN para 

potenciar a relação com o Douro dos territórios ribeirinhos dos municípios de Baião, Cinfães, 

Marco de Canaveses, Penafiel e Resende. 
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PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO 

A delimitação da ARU-Pala abrange uma área de aproximadamente 1,8 km2, localizando-se 

quase na totalidade na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, embora uma pequena 

parcela pertença agora à União de Freguesias de Baião (Santa Leocádia) e Mesquinhata. 

Em pormenor, a ARU-Pala localiza-se no espaço administrativo que pertencia à freguesia de 

Ribadouro até à última reforma administrativa, estando apenas uma parte do lugar de 

Mosteirô integrada na freguesia de Ancede. 

A forma da ARU é irregular, correspondendo aos lugares de Mosteirô, Pala, Porto Manso e 

Sub-Rego, tal como definidos pelo INE para recolha e produção de informação estatística. 

Compreende o espaço da margem direita da albufeira da Barragem de Carrapatelo e da fiz do 

Ovil, constituído por uma sequência linear de aglomerados com modelos distintos. Pala1 

apresenta um núcleo antigo de matriz orgânica, com uma área urbanizada adjacente, 

constituída pela compactação de formas lineares dispostas em socalcos e, mais recentemente, 

por uma megaestrutura arquitetónica de grande singularidade. Porto Manso constitui uma 

forma linear estruturada ao longo do eixo viário da EN211, ocupando ainda os espaços 

confinados entre este eixo, a frente de água e o canal ferroviário. Em Mosteirô mantêm-se 

como importantes elementos a frente de água e o canal ferroviário, com a estação. 

 

Figura 1 – Delimitação da área abrangida da ARU-Pala 
 

                                                           

1 O aglomerado da Pala é resultante do antigo bairro operário dos trabalhadores da obra de construção da 
barragem do Carrapatelo 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A PROSSEGUIR 

O projeto de delimitação da ARU e todos os dados que lhe estão associados – de 

enquadramento territorial e estratégico, ou de descrição e fundamentação da proposta – têm 

como finalidade a definição de uma estratégia de reabilitação do espaço e consequente 

desenho e implementação de uma ORU. 

Nesta linha de ideias, a delimitação da ARU-Pala concorre para os objetivos expressos no 

artigo 3º do RJRU, onde se estabelece que a reabilitação urbana deve contribuir, de forma 

articulada, para: 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados; 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário 

urbano e dos espaços não edificados; 

d) Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

e) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, 

diferenciação e competitividade urbana; 

f) Modernizar as infra -estruturas urbanas; 

g) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 

urbanos; 

h) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de 

desenvolvimento urbano, em que as ações de natureza material são concebidas de forma 

integrada e ativamente combinadas na sua execução com intervenções de natureza 

social e económica; 

i) Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sócio -cultural nos tecidos 

urbanos existentes; 

j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização 

coletiva; 

k) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a 

inclusão social e a coesão territorial; 

l) Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, 

equipamentos, serviços e funções urbanas; 

m) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 

n) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para 

atrair funções urbanas inovadoras e competitivas; 



ARU-PALA | Projeto de delimitação da  
Área de Reabilitação Urbana da Pala 

 

 13 

o) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor 

gestão da via pública e dos demais espaços de circulação; 

p) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 

condicionada; 

q) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados. 

 

Sem prejuízo da integração deste conjunto de objetivos, mais latos, a ARU-Pala assume como 

missão a promoção do desenvolvimento territorial e a melhoria da qualidade de vida, 

reconhecendo o papel que a reabilitação urbana pode desempenhar neste desígnio. Nesta 

linha de ideias, aprova-se um conjunto de domínios de intervenção e objetivos estratégicos 

específicos: 

 

A. Estrutura edificada 

� Preservar e reabilitar elementos de elevado valor arquitetónico e patrimonial; 

� Promover a reabilitação dos edifícios degradados ou funcionalmente 

desadequados, designadamente os que têm função residencial ou que estão 

associados a equipamentos ou serviços coletivos; 

� Melhorar as condições habitacionais e de bem-estar dos residentes, contribuindo 

para o reforço da atratividade residencial; 

 

B. Espaço público 

� Promover a multifuncionalidade dos espaços urbanos, em especial para o seu uso, 

para a circulação a pé, o repouso e o encontro social; 

� Qualificar espaços de socialização e vivência coletiva, procurando reforçar a 

atração do espaço público através da melhoria do ambiente e da imagem urbana; 

� Estruturar e qualificar o território urbano, minimizando os impactos de problemas e 

bloqueios identificados; 

� Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 

condicionada. 

 

C. Atividade económica 

� Revitalizar e dinamizar a atividade económica e os produtos tradicionais, 

promovendo novos polos de atração territorial; 

� Qualificar a atividade económica, através do incentivo à formação, à diversificação e 

à melhoria das condições infraestruturais do edificado; 
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D. Gestão e animação urbana 

� Afirmar os fatores de identidade cultural local como elementos potenciadores de 

diferenciação e competitividade urbana; 

� Desenvolver e implementar um modelo de intervenção integrada e eficiente, 

valorizando a participação e o empoderamento da sociedade e agentes locais; 

� Promover a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade, desenvolvendo 

um modelo de gestão da via pública e dos demais espaços de circulação; 

 

E. Ambiente urbano 

� Promover a sustentabilidade ambiental dos espaços urbanos, reforçando a 

importância e presença dos espaços verdes; 

� Fomentar a adoção e divulgação dos princípios e da importância da eficiência 

energética e do desenvolvimento sustentável, promovendo a sua implementação em 

edifícios públicos e privados 

 

ARU-Pala – “Afirmação Regional” 

No contexto específico da ARU-Pala, o principal objetivo reside na afirmação regional do 

espaço, através da qualificação e reabilitação do tecido urbano e da potenciação da 

centralidade temática (turismo) que constitui com Porto Antigo. Assim, assume-se a especial 

importância de uma intervenção que possa potenciar as relações visuais e espaciais com o 

espelho de água/albufeira, criando percursos e reforçando as sinergias através da valorização 

dos percursos entre os vários núcleos. Nesta linha de ideias devem constituir princípios 

centrais de uma ORU a qualificação ambiental, a dinamização das atividades económicas 

e culturais (laranja como cultura simbólica local), o reforço da coesão territorial e 

institucional e a melhoria das condições de vida da população residente. 

Em linha com a estratégia definida pelo PIVOT identifica-se a reabilitação urbana como uma 

das principais linhas de orientação e ação neste espaço. Com efeito o PIVOT aponta para a 

necessidade de reconhecer, incrementar e valorizar os padrões de identidade já existentes 

ou latentes, promovendo a conjugação criteriosa de fatores de unidade e de diversidade, 

através da valorização dos princípios de qualificação ambiental e sustentabilidade. No caso da 

ARU-Pala destacam-se e subscrevem-se as preocupações com a reabilitação dos espaços 

públicos e das estruturas edificadas. 

No primeiro caso, entende-se que a reabilitação de espaços públicos existentes ou a 

constituição de novos espaços públicos devem ter como objetivos a melhoria das condições 

de funcionamento, das condições ambientais e de conforto, bem como a inserção dos modos 
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de mobilidade suave. A reabilitação do edificado deverá garantir abordagens morfológicas e 

formais coerentes e ser estabelecida em espessura (não se limitando às fachadas) e em 

articulação com os espaços públicos de serventia, ponderando as situações de correção e 

reversibilidade de malformações.   
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ENQUADRAMENTO 
E CARACTERIZAÇÃO 

 

 

ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA 

A delimitação da ARU-Pala e a seleção do objetivos estratégicos a prosseguir, estão 

perfeitamente articulados com os documentos de planeamento e gestão territorial em 

vigor no Município de Baião, designadamente com o Plano Diretor Municipal. A articulação 

manifesta-se também no âmbito do projeto “Smart-Cities Portugal” (Rener Living Lab), 

programa em que o município de Baião está integrado e que apoia iniciativas variadas com o 

objetivo de afirmar Portugal no contexto das cidades inteligentes, designadamente através da 

promoção de soluções urbanas inovadoras para cidades inteligentes de forma integrada com 

vista à estruturação da oferta e respetiva valorização nos mercados internacionais ou ainda 

do incentivo ao desenvolvimento de projetos urbanos associados às especificidades 

territoriais de cada espaço. 

Com efeito, o PDM do Município de Baião reconhece a importância da reabilitação urbana, 

apontando como princípio estratégico para o solo urbano a necessidade de privilegiar “os 

processos de reabilitação das áreas urbanas existentes e da requalificação do edificado” (n.º 2 

do artigo 43º). No capítulo de incentivos relevantes para a concretização dos objetivos do 

plano e da concretização de políticas de melhoria, qualificação e valorização do ambiente 

urbano, acrescenta ainda que estes deverão ser aplicados a todas as iniciativas consideradas 

relevantes pela Câmara Municipal, designadamente as “operações urbanísticas associadas à 

reabilitação urbana” [alínea b) do ponto 1 do artigo 76º], e ainda as “ações de reabilitação de 

edifícios com interesse patrimonial” [alínea d) do ponto 1 do artigo 76º]. 

Além do mais, importa sublinhar que a ARU-Pala concorre para os três vetores estratégicos 

de intervenção que estruturam a estratégia municipal e o modelo territorial, designadamente 

os de reforço da coesão territorial, de modernização e diversificação dos setores 

económicos e produtivos e de valorização do património.  

No domínio da coesão territorial revela-se como especialmente importante o contributo para 

a estruturação e articulação do território, favorecendo a dinamização/reforço de um 

3. 
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importante polo de desenvolvimento municipal. A valorização do património é potenciada 

através do incentivo à preservação e divulgação da identidade histórica dos lugares e dos 

seus elementos ou bens de elevado valor arquitetónico ou urbanístico. Por fim, a reabilitação 

urbana concorre também para a dinamização e diversificação do setor económico, através da 

melhoria das condições infraestruturais e de contexto, promovendo a dinamização de uma 

área onde se registaram importantes investimentos nos últimos anos (de que é exemplo o 

Douro Royal Valley Hotel & Spa) e que se tem vindo a consolidar como espaço de atração 

turística. 

Na ARU-Pala estão presentes vários elementos identificados no PDM como Património 

Arquitetónico, designadamente: Ponte de Caminho de Ferro 1; Ponte de Caminho de Ferro 2; 

Igreja Matriz de Santo António; Casa da Torre ou Casa da Eira; Ponte rodoviária de Mosteirô; 

Capela de Porto Manso; Capela de Nossa Senhora da Conceição na Pala; Depósito de Água da 

Represa do Rio Ovil; Estação de CF da Pala; Escola de Porto Manso, Estação de CF de Mosteirô; 

e Casa de Mosteirô. Do ponto de vista arqueológico está delimitado o perímetro de proteção 

da Quinta de Mosteirô. 

Figura 2 – Vista aérea da ARU-Pala  Figura 3 – Estação de caminho-de-ferro da Pala 
 

Figura 4 – Albufeira da Pala     Figura 5 – Ruínas e antiga calçada romana 
 

A articulação estratégica revela-se também na consideração das propostas do Programa 

Integrado de Valorização e Ordenamento do Douro Verde, realizado pela DOLMEN para 
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potenciar a relação com o Douro dos territórios ribeirinhos dos municípios de Baião, Cinfães, 

Marco de Canaveses, Penafiel e Resende. O PIVOT assumiu como principal objetivo a 

valorização económica e social do território, procurando promover o reforço das 

dinâmicas intermunicipais e interinstitucionais, e ainda o reforço da articulação entre terra e 

rio.  

Do trabalho desenvolvido, com envolvimento dos agentes locais, resultou a definição de uma 

estratégia que assume como visão “Promover a centralidade do Douro Verde”, o rio como o 

elemento estruturador e que define como central o papel a desempenhar por uma rede de 

centros/espaços de amarração, entre os quais a área designada por “Albufeira da Pala”2  e 

que compreende os lugares da Pala, Porto Manso, Porto Antigo e Souto do Rio (os dois 

últimos em Cinfães do Douro, na margem Sul do Douro), ou seja uma área muito próxima da 

que agora se propões para ARU nos limites municipais. 

  

                                                           

2 Os outros centros de Amarração são Caldas de Aregos (com Estação, Laranjal e Venda das Caldas), Bitetos 
/Escamarão (com Castelo, em Castelo de Paiva), Entre-os-Rios (com Cruzeiro) e Porto de Rei. 
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CARACTERIZAÇÃO 

O contexto territorial de incidência da ARU-Pala3 apresenta um cenário demográfico marcado 

por uma quebra acentuada, registando uma diminuição da população de 45,6% entre 1991 

e 2011 na freguesia de Ribadouro4, bastante mais intensa da que se verificou no município de 

Baião (8,6%) e contrariando a tendência de crescimento moderado que observamos em 

Portugal, na região Norte e no Tâmega. 

  População 
residente (1991) 

População 
residente (2001) 

População 
residente (2011) 

Variação (1991-
2011) (%) 

Portugal 9867147 10356117 10562178 7,04 

Norte 3472715 3687293 3689682 6,25 

Tâmega 509209 551309 550516 8,11 

Baião 22456 22355 20522 -8,61 

Ribadouro 568 410 309 -45,60 

Quadro 1 – População residente (1991-2011)  
Fonte: INE 

 

As características do edificado também evidenciam alguns problemas, associadas 

designadamente ao seu estado de conservação. Com efeito, em 2011 a percentagem de 

edifícios muito degradados ou com necessidades de reparação era bastante elevada (11,7%), 

superando largamente os valores registados pelo município (6,2%) e a média nacional (4,4%). 

No que diz respeito à variação do número de edifícios muito degradados, a tendência foi de 

diminuição em todas as escalas de análise, incluindo a municipal onde os valores passaram de 

4,3% em 2001 para 2,3% em 2011. Contudo, na freguesia de Ribadouro regista-se um forte 

crescimento dos edifícios em mau estado de conservação, já que de um valor de 0 passamos 

para um registo de 3,4%. A variação do número total de edifícios também é negativa, 

registando-se uma quebra de aproximadamente 11,2% do parque habitacional, contrariando 

– uma vez mais – as dinâmicas de crescimento verificadas no município (3,7%), no Tâmega 

(14,4%) ou em Portugal (12,2%).  

 

 

 

                                                           

3 Os dados apresentados, salvo indicação em contrário, são fornecidos pelo INE e dizem respeito aos Censos 2011. 
4 Os dados apresentados à escala da freguesia consideram a delimitação territorial em vigor antes da última 
reforma administrativa. Esta opção resulta do tratamento da informação associada aos dados disponíveis por 
subsecção, pretendendo garantir o rigor e coerência das comparações através da utilização dos dados disponíveis 
para a freguesia no mesmo ficheiro. Neste sentido apresentam-se apenas os dados da freguesia de Ribadouro, uma 
vez que esta abrange a maioria da área abrangida pela ARU. 
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 Edifícios muito 
degradados 
(2001) (%) 

Edifícios muito 
degradados 
(2011) (%) 

Edifícios muito 
degradados ou 

com 
necessidades de 

reparação 
(2011) (%) 

Variação do n.º 
de edifícios 

(2001-2011) 
(%) 

Portugal 2,9 1,67 4,41 12,16 

Norte 3,5 1,63 4,61 9,96 

Tâmega 4,1 2,34 5,86 14,36 

Baião 4,3 2,25 6,19 3,73 

Ribadouro 0 3,35 11,72 -11,15 

Quadro 2 – Características dos edifícios (2001-2011)  
Fonte: INE 

 

Quando descemos a análise para a escala da ARU, reforçamos a ideia de um cenário 

demográfico e social recessivo, evidente desde logo no envelhecimento da população 

residente. Em 2011 o escalão etário de 65 e mais anos de idade representava 25,2% da 

população residente na ARU Pala, valor inferior ao contexto geral da freguesia (em que os 

idosos representam 30,1%), mas bastante superior à média nacional (19%) e aos dados 

globais do município (18,7%). A população jovem é relativamente reduzida, já que apenas 

12,6% da população tem menos de 20 anos de idade. 

 

Gráfico 1 – População residente por escalão etário (2011)  
Fonte: INE 

 

As qualificações da população residente também apresentam valores preocupantes, 

apesar de serem, regra geral, melhores do que os que caracterizam o panorama global do 

município de Baião. O peso das pessoas que não sabem ler nem escrever é significativo 

(10,1%), subindo para 54,3% se a estes juntarmos todos os que apenas concluíram o 

primeiro ciclo do ensino básico. Apenas 7,9% da população residente concluiu um curso 

intermédio ou superior.  
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Gráfico 2 – População residente por tipo de qualificação (2011)  
Fonte: INE 

 

As dinâmicas económicas e sociais associadas à situação perante a atividade económica 

reforçam a ideia de um contexto recessivo e marcado por importantes problemas. O 

envelhecimento da população é sublinhado pela elevada percentagem de reformados, que 

representam na ARU-Pala 33,8% da população com 15 e mais anos de idade, valor próximo 

do que se verifica em Ribadouro (36,8%), mas bastante superior aos registados para o 

município de Baião (26,4%), para o Tâmega (20,5%) e mesmo para Portugal (26%). A 

população empregada representa apenas 34,4%, sendo bastante significativa a percentagem 

de desempregados (7,1%) e de população sem atividade económica (24,6%).  

 

Gráfico 3 – População residente com mais de 15 anos, de acordo com a situação perante a atividade 
económica (2011)  

Fonte: INE 

Relativamente ao edificado, o Município de Baião caracteriza-se pela predominância de 

construções com apenas um ou dois pisos (92%), sendo bastante reduzido o número de 
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edifícios com três/quatro pisos (7,7%) ou de dimensão superior (0,3%). Estas características 

estão associadas à densidade construtiva e ao tipo de ocupação do solo de um município que 

é claramente de baixa densidade. Na ARU-Pala o tipo de construção é semelhante, apesar de 

uma maior presença de edifícios com três ou quatro pisos, que representam 9,7% do total de 

construções, mantendo-se dominante os edifícios com apenas um ou dois pisos (90,3%). No 

que diz respeito à época de construção dos edifícios, verificamos que 31,5% dos edifícios 

existentes na ARU-Pala foram construídos até 1960, valor superior ao que se regista na 

freguesia (28%), no concelho (23,3%) e em Portugal (25,4%). Também a proporção de 

edifícios construídos depois de 1980 é inferior na ARU-Pala, situando-se nos 31,1%, quando 

no contexto municipal o valor é de 48,6%.  

 

Gráfico 4 – Edifícios segundo a época de construção  
Fonte: INE 

 

Observa-se, portanto, um parque edificado envelhecido da ARU-Pala, o que agrava as 

condições de conservação e manutenção do edificado e promove situações de degradação das 

condições de habitabilidade. De facto, registam-se privações importantes no domínio de 

infraestruturas e bens que entendemos como básicos para a dignidade da habitação, e que 

não podem ser minimizadas pelo facto do efetivo populacional aqui presente ser reduzido 

(1,8% da população concelhia). Refira-se por exemplo, que 8% dos alojamentos clássicos de 

residência habitual não possuem instalações de banho, 6% não têm água, 4% não têm esgotos 

e 2,7% não possuem retrete.  
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Gráfico 5 – Alojamentos familiares clássicos de residência habitual vagos e ausência de instalações 
básicas (2011)  

Fonte: INE 

 

O envelhecimento do parque habitacional ajuda a compreender que 57,3% dos alojamentos 

de residência habitual na ARU-Pala não possuam qualquer lugar estacionamento, valor 

significativamente superior aos 42,5% registados no município ou à média nacional de 46%. 

Relativamente à dimensão média dos alojamentos, encontramos situações muito diversas, 

sendo importante o número de alojamentos com área inferior a 100 m2 (57,6%), sendo 

que quase 14,5% destes têm uma área inferior a 50 m2. A percentagem de alojamentos com 

área entre 100 e 200 m2 (38.7%) também é significativa, sendo semelhante ao que se regista 

no município de Baião (38%) ou em Portugal (40,9%). 

 

Gráfico 6 – Alojamentos familiares clássicos de residência habitual segundo a dimensão (2011)  
Fonte: INE 
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 O regime de ocupação não apresenta especiais particularidades, predominando os 

alojamentos com proprietário ocupante (72%), ainda que o arrendamento (15,3%) seja 

ligeiramente superior ao que se verifica no município. 

 

Gráfico 7 – Alojamentos familiares clássicos de residência habitual segundo o regime de ocupação 
(2011)  

Fonte: INE 
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BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

 

De acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, alterado 

pela Lei n.º 32/2012), a definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

sobre o património é obrigatória para a delimitação e aprovação de uma área de reabilitação 

urbana [alínea c) do n.º 2 do artigo 13º]. Com efeito, o RJRU clarifica no artigo 14º que a 

delimitação de uma ARU “obriga à definição, pelo município, dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais sobre o património, designadamente o imposto municipal sobre 

imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos 

termos da legislação aplicável” [alínea a) do artigo 14º]. O RJRU acrescenta que a delimitação 

da ARU “confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os 

edifícios ou frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e 

financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo 

de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural” [alínea b) do artigo 14º]. 

Ainda a propósito da concessão de benefícios fiscais à reabilitação urbana, importa ainda 

reter que: 

a) De acordo com a Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, revista pela Lei n.º 7-

A/2016), a atribuição de isenções e benefícios fiscais é competência da Assembleia 

Municipal, cabendo-lhe a concessão de “isenções totais ou parciais relativamente aos 

impostos e outros tributos próprios” (n.º 2 do artigo 16º), sendo que estes “não podem 

ser concedidos por mais de cinco anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com 

igual limite temporal” (n.º 3 do artigo 16º); 

b) O artigo 71º do Estatuto de Benefícios Fiscais – EBF (Decreto-Lei n.º 215/89, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 108/2008) estabelece um conjunto de incentivos à 

reabilitação urbana, alguns deles da competência da administração central. 

 

Assim, com a aprovação da ARU-Pala, os proprietários cujos prédios urbanos sejam 

abrangidos por esta delimitação e cuja obra de reabilitação se venha a concluir até junho de 

2021, passam a usufruir dos seguintes benefícios fiscais: 

 

4. 
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1. Benefícios de natureza municipal 

� IMI – Isenção nos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação por um período de 

cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação (n.º 7 do 

Artigo 71º do EBF); 

� IMT – Isenção nas aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio 

urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira 

transmissão onerosa do prédio reabilitado (n.º 8 do Artigo 71º do EBF). As obras de 

reabilitação devem iniciar-se no prazo máximo de três anos a contar da data da 

aquisição. 

 

2. Benefícios da competência da Administração Central 

� IRC - Isenção para os rendimentos obtidos por Fundos de Investimento Imobiliário 

em reabilitação urbana, desde que constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de 

dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos seus ativos sejam imóveis sujeitos a ações 

de reabilitação localizadas em ARU (n.º 1 do Artigo 71º do EBF); 

� IRS – Dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário 

relacionados com a reabilitação, até ao limite de 500€ (n.º 4 do Artigo 71º do EBF); 

� IRS/Mais-valias – Tributação à taxa reduzida de 5%, quando estas sejam inteiramente 

decorrentes da alienação de imóveis reabilitados localizados em ARU e recuperados 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação de urbana (n.º 5 do Artigo 71º 

do EBF); 

� IRS/Rendimentos Prediais – Tributação à taxa reduzida 5%, sem prejuízo pela opção 

de englobamento, quando os rendimentos sejam inteiramente decorrentes do 

arrendamento de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação de urbana (n.º 6 do Artigo 71º do EBF); 

� IRS e IRC – Tributação à taxa de 10% das unidades de participação nos Fundos de 

Investimento Imobiliário, em sede de IRS e IRC, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 71 do EBF; 

� IVA - Redução da taxa para 6% nas seguintes situações (selecionadas na Lista I – bens 

e serviços sujeitos a taxa reduzida – anexa ao CIVA): 

i. Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional. 
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ii. Empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, 

reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas destes 

afetos à habitação, com exceção dos trabalhos de limpeza, de 

manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre bens imóveis 

que abranjam a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos 

de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações 

similares. 

 

Quadro síntese 

Imposto Âmbito Benefício fiscal 
IMI Prédios reabilitados  Isenção por um período de 5 

anos (com possibilidade de 
renovação) 

IMT Prédios reabilitados 
destinados a habitação 
própria e permanente 

Isenção 

IRC Rendimentos obtidos por 
Fundos de Investimento 
Imobiliário 

Isenção 

IRS Reabilitação de imóveis Dedução à coleta de 30% dos 
encargos, até ao limite de 
500€ 

Mais-valias resultantes da 
alienação de imóveis 
reabilitados 

Tributação à taxa reduzida de 
5% 

Rendimentos prediais 
resultantes de arrendamento 

Tributação à taxa reduzida 5% 

IRS e IRC Rendimentos prediais 
resultantes de arrendamento 
de imóveis reabilitados 

Tributação à taxa de 10% 

IVA Empreitadas de reabilitação 
urbana ou de beneficiação, 
remodelação, renovação, 
restauro, reparação ou 
conservação de imóveis 

Redução da taxa para 6% 

Quadro 3 – Síntese dos benefícios fiscais de incentivo à reabilitação urbana 
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I – PRINCIPAL LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

� Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro - Procede à segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, relativo ao desempenho energético dos 

edifícios, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que 

estabelece um regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou 

de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou 

localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total 

ou predominantemente ao uso habitacional. 

� Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro - Procede à décima terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da 

urbanização e edificação. 

� Decreto-Lei 53/2014, de 8 de Abril - Estabelece um regime excecional e temporário a 

aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída 

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

estejam afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso 

habitacional. 

� Decreto-Lei 266-B/2012, de 31 de dezembro - Estabelece o regime de determinação 

do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou 

não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação 

urbana e de conservação do edificado, e revoga os Decretos-Lei 156/2006 e 

161/2006, de 8 de agosto. 

� Despacho 14574/2012, de 12 de novembro - Cria a Comissão Redatora do projeto de 

diploma legal que estabelecerá as «Exigências Técnicas Mínimas para a Reabilitação 

de Edifícios Antigos». 

� Lei 32/2012, de 14 de agosto - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 307/2009, 

de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana, e à 54.ª 

alteração ao Código Civil, aprovando medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a 

reabilitação urbana. 

� Decreto-Lei 115/2011, de 5 de dezembro - Primeira alteração ao Decreto-Lei 

309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de 

pormenor de salvaguarda. 
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� Decreto-Lei 46/2009, de 20 de fevereiro - Republicação do Decreto-Lei 380/99, de 22 

de setembro - Procede à 6.ª alteração ao Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, que 

estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT). 

� Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro - No uso da autorização concedida pela Lei 

95-A/2009, de 2 de setembro, aprova o regime jurídico da reabilitação urbana (RJRU). 

� Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro - Estabelece o procedimento de classificação 

dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e 

do plano de pormenor de salvaguarda. 

� Lei 67-A/2007, de 31 de dezembro ou o disposto no artigo 71.º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (Decreto-Lei n.º 215/89, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

108/2008). 

� Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro - Estabelece o regime jurídico da 

urbanização e edificação 
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II – PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU 

 
Figura 6 – Planta de delimitação da ARU 
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  Figura 7 – Planta de delimitação da ARU (imagem aérea) 
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III – CARTA DE PATRIMÓNIO 

 
Figura 8 – Carta de Património da ARU-Pala 
Fonte: PDM 
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IV – DENSIDADE POPULACIONAL 

 
Figura 9 – Densidade populacional no Município de Baião (2011) 
Fonte: INE 
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  Figura 10 – Densidade populacional na ARU-Pala (2011) 
Fonte: INE 
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V – POPULAÇÃO IDOSA 

 
Figura 11 – População idosa no Município de Baião (2011) 
Fonte: INE 
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  Figura 12 – População idosa na ARU-Pala (2011) 
Fonte: INE 
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VI – ANALFABETISMO 

 
Figura 13 – Taxa de analfabetismo no Município de Baião (2011) 
Fonte: INE 
 



ARU-PALA | Projeto de delimitação da  
Área de Reabilitação Urbana da Pala 

 

 39 

 

  Figura 14 – Taxa de analfabetismo na ARU-Pala (2011) 
Fonte: INE 
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VII – DESEMPREGO  

 
Figura 15 – População com 15 e mais anos desempregada no Município de Baião (2011) 
Fonte: INE 
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  Figura 16 – População com 15 e mais anos desempregada na ARU-Pala (2011) 
Fonte: INE 
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VIII – EMPREGO  

 
Figura 17 – Importância do emprego no setor terciário no Município de Baião (2011) 
Fonte: INE 
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  Figura 18 – Importância do emprego no setor terciário na ARU-Pala (2011) 
Fonte: INE 
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IX – EDIFÍCIOS  

 
Figura 19 – Edifícios construídos antes de 1960 no Município de Baião (2011) 
Fonte: INE 
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  Figura 20 – Edifícios construídos antes de 1960 na ARU-Pala (2011) 
Fonte: INE 
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X – ALOJAMENTOS 

 
Figura 21 – Alojamentos familiares vagos no Município de Baião (2011) 
Fonte: INE 
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 Figura 22 – Alojamentos familiares vagos na ARU-Pala (2011) 
Fonte: INE 
 


