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1. INTRODUÇÃO 
 

O 1.º Direito - Programa de Apoio ao Direito à Habitação – representa um importante passo 

em frente na forma como a questão do acesso à habitação é entendida e vertida para o plano 

da ação política. Assumindo como objetivo central garantir o acesso a uma habitação 

adequada, conferindo condições de vida dignas aos agregados familiares em situação de 

grave carência habitacional, o 1º Direito veio inaugurar uma nova fase no pensamento e 

planeamento estratégico em matéria de habitação. Assenta numa visão de direitos e 

liberdades fundamentais, e perspetiva a cidadania como uma condição que acontece em 

lugares físicos, ao invés de ser uma condição abstrata, quase incorpórea. Representa, em 

larga medida, um ponto de confluência de um conjunto de medidas e programas avulsos, mas 

traz como grande novidade o papel central da pessoa em todo o processo. Preconiza, 

efetivamente, uma abordagem dirigida às pessoas, às suas necessidades, expectativas e 

preferências, consideradas em contexto e pensadas, sempre, a partir de lógicas de 

capacitação, capazes de gerar soluções sustentáveis promotoras de trajetórias individuais de 

integração e participação social. 

O programa do 1º Direito representa, igualmente, uma novidade na forma como os agentes 

sociais são convocados a pensar os processos de reabilitação urbana, reconhecendo um papel 

absolutamente central às autarquias locais como principais motores da ação. Traz, nesse 

campo, e por isso mesmo, um conjunto novo, mas estimulante, de desafios aos municípios, 

convidando-os a refletirem estrategicamente sobre o lugar e o alcance de diferentes 

modalidades de gestão do parque habitacional, na procura de soluções que garantam o 

acesso de todos os cidadãos e de todas as cidadãs a condições habitacionais dignas, mas que 

sejam, em simultâneo, promotoras de desenvolvimento socioeconómico e de coesão 

territorial. 

O acesso a habitação condigna, e a temática geral da reabilitação urbana, no concelho de 

Baião, são temas que os atores locais têm assumido como de grande importância, 

especialmente atendendo à conjugação singular de um conjunto de situações de carência 

económica e habitacional que afetam alguns agregados familiares baionenses, num território 

marcado por uma ocupação por vezes desafiante. O direito a uma habitação condigna tem 

sido, na realidade, assumido pela edilidade, ainda que de forma implícita, como um pilar 
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fundamental da estratégia de desenvolvimento das comunidades espalhadas pelo concelho 

de Baião. É desde há muito entendido como um fator potenciador da competitividade e 

coesão, ao abrigo de uma visão de longo prazo sobre o território de Baião que o projeta como 

um território suporte de atividade humana onde todos os baionenses vivem em condições de 

dignidade humana, realizando o seu máximo potencial, em harmonia com os recursos 

naturais e o património cultural, na construção de um ambiente sustentável. 

A Estratégia Local de Habitação do Concelho de Baião (ELH-CB) surge, nesse sentido, como 

uma oportunidade de tornar explícito o que tem permanecido implícito, materializando, por 

isso, uma visão integrada do que se projeta para o desenvolvimento e coesão territorial do 

concelho de Baião. Neste documento, apresentam-se os princípios estruturantes da 

Estratégia Local de Habitação do Concelho de Baião (ELH-CB), definida para o horizonte 

temporal de 2021 a 2026.  A ELH-CB pretende funcionar como elemento enquadrador e de 

suporte a uma candidatura ao Programa 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação. É assumida, por isso, como uma componente da programação estratégica mais 

ampla, ao nível municipal, articulando-se com outros instrumentos de gestão do território, 

nomeadamente o Plano Diretor Municipal e o Plano de Desenvolvimento Social. 

A metodologia que assistiu à elaboração da ELH-CB envolveu uma participação alargada de 

atores locais variados, reconhecendo-se que o ecossistema que envolve decisões estratégicas 

em matéria de política para a habitação é amplo e intersetado por visões e interesses diversos 

que importa articular e integrar. Na preparação do documento enquadrador da ELH-CB, 

seguiu-se uma metodologia que, para facilidade de exposição, envolveu 3 fases principais:  na 

1ª fase procedeu-se a  uma caracterização da situação habitacional do concelho de Baião, 

nomeadamente tendo em vista o diagnóstico e a identificação de carências enquadráveis na 

estratégia; na 2ª fase, procurou-se definir metas estratégicas e medidas para resposta às 

situações de carência diagnosticadas, nomeadamente tendo em conta os recursos locais 

mobilizáveis; na 3ª fase, e enquadrando a ELH-CB no 1º Direito e nos princípios fundadores 

da nova geração de políticas para a habitação, analisaram-se as condições de aplicação dos 

diferentes instrumentos de política de habitação, nomeadamente com a definição de 

prioridades e investimentos necessários. 

A ELH-CB proposta neste documento está, por isso, organizada em 5 secções. Na primeira 

secção é feita a sistematização de informação de contexto sobre o território de intervenção, 
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nomeadamente tendo em vista a sistematização de dados que assistam à identificação de 

particularidades, recursos e oportunidades, mas também de desafios e constrangimentos que 

devam ser apreciados e ponderados no desenho da estratégia. Na segunda secção é 

apresentado o resultado do diagnóstico de necessidades habitacionais no território de 

intervenção, nomeadamente para sinalização, quantificação e contextualização do quadro de 

intervenção concreto onde a estratégia deverá produzir resultados. Na terceira secção são 

apresentados os princípios estruturantes da estratégia proposta, nomeadamente com a 

identificação da visão e da missão, assim como do enquadramento da estratégia nos planos 

macro, meso e micro do desenvolvimento estratégico do concelho de Baião. Na quarta secção 

avança-se com a proposta concreta de respostas a desenvolver, no âmbito da estratégia, para 

resposta à situações de carência habitacional sinalizadas no concelho. Na quinta e última 

secção faz-se uma análise de exequibilidade, nomeadamente tendo em conta volumes de 

investimento estimados e o calendário de execução das medidas propostas. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE BAIÃO 
 

Baião é uma vila portuguesa no distrito 

do Porto, região Norte e sub-região do 

Tâmega e Sousa. É sede administrativa 

de um concelho com o mesmo nome, 

com 174,53 Km2 de área e, segundo as 

últimas estimativas da população do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), 

com 18.748 habitantes. O município de 

Baião está atualmente subdividido em 

14 freguesias, na sequência da 

reorganização administrativa de 2013, 

altura em que se dividia em 20. Tem como principais pólos de concentração da sua população 

as suas 3 vilas: Baião, Ancede e Santa Marinha do Zêzere. Em termos geográficos confronta, 

a Norte, com os concelhos de Amarante, Vila Real e Santa Marta de Penaguião; a Este, com 

os Municípios de Peso da Régua e Mesão Frio; a Oeste, com o concelho de Marco de 

Canaveses e, a Sul, com o rio Douro, fronteira natural com os concelhos de Cinfães e de 

Resende. 

A economia do concelho tem vindo a estar progressivamente mais dependente do setor 

terciário, com já cerca de 50% das pessoas empregadas em Baião, segundo os censos de 2011, 

a nele encontrarem emprego. O emprego gerado nas indústrias transformadoras e, 

sobretudo, no setor da construção tem uma grande importância na economia local. A 

paisagem, porém, continua a refletir a importância do setor primário, se não como setor 

gerador de emprego, seguramente como setor fundamental para as economias familiares, 

numa lógica muitas vezes de subsistência. Os solos férteis produzem cereais, produtos 

hortícolas, frutas e vinhos. A pecuária e a exploração florestal encontram-se também 

presentes, começando a ganhar expressão a aposta nos recursos naturais do território, com 

a sua localização geográfica privilegiada, para exploração de Baião enquanto destino turístico 

e enquanto referência de um território sustentável 

Figura 1. Mapa do Concelho de Baião 
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Nesta secção do documento enquadrador da ELH-CB, faz-se uma breve sistematização de 

alguns indicadores estatísticos de caracterização sociodemográfica e socioeconómica do 

concelho de Baião, da sua população e dos seus agentes económicos, assim como do seu 

edificado e parque habitacional. A elaboração de um plano de ação estratégica para um 

território, seja qual for o tema específico que versa, só faz sentido se o território for entendido 

como o espaço integrado de uma comunidade. 

A análise do parque edificado, que estará na base da proposta apresentada para a ELH-CB 

procurará, seguramente, a compreensão da evolução, das características e das dinâmicas 

desse edificado nos últimos anos, sinalizando e detetando as suas fragilidades e 

potencialidades, que por sua vez estarão na base da programação de futuras intervenções no 

âmbito do ordenamento do território e do próprio Programa 1.º Direito. Isso, porém, só 

poderá ser feito com rapidez e com vista a um efeito útil, se os aspetos mais característicos 

do concelho, no que às dinâmicas demográficas, à evolução dos mercados e da economia 

local, às condições e problemas da vida das famílias e das comunidades forem tidos em conta 

e assumidos como o pano de fundo onde as ações de intervenção serão ensaiadas, logo 

definindo o seu alcance potencial, mas também os desafios e constrangimentos com que 

terão de lidar. 

Nesse sentido, começamos a discussão por essa necessária contextualização daquilo que é a 

comunidade humana territorialmente localizada baionense. 

 

2.1. População residente e principais indicadores demográficos 
 

A população total de Baião situava-se nos 18.748 habitantes, no final de 2019, segundo as 

estimativas nacionais da população residente publicadas pelo INE. Esse é um valor que resulta 

de uma paulatina contração no contingente absoluto de residentes, na ordem de 8% de 

variação negativa em relação aos valores registados no último recenseamento geral da 

população, em 2011. Esta é uma tendência, porém, que marca toda a região do Tâmega e 

Sousa (com uma variação negativa da população residente em período homólogo na ordem 

dos 4%) e até mesmo a região Norte como um todo (com 3% de variação negativa na 

população residente). A informação detalhada pode ser consultada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Estimativas da população residente: 2011 a 2019 

NUTS 2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 3687224 3666234 3644195 3621785 3603778 3584575 3576205 3572583 3575338 

Tâmega e Sousa 432946 430620 428054 425588 423683 420854 418768 417268 415989 

Amarante 56099 55677 55171 54775 54432 53947 53614 53366 53193 

Baião 20394 20119 19899 19682 19488 19255 19051 18891 18748 

Castelo de Paiva 16642 16432 16267 16120 15980 15797 15679 15567 15454 

Celorico de Basto 20087 19952 19795 19619 19485 19341 19186 19075 19040 

Cinfães 20254 19953 19647 19365 19122 18897 18653 18470 18244 

Felgueiras 58126 57904 57673 57411 57246 56950 56726 56576 56422 

Lousada 47547 47450 47300 47176 47075 46900 46839 46790 46755 

Marco de Canaveses 53521 53273 52966 52708 52480 52110 51871 51661 51496 

Paços de Ferreira 56769 56929 57001 56984 57024 56838 56705 56709 56728 

Penafiel 72227 71848 71434 71023 70759 70333 70078 69922 69772 

Resende 11280 11083 10901 10725 10592 10486 10366 10241 10137 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente (atualização de junho de 2020) 

 

Para esta retração da população no concelho concorrem vários fatores, dos quais retemos o 

saldo migratório negativo que se regista, à semelhança dos concelhos que integram a sub-

região do Tâmega e Sousa 

 

Tabela 2. Saldo migratório (Nº): 2011 a 2019 

NUTS 2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Portugal -24331 -37352 -36232 -30056 -10481 -8348 4886 11570 44506 

Norte -6307 -16584 -15730 -16137 -11716 -13241 -1661 4077 10427 

Tâmega e Sousa -1007 -2189 -2126 -2136 -1581 -2649 -1632 -1018 -694 

Amarante -183 -340 -325 -291 -213 -337 -175 -92 -7 

Baião -99 -150 -147 -126 -105 -131 -90 -61 -56 

Castelo de Paiva -106 -149 -145 -119 -98 -118 -87 -66 -64 

Celorico de Basto 3 -58 -51 -66 -32 -104 -29 1 56 

Cinfães -163 -212 -205 -159 -134 -155 -117 -90 -86 

Felgueiras -134 -290 -286 -290 -215 -403 -281 -201 -182 

Lousada -39 -170 -167 -203 -147 -259 -154 -86 -66 

Marco de Canaveses -125 -276 -267 -263 -188 -354 -221 -144 -91 

Paços de Ferreira 175 16 12 -134 -63 -290 -163 -81 -53 

Penafiel -258 -453 -443 -404 -320 -428 -270 -169 -129 

Resende -78 -107 -102 -81 -66 -70 -45 -29 -16 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos (atualização de junho de 2020) 
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Os indicadores demográficos fundamentais, por seu turno, apontam no sentido da queda nos 

nascimentos, na proporção de população jovem e, em sentido oposto, do aumento do peso 

da população mais velha e do acentuar do processo de envelhecimento demográfico.  

 

Tabela 3. Principais indicadores demográficos: estimativas a 31 de dezembro de 2019 

Indicadores  demográficos Portugal Norte 
Tâmega e 

Sousa 
Baião 

Índice de dependência de jovens (1) 21,10 19,00 18,60 16,70 

Índice de dependência de idosos (2) 34,10 31,50 24,80 32,20 

% pop. com 0 a 14 anos 13,60 12,70 13,20 11,40 

% pop. com 15 a 24 anos 10,60 11,10 12,80 11,50 

% pop. com 25 a 64 anos 53,70 55,50 57,00 55,70 

% pop. com 65+ anos 22,00 20,70 17,00 21,40 

Índice de longevidade (3) 48,60 46,50 45,20 52,40 

Índice de envelhecimento (4) 163,20 165,80 133,10 193,30 

Pop. estrangeira que solicitou residência por 100 habitantes 1,26 0,61 0,15 0,07 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos (atualização de junho de 2020) 
(1) Índice de dependência de jovens - Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre 

os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa 

habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos). 
(2) Índice de dependência de idosos – Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número 

de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas 

com 15-64 anos). 
(3) Índice de longevidade:  Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas 

com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 65 ou mais anos). 
(4) Índice de envelhecimento - Relação entre a população idosa e a população jovem, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas 

com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 

14 anos). 

 

A tendência decrescente no contingente absoluto de população residente tem vindo a 

acentuar, também, a menor densidade populacional do concelho de Baião no âmbito da sub-

região do Tâmega e Sousa. A este traço não será alheia, seguramente, a própria extensão do 

território, o seu relevo e o modelo de ocupação territorial, assim como a ainda insuficiente 

cobertura por infraestruturas essenciais. 
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Tabela 4. Densidade populacional (Nº/Km2): 2011 a 2019 

NUTS 2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 173,2 172,2 171,2 170,1 169,3 168,4 168 167,8 168 

Tâmega e Sousa 236,4 235,1 233,7 232,4 231,3 229,8 228,6 227,8 227,1 

Amarante 186,2 184,8 183,1 181,8 180,6 179 177,9 177,1 176,5 

Baião 116,9 115,3 114 112,8 111,7 110,3 109,2 108,2 107,4 

Castelo de Paiva 144,7 142,9 141,4 140,2 139 137,4 136,3 135,4 134,4 

Celorico de Basto 110,9 110,2 109,3 108,4 107,6 106,8 106 105,3 105,2 

Cinfães 84,6 83,4 82,1 80,9 79,9 79 78 77,2 76,2 

Felgueiras 502,2 500,3 498,3 496 494,6 492,1 490,1 488,8 487,5 

Lousada 494,9 493,9 492,3 491 490 488,1 487,5 487 486,6 

Marco de Canaveses 265,1 263,9 262,4 261,1 259,9 258,1 256,9 255,9 255,1 

Paços de Ferreira 799,6 801,9 802,9 802,7 803,2 800,6 798,7 798,8 799,1 

Penafiel 340,3 338,5 336,6 334,6 333,4 331,4 330,2 329,4 328,7 

Resende 91,4 89,9 88,4 86,9 85,9 85 84 83 82,2 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos (atualização de junho de 2020) 

 

2.2. Elementos de caracterização do tecido socioeconómico 
 

O tecido socioeconómico de Baião foi analisado tendo em conta dois níveis distintos de 

análise, embora complementares. Assim, procurou-se uma aproximação mais fina às 

realidades das gentes de Baião, ao nível da unidade freguesia, recuperando os últimos dados 

censitários, do último recenseamento geral da população de 2011. Complementar desta 

leitura mais fina, fez-se um levantamento sobre indicadores-chave de caracterização de 

condições socioeconómicas individuais, dos agregados familiares e das unidades económicas 

locais. Para tal, socorremo-nos dos dados mais recentes disponíveis ao nível municipal. Para 

a maioria dos indicadores, esses dados dizem respeito ao ano de 2019. Quando o último ano 

de referência disponível é anterior, isso é assinalado. 

 

2.2.1. Um território socioeconómico heterogéneo  
 

Na página seguinte apresenta-se um quadro resumo com alguns indicadores estatísticos 

relativos à população residente e aos agregados familiares das freguesias de Baião (Tabela 5). 

Desde logo o que se destaca nas freguesias de Baião é o baixo, ou muito baixo, contingente 

absoluto de população residente nas diferentes freguesias, com vários lugares a terem menos 

de 500 residentes.
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Tabela 5. Indicadores demográficos e socioeconómicos nas freguesias de Baião (1) 

Freguesias (antes 
da reorganização 
administrativa de 

2013) 

Total de 
população 
residente 
em 2011 

Menos 
de 10 

anos (%) 

65 ou 
mais 

anos (%) 

Taxa de 
analfabetismo 

(%) 

Proporção da 
população 
com pelo 

menos uma 
dificuldade 

(%) 

Proporção da 
população 

que trabalha 
ou estuda 

noutro 
município (%) 

Índice de 
sustentabilida
de potencial (2) 

Proporção de 
agregados 
familiares 

monoparentais 
(%) 

Nº de famílias em alojamentos 
familiares 

População residente com 15 ou mais anos (Nº) por principal meio de vida (%) 

Total 
Sem 
água 

Sem 
sanita 

Sem 
banho 

Total Trabalho 
Reforma 
pensão 

Subsídio de 
desemprego 

Rendimento 
social de 
inserção 

Ancede 2527 9,02 16,15 10,53 17,24 18,81 4,20 8,80 868 29 19 64 2132 39,96 25,70 3,80 2,81 

Campelo 3237 11,31 15,51 8,19 17,32 20,35 4,30 11,08 1084 10 16 35 2666 45,57 24,16 3,04 1,73 

São Tomé de 
Covelas 

576 9,20 15,45 11,28 28,18 45,35 4,60 8,72 186 18 9 23 494 35,83 25,51 3,04 2,63 

Frende 656 7,47 17,38 7,41 20,75 50,84 4,10 10,53 243 6 10 19 576 35,24 28,13 3,65 4,86 

Gestaçô 1263 8,08 22,33 12,14 24,63 43,83 2,90 8,29 458 21 17 39 1093 35,41 31,38 2,29 1,92 

Gove 1992 10,39 14,81 6,22 15,33 22,16 4,60 8,35 681 19 25 52 1658 38,84 22,56 4,95 2,77 

Grilo 590 10,17 15,08 7,92 21,83 31,20 4,50 6,59 204 11 3 21 493 36,71 24,14 6,69 2,43 

Loivos do 
Monte 

373 12,06 19,57 18,90 21,94 36,23 3,10 8,11 124 16 15 19 300 25,33 35,33 1,33 6,00 

Loivos da 
Ribeira 

480 9,79 18,96 10,39 22,86 60,40 3,40 6,12 162 2 7 12 403 31,27 30,77 2,48 2,23 

Mesquinhata 301 5,98 20,93 11,31 22,71 47,50 3,10 19,10 103 13 7 23 260 28,08 29,62 6,54 2,31 

Ovil 701 5,99 29,67 15,93 30,09 19,08 2,00 10,86 270 28 15 39 628 29,46 39,97 2,23 3,50 

Ribadouro 309 2,91 30,10 8,33 31,05 44,07 2,10 9,57 132 10 4 13 285 32,28 39,65 1,75 3,51 

Santa Cruz do 
Douro 

1453 7,43 22,71 10,19 26,83 25,00 2,80 10,05 501 28 15 57 1268 34,70 32,10 4,81 2,52 

Baião (Santa 
Leocádia) 

554 9,21 17,33 8,35 33,15 33,94 4,00 9,52 197 11 13 18 478 35,15 28,03 2,09 3,56 

Santa Marinha 
do Zêzere 

2796 9,91 17,95 7,70 17,93 35,34 3,70 8,49 982 16 25 56 2358 38,72 26,55 2,71 2,42 

Teixeira 595 6,72 28,74 22,16 35,95 52,13 2,10 17,80 237 25 24 30 525 22,67 43,81 2,29 2,67 

Teixeiró 351 11,11 18,52 14,42 33,93 53,25 3,30 15,53 112 1 2 6 282 32,62 30,14 1,42 3,90 

Tresouras 373 6,43 26,01 10,32 30,94 38,13 2,40 11,71 133 5 6 10 326 30,06 35,89 3,68 0,92 

Valadares 875 9,71 18,06 14,43 15,27 29,58 3,70 7,35 300 9 10 20 740 32,43 27,70 3,11 2,84 

Viariz 520 8,65 20,77 14,32 30,02 34,57 3,10 5,52 190 14 12 22 445 29,89 30,11 3,82 3,15 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e da Habitação 2011 (atualização de junho de 2020) 
(1) Os dados disponíveis no INE para os censos de 2011 ainda apresentam a desagregação em freguesias anterior à reorganização administrativa de 2013. 
(2) Índice de sustentabilidade - Relação entre a população em idade ativa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 

anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por cada pessoa com 65 ou mais anos). 
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Este é um elemento importante a ter em conta, nomeadamente na procura de equilíbrios na 

ocupação do território que conjuguem, por um lado, a desejada preservação do enraizamento 

da população, contrariando a tendência para a contração demográfica de territórios, com a 

gestão eficiente de recursos finitos que, numa lógica de custo-benefício, podem colocar em 

desvantagem os lugares de menor dimensão, aprofundando assimetrias territoriais e 

desvantagens socioeconómicas. Uma das temáticas que serão discutidas na ELH-CB envolve, 

precisamente, este tipo de ponderações, nomeadamente quando se equacionam alternativas 

para a resolução das situações de carência habitacional identificadas com recurso, ou não, à 

deslocalização territorial das pessoas e dos agregados familiares envolvidos. 

O território do concelho de Baião, analisado ao nível da freguesia, apresenta-se como um 

território heterogéneo, quer em termos demográficos, quer em termos das dinâmicas 

socioeconómicas que marcam as condições de vida das pessoas e das famílias. Assim, e 

olhando para a composição etária da população residente, desde logo se destacam nos 

lugares cimeiros lugares como Ribadouro, Ovil, Teixeira e Tresouras, locais onde o 

envelhecimento demográfico é mais acentuado, atingindo-se valores na ordem dos 1 em cada 

3 ou em cada 4 pessoas com 65 ou mais anos. De forma que diríamos não surpreendente, é 

também nestes locais que encontramos as maiores proporções de população residente a 

declarar possuir pelo menos uma das dificuldades com atividades da vida diária incluídas nos 

censos de 2011, as quais remetiam para dificuldades ao nível da locomoção e ao nível 

sensorial. Este é um indicador particularmente relevante quando o que está em causa é a 

análise das condições habitacionais em que as pessoas vivem, nomeadamente por se tornar 

mais previsível que a existência de dificuldades de locomoção e sensoriais exijam adaptações 

nos espaços habitacionais. 

Olhando de forma mais detalhada para os indicadores de condições de vida, algumas 

freguesias destacam-se como locais de potencialmente mais elevado risco de pobreza, 

privação material e exclusão social. Os domínios do que marca o contexto de exclusão social 

tendem a convergir, num movimento que usualmente designamos como cluster de 

desvantagem social. Assim parece ser em algumas freguesias e para as respetivas populações 

aí residentes. Algumas parecem destacar-se na acumulação de fatores potenciadores de 

exclusão, como por exemplo Teixeira, Loivos do Monte, Teixeiró e Ovil. Vejam-se, por 

exemplo as taxas de analfabetismo, de agregados monoparentais ou de beneficiários de RSI, 
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tendencialmente a coincidirem com os maiores valores nas mesmas freguesias. Estes são 

indicadores particularmente relevantes para se entenderem oportunidades e competências 

individuais para a ação, assim como disponibilidades de recursos próprios, ambas dimensões 

fundamentais para a intervenção em contexto habitacional. 

Relevante é também o que se observa ao nível de alguns indicadores de conforto habitacional 

mais primários. De novo, encontramos as freguesias identificadas no parágrafo anterior, 

acompanhadas de outras tais como Mesquinhata e, em menor grau, Viariz, como os lugares 

onde se detetam maiores deficiências de cobertura de algumas infraestruturas sanitárias 

básicas como água corrente dentro de casa, sanita ou banho. Isto antecipa, naturalmente, 

uma ocorrência mais marcada de situações de carência habitacional que poderão vir a exigir 

intervenção. 

O que resulta deste apanhado geral, à data dos Censos 2011, é que o território do concelho 

de Baião era atravessado por algumas desigualdades importantes em relação ao que marca 

as condições de vida e as oportunidades das pessoas e dos agregados. Essas desigualdades 

estarão, muito provavelmente, na raiz de uma boa parte das situações de carência 

habitacional que viriam a ser identificadas no município. Essas desigualdades poderão balizar 

as alternativas que podem vir a ser consideradas para ultrapassar as situações de carência 

habitacional, obrigatoriamente analisadas e ponderadas nos seus contextos e reavaliadas 

também em função dos dados dos Censos de 2021, uma vez que neste período intercensitário 

é expectável que as dinâmicas socio territoriais tenham sofrido alterações significativas 

nalguns indicadores essenciais.   

 

2.2.2. Atividades económicas e dinâmicas de participação no mercado de trabalho 
 

Retomando o nível de análise concelhio, desta vez com base nos dados mais recentes 

disponíveis para consulta, procuraremos, agora, contextualizar a ELH-CB no quadro do que é 

a economia local. Trabalharemos, sobretudo, com alguns indicadores de atividade económica 

e de participação da população na atividade económica. O objetivo é apenas o de destacar 

alguns elementos de contexto que terão particular importância para refletir sobre o domínio 

específico da habitação. 
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A análise da tabela 6 permite perceber, sobretudo, qual o contexto do concelho em termos 

de rendimentos provenientes de trabalho e, associado com este, ao nível do poder de compra 

dos seus habitantes. A esse nível, Baião destaca-se, na região Norte, e na sub-região do 

Tâmega e Sousa, pelos seus menores salários e, consequente menor poder de compra dos 

seus habitantes, abaixo de 60% do poder de compra médio nacional e 15 pontos percentuais 

abaixo da média para a sub-região. 

O destaque que damos a este indicador em particular prende-se com a sua extrema 

importância para considerar soluções habitacionais que dependam de uma mobilização 

razoável de fundos próprios. Alternativas que envolvam, por exemplo, recursos a 

financiamentos pela banca poderão ser, previsivelmente, mais difíceis de obter, mesmo para 

aqueles inseridos no mercado de trabalho, se atendermos aos rendimentos que geram em 

média.  

 

Tabela 6. Indicadores selecionados de atividade económica e rendimentos: 2019 

Indicadores económicos Portugal Norte 
Tâmega e 

Sousa 
Baião 

% pop. empregada por conta de outrem em estabelecimentos com 
menos de 10 trabalhadores (1) 

13,60 12,70 13,20 11,40 

% pop. empregada por conta de outrem em estabelecimentos com mais 
de 250 trabalhadores (1) 

10,60 11,10 12,80 11,50 

Acessos à Internet de banda larga por 100 habitantes (2) 38,57 34,54 26,73 21,73 

Ganho médio geral e por nível de educação (valor mensal) (1) 1166,88 1056,60 858,44 815,41 

Inferior ao 1.º ciclo 771,76 748,94 768,53 737,63 

1.º ciclo do ensino básico 845,25 823,62 775,47 726,23 

2.º ciclo do ensino básico 882,68 844,22 783,27 748,39 

3.º ciclo do ensino básico 920,31 875,47 794,10 823,32 

Ensino secundário 1095,65 1015,99 861,82 786,31 

Licenciatura 1850,09 1666,81 1397,94 1115,21 

Mestrado 1825,57 1646,69 1382,28 1245,76 

Poder de compra (em relação ao valor nacional) (3) 100,00 92,10 73,00 58,20 

Fontes: (1) INE, MTSSS/GEP, Quadros de pessoal; (2) INE, Inquérito às Telecomunicações; (3) INE, Estudo sobre 

o poder de compra concelhio (atualização de junho de 2020) 

 

Em termos de atividade económica, apreciada quer a partir do indicador mão-de-obra 

empregada, quer a partir do volume de negócios gerado, deveremos destacar a importância 

do setor da construção na economia local, quer enquanto criador de emprego, quer enquanto 

gerador de riqueza. Este é, novamente, um indicador importante a reter, pelo que sinaliza de 

disponibilidade local, no tecido empresarial, para responder às necessidades de intervenção 

no parque habitacional que vierem a ser identificadas e selecionadas como prioritárias. É um 
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traço da economia local que reforça, ainda, os efeitos de tipo spill-over que as matérias de 

política pública frequentemente têm, já que a intervenção num domínio tende a arrastar 

outros. Neste caso, a intervenção ao nível do parque habitacional do concelho e para 

resolução das situações de carência detetadas, poderá vir a constituir-se como um fator 

positivo para a economia local e para um setor vital da mesma. 

 

Tabela 7. Atividade económica no Concelho de Baião: 2019 

 Nº de 
estabelecimentos 

Nº de pessoas 
empregadas 

Volume de negócio 
das empresas (€) 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 354 (…) (…) 

Indústrias extrativas 0 0 0 

Indústrias transformadoras 75 722 18.122.934,00 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 2 (…) (…) 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

0 0 0 

Construção 180 1323 39.190.565,00 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

328 615 53.861.212,00 

Transportes e armazenagem 37 70 2.586.125,00 

Alojamento, restauração e similares 152 280 6.614.807,00 

Atividades de informação e de comunicação 8 61 2.955.950,00 

Atividades imobiliárias 20 24 426.301,00 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 81 116 2.312.929,00 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 133 182 2.008.787,00 

Educação 56 60 199.187,00 

Atividades de saúde humana e apoio social 105 129 2.317.229,00 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

28 28 176.464,00 

Outras atividades de serviços 70 85 838.626,00 

Total 1629 4134 141.012.485,00 

Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas (atualização de setembro de 2020) 
(…) informação confidencial não disponibilizada nas publicações do INE 

 

2.2.3. Proteção social e rede de equipamentos de apoio social 
 

Ainda nesta secção, onde oferecemos uma panorâmica geral do que é o concelho de Baião 

em termos do seu tecido socioeconómico, incluímos algumas observações sobre a expressão 

de alguns mecanismos de proteção social no concelho, assim como sobre a cobertura de 

equipamentos e recursos de apoio social. 
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Tabela 8. Beneficiários e valores de algumas prestações sociais (em 31 de dezembro de 2019) 

 Portugal Norte Tâmega e Sousa Baião 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (‰) 30,10 33,13 36,49 56,43 

Beneficiários da Prestação Social para a Inclusão (‰) 10,35 11,14 10,60 12,69 

Beneficiários do Abono de Família (‰) 73,97 75,84 98,02 94,62 

Valor médio anual das pensões da Segurança Social (€) 

Invalidez 5.577,00 5.145,00 4.899,00 4.610,00 

Velhice 6.522,00 6.052,00 5.332,00 5.266,00 

Sobrevivência 3.363,00 3.151,00 2.771,00 2.805,00 

Fonte: INE, Instituto de Informática (atualização de novembro de 2020) 

 

Destaca-se, antes de mais, a importância relativa que as prestações sociais, de todos os tipos, 

parecem ter para a população baionense.  É particularmente destacada a posição relativa de 

Baião em relação ao peso que tem na sua população o número de residentes a beneficiarem 

do RSI, com um valor não só muito acima da média nacional e da média na região Norte, mas 

sobretudo acima, de forma destacada, daquela que é a média para a sub-região. Este é um 

indicador que é particularmente útil para se antecipar a extensão e gravidade de algumas 

situações de exclusão social e carência, com efeitos expectáveis no plano habitacional. O 

quadro de alguma dificuldade económica que se tem vindo a traçar, reflete-se também na 

elevada taxa de cobertura de prestações destinadas a aliviar situações de carência, como é o 

caso do abono de família. 

Esta aparente dependência de largos contingentes da população dos rendimentos 

provenientes de prestações sociais será um fator a ter presente para contextualizar as 

situações de carência habitacional que vierem a ser detetadas e para balizar as modalidades 

de intervenção exequíveis. 

 

Quadro 9: Habitantes por médico e farmacêutico 2019 

Fonte: INE, Estatísticas do Pessoal de Saúde. INE - Estimativas Anuais da População Residente. 

2020. 

 
Habitantes por médico 

Anos 2015 2016 2017 2018 2019 

Baião 1.305,7 1.210,7 957,7 948,6 855,4 

 
Habitantes por farmacêutico 

Anos 2015 2016 2017 2018 2019 

Baião 1.506,5 1.761,0 1.741,2 1.580,9 1.568,3 
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À semelhança do que acontece na região e no país, em Baião nem todas as pessoas têm 

médico de família. No entanto, a situação tem vindo a melhorar e de acordo com estes dados 

do INE, em 2019 existia um médico por 855,4 habitantes.  

Relativamente aos farmacêuticos o panorama mantém-se mais ou menos estabilizado desde 

2015 com 1568 habitantes por cada farmacêutico em 2019. 

 

Figura 2. Mapa de Localização das Estruturas Públicas de Saúde de Baião. 

 

Fonte: CMB 2021 

 

Tabela 10. Número, capacidade e ocupação de equipamentos sociais no Concelho de Baião: 2020 

Equipamentos sociais (1) Nº de equipamentos Capacidade Ocupação 

Creche 3 106 93 

Pré-escolar 16 482 304 

Centro de dia 3 100 47 

Centro de Convívio 2 40 28 

ERPI Rede Solidária  3 135 135 

ERPI Rede Lucrativa 1 40 23 

SAD 6 223 175 

Lar Residencial 0 0 0 

CAO 2 60 55 

Casa de abrigo 0 0 0 
(1) Designação dos equipamentos de acordo com a nomenclatura em vigor nos serviços da segurança Social: ERPI – Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas; SAD – Serviço de Apoio Domiciliário para idosos; CAO – Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com 

deficiência. 

Fonte: Carta Social, 2020 (última atualização a 2021-02-04) 
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Em relação aos equipamentos e recursos em saúde, e pese embora o facto de não existir 

nenhum hospital no território concelhio de Baião, os rácios profissionais de saúde/habitantes 

não se afastam muito da média nacional, regional e da sub-região. O mesmo pode ser dito 

em relação às taxas de cobertura asseguradas por alguns equipamentos sociais, com valores 

que não destoam do que é a realidade nacional média. Assinala-se, porém, que alguns 

equipamentos têm taxas de ocupação já muito próximas da sua capacidade máxima, o que 

poderá colocar alguns desafios à viabilidade de algumas soluções habitacionais que 

impliquem, por exemplo, institucionalização. Tal é o caso das ERPIs do concelho, onde não 

restam muitos lugares disponíveis, ou dos lugares em lar residencial para pessoas com 

deficiência que, à data da elaboração da ELH-CB, não existem por não existir nenhum 

equipamento desse tipo. Adicionalmente, convém assinalar que os dados em análise se 

referem a um período marcado pelo dever de confinamento em resultado da emergência 

nacional de saúde pública, da qual resultou um abaixamento, temporário, no número de 

utentes nos serviços sociais de apoio. A expectativa razoável é que tal volte aos valores que 

existiam antes da pandemia, com taxas de ocupação generalizadamente muito próximas da 

capacidade total instalada. 

 

2.3. Dinâmicas urbanas no plano da edificação 
 

Estando em causa, na ELH-CB, um olhar particularmente focado no parque habitacional 

concelhio e em matérias de reabilitação urbana, inclui-se nesta secção do documento uma 

breve sistematização de algumas dinâmicas urbanas que têm marcado o território de Baião 

nos últimos anos. 

Começando com uma leitura geral, essencialmente baseada em dados censitários, 

verificamos que, no período intercensitário, o crescimento do edificada em Baião, apesar de 

positivo, foi tímido, sobretudo quando comparado com o observado na sub-região e na região 

Norte.  
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Tabela 11. Evolução do número de edifícios, por unidade geográfica de referência: 2001 e 2011 

NUTS 2013 2001 2011 Variação 
Proporção de alojamentos 

sobrelotados (2011) 

Norte 1.100.329 1.209.911 +10,0% 11,73 

Tâmega e Sousa 137.438 157.202 +14,4% 13,96 

Amarante 20.353 22.889 +12,5% 13,9 

Baião 10.169 10.548 +3,7% 9,64 

Castelo de Paiva 5.934 6.567 +21,7% 11 

Celorico de Basto 9.104 9.972 +9,5% 13,25 

Cinfães 9.864 10.854 +10,0% 12,73 

Felgueiras 15.490 17.929 +15,7% 13,11 

Lousada 11.873 14.384 +21,1% 14,85 

Marco de Canaveses 15.763 18.915 +20,0% 15,39 

Paços de Ferreira 12.848 14.912 +16,1% 15,18 

Penafiel 20.073 23.346 +16,3% 14,72 

Resende 6.507 6.886 +5,8% 12,38 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2001 e 2011 

 

Procurando detalhar a evolução mais recente, e focando em particular a realidade do 

alojamento familiar, podemos verificar que a última década, em Baião, tem sido marcada por 

algumas oscilações no número anual de construções novas, entre avanços e recuos que, 

apesar de tudo, não parecem descolar significativamente da linha observada para a sub-

região. Assinala-se que, durante o período em causa, nenhuma construção para habitação 

familiar, em Baião, foi promovida por agentes públicos, sendo toda resultado da iniciativa 

privada, singular ou empresarial. 

 

Tabela 12. Fogos concluídos (N.º) em construções novas para habitação familiar: 2011 e 2019 

NUTS 2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 9251 7276 4880 3321 2808 3130 2923 4463 5257 

Tâmega e Sousa 1389 1033 656 484 415 508 463 479 681 

Amarante 207 118 91 56 61 81 76 44 81 

Baião 60 57 22 15 14 9 15 12 22 

Castelo de Paiva 44 49 56 20 21 20 18 22 36 

Celorico de Basto 73 52 29 24 35 79 39 40 60 

Cinfães 55 43 26 21 17 10 7 6 8 

Felgueiras 98 102 59 38 27 41 38 42 48 

Lousada 134 142 67 58 71 67 76 51 126 

Marco de Canaveses 181 136 63 64 45 52 75 71 114 

Paços de Ferreira 182 90 75 42 42 40 37 103 76 

Penafiel 303 208 154 130 69 101 73 78 106 

Resende 52 36 14 16 13 8 9 10 4 

Fonte: INE, Estatísticas das Obras Concluídas (atualização de julho de 2020) 
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A atividade ao nível da edificação, porém, nem sempre tem corolário proporcional no domínio 

das transações ligadas ao imobiliário. Para percebermos a dinâmica do mercado imobiliário 

no concelho de Baião, até para sinalizar elementos relevantes no que tem sido o 

comportamento dos agentes económicos locais, analisamos a evolução no número de 

contratos de compra-venda e preço por m2 das vendas de alojamentos familiares, assim como 

os mesmos indicadores para o mercado de arrendamento. 

As conclusões principais apontam para alguma estabilidade nos volumes de compra-venda de 

prédios, embora com uma proporção de prédios urbanos, em Baião, sistematicamente abaixo 

da média da sub-região. O preço por m2 de alojamento familiar vendido tem vindo a sofrer 

uma evolução positiva, no concelho, acompanhando de resto o que parece ser uma tendência 

de mercado comum à sub-região.  

 

Tabela 13. Evolução no nº de contratos de compra e venda, por tipo de prédio, e no valor mediano 

das vendas por m2 de alojamento familiar: 2017 a 2019 

NUTS 2013 
Contratos de compra e venda (N.º) 

de prédios (1) 
% do total relativos a prédios 

urbanos 
Valor mediano das vendas por m2 de 

alojamentos familiares (€) (2) 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Norte 67200 72060 67906 74,51 75,68 73,98 777 849 940 

Tâmega e 
Sousa 

5752 5816 5700 62,69 62,12 61,79 599 612 670 

Amarante 924 768 829 64,39 71,35 70,21 624 660 726 

Baião 377 458 389 51,99 43,89 49,10 434 576 603 

Castelo de 
Paiva 

190 292 225 46,32 41,10 44,44 399 441 623 

Celorico de 
Basto 

383 371 396 43,08 43,13 47,22 583 458 545 

Cinfães 194 255 211 36,08 35,69 40,76 302 409 342 

Felgueiras 639 647 553 74,49 66,00 75,41 597 619 694 

Lousada 516 484 548 69,96 80,58 64,60 570 563 691 

Marco de 
Canaveses 

846 896 778 64,07 68,19 65,68 605 635 691 

Paços de 
Ferreira 

517 510 630 84,72 87,65 78,10 602 553 673 

Penafiel 903 816 793 64,01 59,93 59,27 676 738 740 

Resende 263 319 348 36,88 40,44 37,93 400 344 356 

Fonte: (1) INE, DGPJ Operações sobre Imóveis (atualização de outubro de 2020); (2) INE, Estatísticas de preços 
da habitação ao nível local (atualização de fevereiro de 2021) 

 

Já no que diz respeito à dinâmica do mercado de arrendamento, esta é substancialmente mais 

contida, com um número muito baixo de novos arrendamentos nos últimos anos, mas 

também com um valor/m2 bastante abaixo do que se pratica na sub-região.  
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Foi, ainda, possível perceber, com base em informação obtida junto aos técnicos dos serviços 

de intervenção social e comunitária, que para além deste mercado privado de arrendamento 

regulado, existe um mercado de arrendamento informal e precário, a praticar sensivelmente 

os mesmos valores de renda, reconhecendo as parcerias de apoio social em Baião nesta 

evidência, um relevante constrangimento de intervenção e apoio. Estes são fenómenos, 

porém, de carácter informal, de difícil quantificação e verificação no terreno. 

 

Tabela 14. Evolução do número de contratos de arrendamento e do valor/m2 da renda de 

alojamentos familiares: 2017 a 2019 

NUTS 2013 Nº de novos arrendamentos (anual) Valor mediano das rendas (€) por m2 de alojamentos familiares 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Norte 26130 23954 22101 3,83 4,14 4,62 

Tâmega e Sousa 1 638 1 425 1 365 2,61 2,68 2,71 

Amarante 302 249 230 2,7 2,78 2,67 

Baião - 36 37 2,57 2,51 2,11 

Castelo de Paiva 41 - - 2,6 - - 

Celorico de Basto 46 41 40 2,38 2,04 2,82 

Cinfães 47 39 43 2,31 2,6 2,6 

Felgueiras 246 240 233 2,53 2,49 2,53 

Lousada 149 156 134 2,21 2,48 2,5 

Marco de 
Canaveses 

176 145 159 2,5 2,58 2,5 

Paços de Ferreira 310 257 212 2,75 2,83 3,02 

Penafiel 269 221 232 2,79 2,94 2,92 

Resende - - - - - - 

Fonte: INE, Estatísticas das Rendas da Habitação a Nível Local (atualização de março de 2020) 

 

Analisando os Edifícios segundo o seu estado de conservação, os dados recolhidos nos censos 

de 2011 revelavam-nos já algumas necessidades de intervenção ao nível da reabilitação 

habitacional.  A experiência de trabalho das parcerias revela que esta é uma área deficitária 

no concelho, sendo os apoios para obras de reabilitação parcos, sobretudo porque a 

autarquia é a única entidade local que possui um programa de apoio regulado para 

intervenção junto aos estratos mais desfavorecidos da população. 
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Tabela 15. Edifícios por estado de conservação, 2011 

Localização geográfica (à 
data dos Censos 2011) 

Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Estado de Conservação; 

Época de construção 

Total 

Estado de conservação 

Total 
Sem 

necessidade 
de reparação 

Com 
necessidade 
de reparação 

Pequenas 
reparações 

Reparações 
médias 

Grandes 
reparações 

Muito 
degradado 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Baião 10548 7014 3297 1980 901 416 237 

Ancede 1134 859 271 187 69 15 4 

Campelo 1205 800 398 256 104 38 7 

São Tomé de Covelas 373 148 224 146 55 23 1 

Frende 358 315 42 34 7 1 1 

Gestaçô 768 511 254 195 50 9 3 

Gove  921 676 238 110 78 50 7 

Grilo 226 142 84 60 21 3 0 

Loivos do Monte 209 104 93 49 30 14 12 

Loivos da Ribeira 204 94 108 58 37 13 2 

Mesquinhata 192 155 36 24 9 3 1 

Ovil 633 225 321 125 104 92 87 

Ribadouro 239 130 101 42 39 20 8 

Santa Cruz do Douro 841 563 267 156 77 34 11 

Baião (Santa Leocádia) 334 175 109 46 37 26 50 

Santa Marinha do Zêzere 1232 922 293 200 76 17 17 

Teixeira 511 305 200 120 50 30 6 

Teixeiró 188 105 73 42 18 13 10 

Tresouras 213 186 26 17 5 4 1 

Valadares 465 359 99 655 24 10 7 

Viariz 302 240 60 48 11 1 2 

Fonte INE – Censos 2011 

 

Finalmente, e no que diz respeito à habitação municipal, a sua oferta é relativamente limitada 

no concelho de Baião e, sobretudo, está praticamente lotada em termos de utilização. 

Existem, no município, um total de 10 núcleos de habitação social, 2 de habitação social 

municipal gerida pela edilidade. Os restantes são geridos por agentes privados do setor 

solidário não lucrativo, sendo 1 propriedade da junta de freguesia local. No total, a habitação 

social em Baião disponibiliza 29 fogos para alojamento familiar, de tipologias variadas. 

 

Tabela 16. Habitação social disponível no concelho de Baião, 2019 

Freguesia Nº de fogos Ocupados Entidade proprietária 

Campelo 
3 1 C.M. Baião 

3 3 Conferências Vicentinas 

Loivos do Monte 3 3 C.M. Baião 

Ancede e Ribadouro 

3 1 OBER 

4 2 Junta de Freguesia 

3 3 Conferências Vicentinas 

Frende 3 3 OBER 

Valadares 3 3 OBER 

Sta. Cruz do Douro 1 1 Conferências Vicentinas 

Gôve 3 3 Conferências Vicentinas 

Fonte: Pelouro dos Assuntos Sociais da C.M. de Baião, 2020 
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Em síntese, procurou-se sistematizar nesta primeira secção da ELH-CB aquelas que são as 

principais características e dinâmicas do concelho de Baião e das suas gentes. O grande 

objetivo foi dar lastro ao que se perspetiva é a nova geração de políticas para a habitação 

plasmadas no Programa 1º Direito. Aí se defende uma abordagem integrada à problemática 

da habitação, que envolva as políticas de desenvolvimento territorial, os fatores económicos, 

sociais, funcionais e ambientais, bem como a ação em proximidade que seja compatível com 

as possibilidades da população a abranger. Assumindo a ELH-CB um papel estratégico para 

dar resposta ao acesso a habitação a pessoas em situação de carência e/ou vulnerabilidade, 

é com o pano de fundo que se traçou sobre o que é o tecido socioeconómico e urbano 

concelhio que ela foi pensada. 
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3. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES HABITACIONAIS 
 

Uma das peças essenciais em que assenta a Estratégia Local de Habitação do Conselho de 

Baião diz respeito aos resultados obtidos com a realização de um diagnóstico atualizado 

global das carências habitacionais existentes no território concelhio, contendo as 

características e o número de situações de pessoas e de agregados familiares que nele vivem 

em condições habitacionais indignas, tal como estão definidas e tipificadas no diploma legal 

do Programa 1º Direito. 

Nesta secção do documento enquadrador da ELH-CB, dá-se conta desse diagnóstico, 

identificando-se a metodologia utilizada para a sua elaboração e os apuramentos obtidos. O 

conteúdo desta secção estará na base do conjunto de propostas de intervenção que são 

equacionadas no âmbito da ELH-CB. 

 

3.1. Metodologia para a realização do diagnóstico 
 

O diagnóstico de necessidades habitacionais foi localmente coordenado pela equipa do setor 

de Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Baião. Envolveu um conjunto de ações decididas 

pela equipa local, de acordo com orientações enquadradoras enviadas pela equipa de projeto 

da ELH-CB. 

Para o estudo e levantamento das condições habitacionais indignas de agregados e famílias, 

houve necessidade de se efetuar um trabalho colaborativo de campo e um estudo da 

realidade atual das freguesias que o concelho integra, convocando e envolvendo as entidades 

locais, nomeadamente as que integram o Conselho Local de Ação Social de Baião (CLASB). O 

detalhe pretendido para o diagnóstico exigia um trabalho de grande proximidade, que se fez 

maximizando o conhecimento que os agentes sociais que estão no terreno têm. O objetivo 

era não só a identificação detalhada das características de agregados e condições 

habitacionais, mas a garantia de que ninguém ficava de fora. 

Em termos processuais, e uma vez asseguradas as condições formais para a elaboração da 

ELH-CB, o diagnóstico de necessidades decorreu por fases: 
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jan. e fev. 2020 elaboração de um formulário de recenseamento das carências 

habitacionais, adequado ao diploma legal do Programa 1º Direito - 

Decreto – Lei n.º 37/2018 

maio a jul. de 2020 trabalho de preparação da recolha dados, com consulta e análise de 

estudos e dados locais, trabalho multidisciplinar e interinstitucional, 

envolvendo as juntas de freguesia, IPSS e as equipas de intervenção 

social comunitária (RSI, SAAS, GAF, Conferências Vicentinas de Baião) 

ago. e set. de 2020 trabalho de terreno para recolha de dados primários com recurso a: 

• 20 sessões de esclarecimento à população, em todas as juntas 

de freguesia, para as quais todos os munícipes foram 

convidados a participar, através do info-mail, via CTT. 

• 1 sessão de esclarecimento aos técnicos e entidades que 

integram o NLI – RSI. 

• Atendimentos presenciais no GAF aos munícipes mais 

carenciados.  

• Registo e preenchimento dos inquéritos de recenseamento 

junto aos munícipes interessados. 

• Análise dos inquéritos recolhidos (de munícipes, técnicos e 

Instituições). 

set. e out. de 2020 Visita ao parque habitacional público /municipal. 

 Visita ao parque habitacional privado/solidário. 

 Identificação dos (potenciais) recursos urbanos disponíveis, que 

cumpram ou possam vir a cumprir a função social de habitação. 

dez. 2020 Apreciação e discussão do relatório preliminar com o diagnóstico de 

necessidades. 

Será importante ter presente que todo o processo de recolha de informação coincidiu com o 

período de emergência sanitária no país, na sequência da pandemia por Sars-Cov 2, com 

necessidade de adoção de protocolos de proteção individual que dificultaram a realização de 
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algumas das fases acima enunciadas e que estiveram na base de alguma extensão no tempo 

das mesmas. 

A metodologia de trabalho adotada apoiou-se numa abordagem integrada e participada, que 

envolveu as seguintes ações, fundamentais para o apuramento de um manancial extenso de 

informação que viria a enquadrar as propostas concretas no âmbito da ELH-CB: 

1. Levantamento de informação sobre o parque habitacional, público e solidário, do 

concelho, de forma a conhecer os recursos habitacionais disponíveis, o seu modo de 

utilização e estado de conservação; 

2. Levantamento e sistematização de informação interna na área da “Habitação” - 

Departamento dos Assuntos Sociais do Município. Tratamento e análise de 

informação recolhida, relativa às diferentes características e problemáticas do 

mercado de habitação e de reabilitação do concelho de Baião, assim como avaliação 

e sistematização de índices e indicadores locais de carências habitacionais;  

3. Levantamento das Situações Familiares de Dificuldade de Acesso à Habitação, 

identificando as características e o número de situações de pessoas e agregados que 

vivem em condições habitacionais indignas, tal como estão definidas no diploma legal 

do programa 1º Direito;  

4. Identificação dos (potenciais) recursos urbanos disponíveis, que cumpram ou possam 

vir a cumprir a função social de habitação.  
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3.2. Diagnóstico das situações familiares com carências habitacionais 
 

O levantamento de dados relativos às situações de carência habitacional existentes no 

concelho de Baião permitiu identificar um universo total de 136 agregados familiares com 

carências habitacionais. A sua distribuição pelo território concelhio é marcada por alguma 

dispersão, destacando-se as freguesias de Ancede e Ribadouro (17 casos), Loivos da Ribeira e 

Tresouras (16 casos), Campelo e Ovil (18 casos), Santa Leocádia e Mesquinhata (14 casos), e 

Teixeira e Teixeiró (12 casos), como as freguesias com um maior número relativo de situações. 

Relativamente ao tipo de alojamento que está envolvido nas situações classificadas como de 

carência habitacional, uma esmagadora maioria (cerca de 65%) diz respeito a edificado de 

construção antiga. 

Tabela 17. Classificação das situações de carência habitacional por tipo de alojamento 

Tipo de alojamento  Nº 

Construção antiga  88 

Construção clássica  20 

Construção Clandestina  3 

Construção Inacabada  5 

Habitação social (Clássica) 9 

Habitação Social Pré-fabricada  4 

Habitação Abarracada  4 

Abrigo Improvisado (Móvel)  1 

Anexo Casa  2 

Total 136 

 

Nas subsecções seguintes sintetizam-se um conjunto de indicadores de caracterização 

habitacional e sociodemográfica dos agregados familiares envolvidos nas diferentes situações 

de carência habitacional identificadas após o diagnóstico. 

A estes casos sinalizados e diretamente inquiridos para efeitos de caracterização detalhada 

de necessidades habitacionais viriam a juntar-se mais 16, relativos a fogos em núcleos de 

habitação social. Trata-se de fogos que não foram incluídos no protocolo de inquirição mas 

cujas condições de carência habitacional eram já conhecidas e haviam sido já previamente 

mapeadas pelos serviços competentes da autarquia. No total, viriam a ser integradas na ELH-

CB 152 situações de carência habitacional. Nas secções seguintes dá-se conta, apenas, dos 

apuramentos para os casos incluídos no protocolo de inquirição (136). 
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3.2.1. Caracterização dos alojamentos sinalizados 
 

Começando pela análise da condição de ocupação das habitações sinalizadas, esta apresenta-

se diversificada, com as categorias de arrendatário e de proprietário a destacarem-se das 

restantes. Estas são duas condições de ocupação muito claras em termos jurídicos e que 

permitirão antecipar com igual clareza o tipo de alternativas que podem ser equacionadas. 

 

Tabela 18. Distribuição das situações de carência habitacional por condição de ocupação 

Condição de ocupação Nº 

Arrendatário 46 

Proprietário 45 

Coabitação 5 

Cedência 26 

Herdeiro  7 

Outra(1)  7 

Total 136 
(1) Na situação ‘outra’ incluem-se situações como ‘caseiro 

agrícola’, ‘casa da família’, ‘penhorada’, ‘subarrendada’. 

 

No que diz respeito às situações objetivas na base da que viria a ser a sinalização da situação 

de carência habitacional, o quadro encontrado sugere que ainda são relevantes, em termos 

absolutos, as situações mais extremas, onde não estão sequer asseguradas as condições 

sanitárias básicas. 
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Tabela 19. Infraestruturas básicas ausentes nas situações de carência habitacional (nº de casos em 

cada infraestrutura ausente)(1) 

Infraestruturas básicas ausentes Nº de casos 

Água canalizada 37 

Água canalizada quente 52 

Sanita com autoclismo 38 

Banheira ou duche 52 

WC no interior da habitação 28 

Saneamento adequado 38 

Cozinha no interior da habitação 19 

Quartos separados 11 

Eletricidade 11 
(1) No mesmo caso podem estar ausentes, em simultâneo, mais do 

que uma infraestrutura básica. 

 

A avaliação geral, feita a partir da análise da combinação de características habitacionais 

observadas, tal como enunciadas no questionário de caracterização, permitiram classificar as 

136 situações de carência habitacional sinalizadas em 4 categorias de condições de 

habitabilidade, tal como se pode ver na tabela 20 abaixo. 

 

Tabela 20. Classificação das situações de carência habitacional segundo as condições de 

habitabilidade 

Condições de habitabilidade Nº de casos 

Com condições de habitabilidade 
 

23 

Com algumas condições de habitabilidade 
 

4 

Muito degradada 
 

5 

Sem condições de habitabilidade 
 

104 

Total  136 

  

 

3.2.2. Caracterização da condição socioeconómica dos agregados familiares 
 

Em relação ao tipo de agregado familiar envolvido nas situações de carência habitacional 

detetadas, voltamos a encontrar um cenário diversificado, embora com destaque para 

modelos que tipicamente aparecem associados, com maior probabilidade, a situações de 

alguma vulnerabilidade social. É esse o caso, em particular, dos agregados familiares 

unipessoais (isolados), muitas vezes envolvendo, em simultâneo, pessoas com idade mais 

avançada (23 casos entre os 62 agregados unipessoais), e o caso dos agregados 
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monoparentais. Estes dois tipos, em conjunto, representam 65% do total. Foram, ainda, 

sinalizadas 29 situações de carência habitacional em que estavam a residir, no alojamento, 

pessoas com deficiência. 

 

Tabela 21. Distribuição das situações de carência habitacional por tipo de agregado familiar 

Tipologia familiar Total 

Casal c/ filhos maiores  5 

Casal c/ filhos menores  9 

Casal c/ filhos maiores e menores  1 

Casal S/ filhos  25 

Família Alargada  11 

Monoparental – mãe com filhos maiores  7 

Monoparental – mãe com filhos menores 10 

Monoparental – pai com filhos maiores   2 

Monoparental – pai com filhos menores 1 

Isolado/a  62 

Outras  3 

Total 136 

 

 

Em relação à dimensão dos agregados familiares envolvidos nas situações de carência 

habitacional detetadas, temos uma forte incidência, como já foi sendo avançado, de 

agregados unipessoais, ou seja, pessoas que vivem sozinhas. São residuais os casos de 

agregados familiares de grande dimensão, onde tipicamente aumenta o risco de sobrelotação 

do espaço habitacional. 

 

Tabela 22. Número de pessoas nos agregados familiares que residem nos alojamentos classificados 

como de carência habitacional 

Nº de elementos Total 

1 60 

2 45 

3 15 

4 12 

5 3 

6 1 

Total 136 
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No que diz respeito à situação financeira dos agregados familiares que residem nos 

alojamentos considerados de carência habitacional, temos, como era de resto previsível no 

contexto da caracterização já feita para o território concelhio, uma dependência grande de 

prestações sociais e de reformas e pensões. São, na realidade, muito residuais os casos em 

que a fonte principal de rendimentos é o trabalho remunerado (10 casos em 136), sendo que 

mesmo nesses casos, em algumas circunstâncias, isso continua associado a uma situação e 

vulnerabilidade e precariedade. 

 

Tabela 23. Fontes de rendimentos dos agregados familiares em situação de carência habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forte presença das prestações sociais como fonte principal de rendimento, conjugada com 

uma inserção laboral marcada por alguma precariedade e baixos salários, estão na base de 

uma situação financeira marcada por grandes constrangimentos. Quando fazemos a análise 

aos rendimentos anuais dos agregados familiares, harmonizando os mesmos em função da 

dimensão do agregado, utilizando uma das escalas da OCDE, a da raiz quadrada1 da dimensão 

do agregado, percebemos que quase 90% dos indivíduos que fazem parte dos agregados 

familiares em situação de carência habitacional estão em situação de pobreza monetária, com 

rendimentos do adulto equivalente abaixo do limiar da pobreza para o ano 2019, igual a 

6.014,00 € (Fonte: INE, Inquérito às Condições de Vida e Rendimento).  O rendimento médio 

 
1 A OCDE propõe variadas metodologias de harmonização de rendimento dos agregados para apuramento do 
rendimento do adulto equivalente. A discussão sobre a sensibilidade das diferentes abordagens pode ser 
encontrada em De Vos, Klaas e Ashgar ZAIDI. 2005. Equivalence Scale Sensitivity of Poverty Statistics for the 
Member States of the European Community. Review of Income and Wealth, 43 (3): 319-333. 

Tipo de Rendimento Total 

Prestação Social  68 

Reforma / Pensão  39 

Vencimento  11 

Ausência rendimentos  3 

Vencimento precário  2 

Reforma + Prestação Social  4 

Prestação Social + reforma  3 

Reforma + Vencimento  2 

Reforma + Vencimento precário  1 

Prestação social + Vencimento  1 

Prestação social + Vencimento precário  1 

Vencimento + Reforma  1 

Total 136 
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anual do adulto equivalente, para os agregados familiares em causa, situava-se nos 3.422,00 

€, com 50% dos indivíduos com rendimento do adulto equivalente inferiores a 2.725,00 € 

anuais. 

 

Tabela 24. Escalões de rendimento do adulto equivalente dos agregados familiares em situação de 

carência habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Situações enquadráveis no 1º Direito, identificadas no diagnóstico de 

necessidades habitacionais 
 

3.3.1. Condições habitacionais indignas 
 

Após o levantamento de necessidades habitacionais, e uma vez analisadas as condições 

habitacionais e socioeconómicas dos agregados familiares envolvidos nas situações 

classificadas como de carência, foi possível proceder à sua classificação à luz do disposto no 

artigo 5º do DL nº37/2018. 

No total de 136 situações identificadas como de carência habitacional, um total de 129 

apresentavam elementos claramente enquadráveis no conceito de condições indignas, tal 

como disposto no referido artigo 5º: precariedade, insalubridade e insegurança, sobrelotação 

e inadequação. Em 21 casos foi possível apurar a conjugação de duas das categorias de 

indignidade habitacional, e em 2 casos observou-se, mesmo, a conjugação simultânea de três 

categorias de indignidade. Os 7 casos que não foram classificados, de forma clara, em 

nenhuma das quatro categorias de referência, dizem respeito a agregados familiares que 

ocupam habitações arrendadas e que, por motivo de desemprego, conjugado com dinâmicas 

de rutura familiar e presença de rendas elevadas, se encontram em situação iminente de 

Escalão de rendimento do adulto equivalente – valores anuais Total 

< 2000€  12 

2001€ a 3000€ 70 

3001€ a 4000€ 18 

4001€ a 5000€ 15 

5001€ a 6000€ 7 

> 6000€ 14 

Total 136 
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perda da habitação por incapacidade financeira. Nesse sentido, e com alguma flexibilidade 

interpretativa, acabariam por ser avaliadas como situações de precariedade iminente, sendo 

nesse sentido que seria equacionada a melhor resposta habitacional ao respetivo agregado 

familiar. 

 

Tabela 25. Classificação dos casos de carência habitacional por situação de indignidade habitacional 

(art.5º DL 37/2018) 

Situações de indignidade habitacional, artigo 5º do DL nº 37/2018 Total 
Precariedade  10(1) 
Insalubridade e Insegurança  97 
Sobrelotação  5 
Inadequação  1 
Precariedade + sobrelotação  2 
Insalubridade e insegurança + precariedade  3 
Insalubridade e insegurança + inadequação  12 
Insalubridade e Insegurança + sobrelotação  4 
Precariedade + Insalubridade e Insegurança + Inadequação  1 
Sobrelotação + Insalubridade e Insegurança + Inadequação  1 
Total 129 

(1) Aqui incluem-se 7 casos de precariedade iminente, associada a situações de despejo do alojamento por motivos de rutura familiar e 

incapacidade financeira para suportar a renda. 

 

 

3.3.2. Pessoas vulneráveis 
 

No âmbito do diagnóstico de necessidades habitacionais, e tendo em conta o disposto no 

artigo 10º do DL nº37/2018, procurou-se fazer um levantamento sumário da expressão de 

fenómenos enquadráveis no referido artigo, nomeadamente com vista à identificação de 

necessidades não satisfeitas de grupos populacionais vulneráveis que pudessem vir a ser 

integrados nos princípios orientadores do Programa 1º Direito. 

Atendendo à realidade concelhia, e com base no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

pelo município, nomeadamente no âmbito do pelouro dos Assuntos Sociais, destacam-se 

duas realidades particulares que se consideram relevantes enquadrar no planeamento 

estratégico da ELH-CB: vítimas de violência doméstica e jovens/adultos com deficiência. A 

estes somam-se, talvez numa ordem inferior de prioridade, jovens abrangidos por medidas 

tutelares e em processo de autonomização. 
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Em relação à problemática da violência doméstica, constata-se que o número de ocorrências 

registadas do crime de violência doméstica, ao longo dos últimos anos não revela nem 

tendência de crescimento nem de diminuição, mas antes oscilações anuais, entre um valor 

mínimo de 35 ocorrências e um máximo de 66 ocorrências anuais. A expressão deste 

fenómeno é largamente resultado, quer da maior tomada de consciência das vítimas da sua 

condição de vítimas e consequente procura de apoio, quer da própria atenção que os serviços 

competentes ao nível concelhio têm dedicado ao tema, materializado na disponibilização de 

mecanismos de apoio a quem dele necessita. É, aliás, assumido como objetivo estratégico 

para o município a sua bem-sucedida integração na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 

Violência Doméstica, com a criação e promoção de uma Estrutura Municipal de Atendimento 

e Apoio à Vítima de Violência Doméstica, e a disponibilização de um Alojamento de 

Emergência Social (temporário) que permita potenciar o alcance da intervenção das novas 

respostas municipais. 

Tabela 26. Evolução do número de ocorrências registadas do crime de violência doméstica contra 

cônjuge ou análogos, no concelho de Baião: 2011 a 2020 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº de ocorrências 60 47 51 55 61 66 58 64 35 43(1) 

Fonte: INE, Crimes registados (N.º) pelas autoridades policiais por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Categoria de crime; Anual - 

Direcção-Geral da Política de Justiça (atualização de março de 2020) 
(1) Os valores de 2020 são provisórios. Os totais contemplam os dados da Polícia Judiciária (PJ), da Polícia de Segurança Pública (PSP), da 

Guarda Nacional Republicana (GNR), da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), da Polícia Municipal (PM), da Polícia Marítima (PM), da 

Polícia Judiciária Militar (PJM), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e 

incluem crimes de localização desconhecida ou não classificável, registados por entidades que operam a nível nacional - Polícia Judiciária 

(PJ), Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT), Direções Distritais de Finanças (DDF), Direção de Serviços Antifraude (DSAF), Polícia de Segurança Pública (PSP), Direção Nacional da 

Polícia de Segurança Pública (PSP), Unidade Especial de Polícia, Guarda Nacional Republicana (GNR), Comandos Territoriais, Unidade 

Nacional de Trânsito, Unidade de Segurança e Honras de Estado, Unidade de Intervenção, Unidade de Controlo Costeiro e Unidade de Ação 

Fiscal da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

 

Esta realidade da violência doméstica aparece muitas vezes associada a situações de risco 

para menores, exigindo modelos de intervenção múltiplos. A análise dos registos disponíveis 

nos próprios serviços e organismos de apoio social com intervenção no concelho de Baião 

ajuda a perceber a dimensão desse fenómeno no território em causa. 
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Tabela 27: Nº Participações por violência doméstica ao CLAS 

Atividade Data Atividades 
Participantes 

Indivíduos Entidades 

Protocolo com Rede Social Baião, com 
Magistrados do Ministério Público afetos 
aos Inquéritos de Violência Doméstica 

Anual Comunicações 
Obrigatórias entre MP e 
CLASB 

21 Participações de 
Violência Doméstica 

Ministério Público 
Comarca do 
Porto Este 

Fonte:  relatório anual 2020 do setor assuntos sociais município  

 

 

Tabela 28. Tipologias de perigo dos Processos Entrados, na CPCJ,  por escalão etário e sexo, , em 

2020 

Motivo da intervenção Sexo 
Escalão etário 

(M/F) 2020 2019 
0-2 3-5 6-8 9-10 11-14 15-17 18-21 

Negligência 
M 2 2 2 1 5 1 0 13 

20 34 
F 1 2 0 2 2 0 0 7 

Negligência grave 
M 1 0 0 0 1 0 0 2 

8 1 
F 2 0 3 0 0 1 0 6 

Violência doméstica 
M 2 2 0 2 8 6 0 20 

35 18 
F 1 4 2 1 5 2 0 15 

Maus-tratos 
M 0 0 1 2 0 0 0 3 

8 10 
F 0 1 0 0 2 2 0 5 

Absentismo escolar 
M 0 0 0 1 2 7 0 10 

16 12 
F 0 0 0 1 3 2 0 6 

Abandono escolar 
M 0 0 0 0 0 1 0 1 

1 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros perigos (1) 
M 1 1 1 0 2 6 0 11 

17 25 
F 0 2 1 0 0 3 0 6 

Total 10 14 10 10 30 31 0 105  

Fonte:  relatório anual 2020 da CPCJ de Baião 
(1) Comportamentos graves anti-sociais e/ou de indisciplina e/ou que comprometem o seu bem-estar e desenvolvimento. Exposição a 

comportamentos que comprometem o bem-estar e desenvolvimento da criança, consumo de estupefacientes, abuso sexual/atos sexuais 

desajustados da idade, automutilação e tentativas de suicídio. 

 

 

 

 

 

Tabela 29. Número de pedidos de apoio à habitação por abandono do alojamento na sequência de 

violência doméstica e/ou rutura familiar, recebidos no Gabinete de Apoio à Família do Município de 

Baião: 2018 a 2020 
 

2018 2019 2020(1) 

Nº de pedidos de apoio 16 15 12 
(1) o valor apurado para 2020 diz respeito a pedidos recebidos até ao mês de agosto 

 

No que diz respeito à situação particular das pessoas com deficiência no concelho de Baião, 

tinha já sido definido como objetivo prioritário, no âmbito do Plano de Desenvolvimento 

Social (PDS) do CLASB – 2014-2020, em concreto no capítulo III, objetivo específico nº 3.6 
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(página 23 do PDS 2014-2020), a promoção de uma resposta residencial institucional para 

jovens/adultos com deficiência a residir no Concelho de Baião. Até à data, essa estrutura não 

foi criada, por constrangimentos que se prendem com a limitada capacidade financeira das 

potenciais entidades promotoras para o efeito.  

Embora se reconheça a prioridade que deve ser dada ao desenvolvimento de soluções que 

envolvam o cuidado na comunidade, e embora se partilhe da orientação de princípio para a 

desinstitucionalização daqueles que, por motivo de deficiência, veem a sua autonomia 

comprometida, a realidade concelhia aponta no sentido de uma estrutura residencial ser, 

efetivamente necessária, nomeadamente porque não existe, no presente, nenhuma. 

Residem no Concelho de Baião, à data da elaboração deste documento, 60 jovens/adultos 

com idades superiores a 16 anos e a frequentar o CAO. São, em muitos casos, indivíduos com 

deficiências profundas que têm como cuidadores, familiares que estão a envelhecer ou já 

muito envelhecidos, para muitos colocando-se o risco iminente de ficarem privados de 

resposta habitacional se os cuidadores falecerem. Entre as situações de habitação indigna 

viriam a ser identificados 11 casos de pessoas com deficiência a residir com cuidadores 

familiares em alojamentos com condições de habitabilidade comprometidas. 

 

Em síntese, do diagnóstico de necessidades habitacionais viria a resultar a identificação de 

136 situações de carência habitacional. Estas são, na sua maioria, situações que envolvem 

condições habitacionais muito comprometidas, caracterizadas por níveis elevados de 

insalubridade e insegurança, algumas vezes conjugados com outras pressões como 

precariedade, inadequação ou sobrelotação. Uma quantidade razoável das situações 

identificadas envolve imóveis que são propriedade dos agregados familiares envolvidos 

(quase metade). Os restantes ocupam os seus alojamentos como arrendatários ou em 

condições de ocupação marcadas por alguma instabilidade/vulnerabilidade jurídica. Em 

termos gerais, estamos na presença de agregados familiares onde se acumulam fatores 

múltiplos de exclusão social e de vulnerabilidade, sendo uma constante os baixos ou muito 

baixos recursos financeiros próprios disponíveis. São, ainda, situações onde há uma presença 

forte de agregados unipessoais, ou seja, pessoas que vivem isoladas. A estas situações 

acrescentam-se alguns grupos particularmente vulneráveis, cuja integração social deverá 
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perspetivar-se, e será potenciada, quando articulada com soluções que envolvam respostas 

habitacionais coletivas. Tal é o caso de vítimas de violência doméstica e de pessoas com 

deficiência. 
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4. ANÁLISE ESTRATÉGICA 
 

 

Enquanto documento estratégico, a ELH-CB concretiza uma visão sobre o caminho que se 

pretende percorrer no desenvolvimento do território do concelho de Baião, um caminho que 

se orienta para a concretização de um conjunto de objetivos e que mobiliza um conjunto de 

ativos, de recursos e expectativas locais. 

 

4.1. Missão e visão da estratégia local de habitação de Baião 
 

 

4.1.1. Missão 
 

A ELH-CB abraça como sua missão aquela que é a pedra angular do próprio Programa do 1º 

Direito - apoiar a promoção de soluções habitacionais para cidadãos e cidadãs que residem 

no concelho de Baião e que vivem em condições habitacionais indignas, não dispondo de 

capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Para isso, 

dinamizará abordagens integradas e participativas, orientadas pelo princípio da inclusão 

social e territorial, e assentes numa estreita cooperação entre programas, políticas e agentes 

sociais que, em proximidade com a população, estão atentos ao que são as capacidades das 

próprias pessoas. 

 

4.1.2. Visão 
 

A ELH-CB orienta-se para a afirmação de Baião como município de referência na região Norte 

para o que constitui um ecossistema natural e humano em harmonia, que seja sinónimo de 

bem-estar social e qualidade de vida, nomeadamente pela garantia de acesso a ambientes de 

vida condignos para todos e para todas que aí residem. 
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4.2. Enquadramento estratégico global 
 

A definição de um plano de desenvolvimento estratégico para o domínio específico da 

habitação não pode ser feita de forma isolada. Na realidade, a habitação é apenas um dos 

múltiplos elementos que definem o que é a experiência de vida nas comunidades, não 

podendo ser deles dissociada. Nesse sentido, a discussão sobre o desenvolvimento 

estratégico em matéria de política habitacional para o município de Baião deve ser balizada 

por aquelas que são as opções de fundo em matéria de desenvolvimento socioeconómico, 

cultural e territorial, por um lado; por aqueles que são os contextos concretos de 

necessidades que reclamam resposta; e por aqueles que são os recursos e os 

constrangimentos que marcam, de forma dinâmica, a vida humana coletiva no território em 

causa. 

Nesta secção daremos conta, de forma sumária, desses três pilares estruturantes da ELH-CB. 

O primeiro convoca-nos a tomar como pano de fundo a visão mais ampla que o município 

assumiu para o território de Baião para os próximos anos. O segundo envolve, 

essencialmente, a ponderação dos resultados obtidos a partir do diagnóstico de necessidades 

atuais. O terceiro remete para a consideração das dinâmicas sociodemográficas e 

socioeconómicas que têm marcado, ao longo do tempo, o território de Baião e a análise 

prospetiva que delas se possa fazer. 

 

4.2.1. A ELH-CB no âmbito do plano global de desenvolvimento de Baião 
 

Posicionado entre o rio Douro e a serra do Marão, Baião possui uma diversidade notável ao 

nível dos recursos naturais e dos elementos históricos e culturais humanos. O relativo 

isolamento que tem marcado a região tem contribuído para preservar o património e os 

modos de vida local. Se, até há algum tempo, estes eram entendidos, essencialmente, como 

fatores de constrangimento que criavam obstáculos ao desenvolvimento local, hoje são 

abraçados como oportunidades, integrando um projeto mais amplo de desenvolvimento do 

território concelhio que se orienta para a procura da harmonia entre as formas físicas e 

humanas, entre o material e o imaterial, entre o passado e o futuro, na construção do que se 

perspetiva seja a singularidade do território de Baião. Esta é a visão que está na base do 



48 
 

projeto Baião Vida Natural, a partir do qual se afirma como desiderato de médio e longo prazo 

a afirmação de Baião como um destino ambientalmente sustentável de referência na região 

Norte de Portugal. 

A edilidade definiu, ao nível do enquadramento mais geral do que se considera serem os 

objetivos estratégicos para um modelo de desenvolvimento territorial sustentável três pilares 

estratégicos fundamentais: o reforço da coesão territorial; a modernização e diversificação 

dos setores económicos e produtivos; e a valorização do património (Fonte: PDM de Baião). 

Para a concretização dessa visão estratégica de nível mais macro, o município, em estreita 

colaboração com os agentes económicos e sociais locais, define domínios prioritários de 

intervenção, enquadrados por documentos de estratégia aos quais a ELH-CB irá juntar-se, e 

com os quais se deverá articular. 

 

Figura 3. Programas e Instrumentos Estratégicos de Gestão Municipal em Baião 

 

 

Além da necessária submissão da gestão municipal a documentos enquadradores de âmbito 

regional e nacional, a edilidade de Baião tem procurado desenvolver programas locais 

orientados para aquelas que são as realidades concelhias específicas e as prioridades que para 
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as mesmas se definem. Na figura acima destacam-se alguns desses importantes programas 

locais, que necessariamente deverão ser tidos em conta na definição da ELH-CB. 

Como pontos mais óbvios de intersecção da ELH-CB com outras matérias de desenvolvimento 

estratégico local, destacaríamos: 

- a compreensão do valor estratégico do mapa habitacional como ferramenta de proteção do 

território, nomeadamente ao nível da promoção do enraizamento territorial das 

comunidades e do seu envolvimento com a preservação do património natural e cultural 

respetivo; 

- a compreensão do acesso a habitação digna como dimensão estruturante da inclusão e 

participação social dos indivíduos na comunidade e como pedra angular de processos de 

qualificação de trajetórias individuais para criação de valor humano local; 

- a compreensão da requalificação habitacional como projeto integrador que marca os 

territórios e que, por isso, deve ser elemento promotor da requalificação urbana mais global, 

nomeadamente ao nível de infraestruturas e acessibilidades. 

Esta integração mais sistémica da estratégia para a habitação implica, por outro lado, o 

mapeamento de programas nacionais e regionais que podem ser mobilizados para atingir os 

objetivos que a própria estratégia defina. Em concreto, reclama uma visão integrada dos 

instrumentos de apoio financeiro que a edilidade e os agentes sociais locais podem mobilizar 

para dar seguimento aos planos de ação que forem definidos para o domínio concreto da 

habitação, combinando estes com as potencialidades e recursos locais disponíveis para 

construção de soluções sustentáveis, quer no plano estritamente económico-financeiro, quer 

no plano dos seus impactos sociais e ambientais. 

Assim, e como ilustração, a requalificação de espaços habitacionais deve fazer-se 

acompanhar de um planeamento cuidado ao nível da integração dos projetos para o edificado 

na paisagem natural e cultural do território. Deve, por outro lado, procurar as soluções mais 

sustentáveis sob o ponto de vista energético e de utilização de recursos naturais. A visão da 

edilidade, materializada no selo Baião Vida Natural é um importante referencial para pensar 

a ELH-CB e para mobilizar um conjunto amplo de programas e instrumentos de ação na 

concretização do plano de ação para a requalificação urbana. 
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Por outro lado, a ambiciosa agenda municipal na promoção do desenvolvimento e inclusão 

social deve ser tida em conta para pensar quer necessidades, quer o alcance de diferentes 

modelos de intervenção no campo da reabilitação urbana, nomeadamente encontrando 

formatos que permitam a sustentabilidade das ações no tempo. A definição de acordos 

familiares de inserção, nomeadamente para aqueles realojados em habitação social, com 

planos de intervenção orientados para a capacitação social, pessoal e profissional dos 

residentes/inquilinos pode ser aqui uma abordagem promissora. 

Este plano macro é, por isso, tido em conta como referência de fundo fundamental para a 

definição da ELH-CB que nele deve encaixar. 

  

 

4.2.2. A ELH-CB no âmbito das necessidades imediatas de acesso a habitação 
 

A evolução do parque habitacional no município de Baião, de acordo com os dados 

disponíveis para análise, e já apresentados e discutidos no início deste documento, permite 

perceber que o panorama geral tem sido pautado por alguma estabilidade, traduzido num 

aumento tímido no número de novos edifícios construídos e num dinamismo muito contido 

ao nível do mercado de arrendamento. 

À data do último levantamento censitário no país, em 2011, foram recenseados em Baião 

11.595 alojamentos familiares clássicos. Para uma forte maioria desses alojamentos, o 

período da sua construção ocorreu já há algumas décadas, com um pico entre 1961 e 1990. 

Trata-se, por isso, e compreensivelmente, de um parque habitacional que vai sendo marcado 

pelos efeitos do tempo e da deterioração que tal significa nas estruturas habitacionais, 

nomeadamente quando não são objeto de melhorias e manutenção. À data do censo de 2011, 

foram recenseadas 3.297 habitações, num total de 10.311, a necessitarem de reparações 

(cerca de 1 em cada 3 habitações). 

Terá sido, aliás, este o cenário que motivou o desenvolvimento de algumas medidas 

específicas de política local, como o Programa Municipal da “Linha Amiga”, o Programa “Via 

Verde Família” e o “Programa Municipal do “Fundo Social de Baião”. Estes são programas que 

incluem no seu âmbito de intervenção as questões da reabilitação e beneficiação 
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habitacional, o apoio ao arrendamento ou a eliminação de barreiras arquitetónicas, por 

exemplo. A experiência de trabalho das parcerias revela que a autarquia se traduz na única 

entidade local que possui um programa de apoio regulado para esse tipo de apoio junto dos 

estratos da população mais desfavorecida.  

A habitação é, no contexto municipal, predominantemente propriedade de quem lá habita. 

De acordo com o censo de 2011, no total de alojamentos familiares, apenas 892 estavam 

enquadrados pela figura do arrendamento, ou seja, francamente menos de 10% do total de 

alojamentos familiares. Este é um valor, porém, que poderá mascarar a realidade do 

arrendamento já que, como se discutiu no início deste documento, existem amplas evidências 

sobre a existência de um mercado informal de arrendamento, difícil de quantificar mas que 

poderá mesmo duplicar os números oficiais. 

A habitação social tem tido uma expressão contida no quadro do parque habitacional 

baionense. Existem, atualmente, 29 alojamentos em habitação social, 6 geridos pelo 

município, os restantes 23 por entidades do setor solidário ou por juntas de freguesia. 

As condições de habitabilidade de uma parcela relevante dos alojamentos recenseados em 

2011 ainda se apresentavam com comprometimento grave ao nível das instalações sanitárias 

básicas num número considerável de alojamentos (264 não tinham água canalizada; 578 não 

tinham instalações de banho ou duche). 

Foi com este contexto como pano de fundo, que foi feito um levantamento de diagnóstico da 

situação atual, tendo sido identificadas 136 situações que se apresentam como de 

indignidade habitacional e sobre as quais se assume ser urgente a intervenção no sentido de 

garantir a todos o acesso a uma habitação digna.  

 

 

4.2.3. A ELH-CB no âmbito das dinâmicas demográficas e socioeconómicas locais 
 

Na elaboração da ELH-CB, e perspetivando as modalidades de resposta mais adequadas à 

satisfação das necessidades sinalizadas em relação a situações de carência habitacional, 

torna-se fundamental entrar em linha de conta quer com as dinâmicas socioeconómicas 
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concelhias, quer com os recursos locais existentes, materiais e humanos, que possam ser 

ativados para fins habitacionais. 

As soluções propostas, e nos termos em que são propostas, envolverão processos de tomada 

de decisão sobre, em primeiro lugar, quem é que vai assumir o papel de liderança nos projetos 

de intervenção, e a quem é vão ser atribuídos os apoios que vierem a ser disponibilizados ao 

abrigo do programa do 1º Direito ou de outros instrumentos de apoio. 

O pano de fundo humano para a ELH-CB confronta-nos com um território onde a população 

residente está em contração, assim como em acelerado processo de envelhecimento 

demográfico. Confronta-nos, ainda, com uma malha social onde a carência habitacional anda 

de mãos dadas com situações de exclusão social, quer no plano material quer, muitas vezes, 

no plano relacional. 

A intervenção, no âmbito da ELH-CB, deve por isso ser perspetivada como parte de um 

programa mais amplo de intervenção no domínio da inclusão social dos seus beneficiários. 

Nesse sentido, deve ser abraçada como instrumento local de concretização de cartas 

fundamentais de direitos, desde logo o Pilar Social Europeu e a própria agenda dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável - «ninguém fica para trás». Se assumida nesses termos, 

tratar-se-á de um instrumento de ação local onde as entidades públicas, concretamente o 

município, deverão assumir um papel preponderante na liderança dos processos de 

requalificação.  

Isto, porém, não deve ser feito perdendo de vista o projeto mais amplo de desenvolvimento 

regional preconizado para Baião, nomeadamente no que diz respeito à sua afirmação como 

um espaço ambiental sustentável e um destino turístico de referência na região Norte. As 

decisões ao nível da intervenção, nesse sentido, deverão fazer-se acompanhar da necessária 

apreciação dos impactos sociais mais amplos que as intervenções terão, e deverão orientar-

se para a promoção de ambientes sustentáveis, aproveitando, sempre que possível, o 

edificado existente e rentabilizando o património local, ao mesmo tempo que garantindo uma 

ocupação do território que promova o enraizamento das populações e a coesão territorial, 

salvaguardando direitos fundamentais de acesso a ambientes de vida promotores de bem-

estar social e geradores de oportunidades de participação social. 
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Perspetivando um horizonte temporal mais dilatado, pode mesmo considerar-se a 

reabilitação urbana e a política estratégica para a garantia de acesso a uma habitação digna, 

como parte de uma intervenção relevante para contrariar processos de esvaziamento 

demográfico de algumas áreas do concelho, ainda com ocupação humana, mas em acelerada 

transformação, e, no extremo, para inverter mesmo a atual situação demográfica e tornar 

Baião uma região com capacidade para atrair população, sobretudo aquela que procura 

alternativas aos grandes centros urbanos e condições ambientais de vida mais próximas da 

natureza. 
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5. RESPOSTAS PROPOSTAS NO ÂMBITO DA ELH-CB 
 

Na sequência do diagnóstico de necessidades realizado, tendo em conta os elementos de 

contexto do território concelhio e do seu tecido humano, desenvolveu-se uma reflexão crítica 

que procurou conjugar princípios de caráter mais físico com princípios de caráter mais 

imaterial, mais relacional e psicológico, decorrente dos contextos de vida dos sujeitos 

sinalizados, na procura de respostas às necessidades identificadas. As respostas propostas 

foram definidas à luz de uma premissa enquadradora no plano dos princípios: a política 

habitacional do município de Baião assentará numa estratégia que perspetiva uma política 

social de habitação, e não uma política de habitação social, que vai mais longe do que os 

instrumentos de alcance pontual atualmente existentes, alinhando-se antes com uma visão 

de longo prazo sobre o entendimento do território de Baião enquanto suporte da atividade 

humana onde todos os baionenses  vivam em condições de dignidade humana, realizando o 

seu máximo potencial. 

 

5.1. Princípios enquadradores das respostas habitacionais propostas 
 

A definição de respostas habitacionais às situações de carência e indignidade identificadas 

fez-se tendo em conta o conjunto de princípios orientadores incluídos no programa do 1º 

Direito, nomeadamente tal como disposto no artigo 3º do DL 37/2018, assim como à luz de 

princípios gerais de promoção da participação e inclusão social de todos os residentes em 

Baião. A promoção desses princípios e a garantia da sua concretização será feita, entre outros, 

pela implementação de um “Acordo Familiar e Institucional de Inserção”. Assim, teve-se em 

conta os seguintes: 

i) Princípio da acessibilidade habitacional: face a um diagnóstico que remete para 

contextos de grave ou muito grave carência económica, as soluções habitacionais a 

propor tiveram em muito particular atenção a necessidade de garantir que os custos de 

acesso sejam compatíveis com os orçamentos dos agregados familiares envolvidos, sem 

comprometer a satisfação de outras necessidades e sem criar riscos financeiros para o 

futuro. No que diz particularmente respeito às situações de realojamento, por muito que 
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se considere prioritário, para a economia concelhia, a dinamização do mercado privado 

de arrendamento, esse não é um projeto credível para uma esmagadora maioria da 

população a realojar, marcada por muito severos constrangimentos na sua situação 

económica—financeira, exigindo-se que o município assuma uma parcela grande da 

responsabilidade pela criação de soluções habitacionais para arrendamento, social e/ou 

acessível, quer como senhorio quer como  dinamizador de uma maior oferta habitação 

social por parte do setor social e solidário, comos sejam as IPSS e equiparadas, que já 

detêm fogos de habitação social (alguns vagos, por não reunirem condições de 

habitabilidade) e recursos imóveis (urbanos e rústicos) passíveis de serem convocados 

para esta solução habitacional social não municipal.  

ii) Princípio do planeamento estratégico local: um elemento de referência particularmente 

importante a ter em conta em Baião diz respeito ao tipo de ocupação do território 

encontrado no município. Baião tem um território extenso, cerca de 175 Km2, do qual 

resulta uma ocupação do solo que combina alguma densidade humana na freguesia sede 

do município, com pequenos polos dispersos e, em alguns casos, com dificuldades ao 

nível da rede de circulação rodoviária, com, ainda, algumas habitações isoladas. Isto cria, 

naturalmente, constrangimentos, mas sobretudo convoca-nos a olhar para os modelos 

de satisfação de necessidades ao nível habitacional para lá do ato específico de 

reabilitação, adaptação ou construção de uma habitação condigna, ponderando o acesso 

a um conjunto de outros serviços, equipamentos e infraestruturas fundamentais. 

iii) Princípio da integração social: a realização de uma vida digna não passa, apenas, pelo 

espaço estrito habitado, mas inclui, também, a qualidade das oportunidades para 

concretização de um conjunto diversificado de dimensões da vida, desde o acesso a 

cuidados de saúde, a espaços de lazer e cultura, a equipamentos públicos e privados de 

prestação de serviços, entre tantas outras. Nesse sentido, a apreciação dos contextos 

habitacionais individuais classificados como indignos, e a avaliação das modalidades mais 

adequadas para resposta aos mesmos, deve envolver, além das condições materiais 

propriamente ditas, considerações sobre modalidades de participação e inclusão social 

mais alargada e a relação destas com as próprias características do território.  

iv) Princípio da estabilidade: as respostas a encontrar devem ter em conta um horizonte 

temporal alargado que permita, nomeadamente, a criação de condições de 
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autonomização das pessoas envolvidas e a estabilidade dos seus arranjos residenciais. 

Para que tal aconteça, a intervenção tem de ser perspetivada a partir de um prisma 

multidimensional e com agregação de esforços dos vários agentes sociais locais. A 

articulação com os agentes do setor solidário é, a este respeito, fundamental, sendo 

importante a sua mobilização para o desenvolvimento de algumas respostas em 

concreto, nomeadamente aquelas que envolvem o acolhimento em estruturas 

residenciais coletivas ou partilhadas de indivíduos em particular situação de 

vulnerabilidade.  

v) Princípio da cooperação: as soluções propostas devem envolver trabalho em rede, 

mobilizando recursos locais para sustentar intervenções multidimensionais que 

ofereçam maiores garantias de sucesso. 

vi) Princípio da participação: os agregados e indivíduos envolvidos não são recetores 

passivos de medidas de intervenção, mas antes agentes ativos em todo o processo. Isso 

concretiza-se não apenas na sua auscultação na fase de diagnóstico e conceção dos 

programas de ação, mas também na implementação das medidas. Atendendo ao baixo 

nível de escolaridade de uma larga parte das pessoas envolvidas nas situações 

sinalizadas, com expectável baixo ou muito baixo nível de literacia, os serviços de apoio 

social da edilidade terão de ter um papel fundamental na mobilização dos beneficiários 

das intervenções, apoiando-os na instrução dos processos, mas também os 

acompanhando na sua trajetória de capacitação. 

vii) Princípio da equidade: embora as autoridades municipais assumam, por vocação, um 

papel de liderança em todo o processo, a intervenção deverá procurar uma repartição 

equilibrada de esforços operacionais e financeiros entre o setor público e o setor privado, 

quando tal seja razoável. Isto é particularmente relevante para as situações de apoio à 

reconstrução/reabilitação dos imóveis propriedade dos beneficiários, de apoio à 

reabilitação de habitação social explorada por agentes privados ou no apoio à construção 

de habitação nova, onde devem ser encontradas modalidades de coresponsabilização 

dos indivíduos envolvidos. Fundamental também vai ser a articulação com agentes 

privados nos processos de reabilitação de edifícios tendo em vista a disponibilização de 

fogos no mercado de arrendamento a rendas controladas ou apoiadas. 
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viii) Princípio da perequação: relacionado com a equidade está a necessidade de assegurar 

que a redistribuição de benefícios e encargos decorrentes das medidas é justa, tendo em 

conta todos os atores sociais envolvidos. 

ix) Princípio da reabilitação do edificado: as respostas encontradas deverão procurar criar 

oportunidades de reabilitação do edificado concelhio, criando oportunidades de 

rentabilização de construções existentes, apenas considerando a construção de novos 

edifícios quando nenhuma outra alternativa for viável. Isto envolveu, entre outras coisas, 

a ponderação do potencial de reconversão de edificado vazio ou desativado no concelho, 

e muito particularmente aquele que envolve edifícios propriedade do município (e.g. 

escolas EB-1 desativadas) ou aquele que envolve edifícios não terminados e abandonados 

na sequência de processos de falência das respetivas empresas de construção. 

x) Princípio do incentivo ao arrendamento: articulado com a reabilitação do edificado, e 

como forma de dinamização da economia local, procurar-se-ão soluções que dinamizem 

a ocupação de edifícios vagos por via da criação de incentivos ao arrendamento. 

xi) Princípio da acessibilidade: dando resposta às necessidades daqueles que veem a sua 

autonomia comprometida por inadaptação das características dos ambientes onde vivem 

às suas necessidades específicas, procurar-se-ão soluções integradas que tenham em 

conta a criação de ambientes acessíveis e inclusivos. 

xii) Princípio da sustentabilidade ambiental: atendendo ao avançado estado de degradação 

de muitas das situações de indignidade habitacional identificadas, e perspetivando-se 

intervenções de reabilitação profundas, de nível infraestrutural, deverão ser 

consideradas soluções eficientes sob o ponto de vista energético e promotoras da 

utilização racional de recursos naturais. Isto é particularmente relevante em articulação 

com o projeto Baião Vida Natural. 

 

5.2. Modelos de intervenção possíveis 
 

Na definição de respostas às situações de indignidade habitacional detetadas, foram tidos 

como referência alguns modelos de intervenção possíveis, classificados em um de três tipos, 
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não necessariamente mutuamente exclusivos: construção, apoio e partilha. Apresentam-se 

abaixo os que foram selecionados como adequados para a ELH-CB. 

 

i) Construção 

No âmbito do modelo de intervenção assente no princípio da construção iremos encontrar 

um leque de alternativas, passíveis de serem, em alguns casos, implementadas em 

complementaridade: 

(1) Construção de habitação – aqui inclui-se, essencialmente, a construção de novas 

unidades habitacionais que devem ser discutidas em relação a questões de 

localização, densidade/volumetria. Aqui devem considerar-se soluções que passam 

pela construção de novas habitações, em terreno propriedade do beneficiário, privado 

garantindo o respetivo enraizamento, ou em terreno das entidades, públicas ou 

solidárias, promotoras desta solução habitacional, com vista ao arrendamento, social 

e ou acessível.  

(2) Aquisição de habitação – aqui o objetivo é o mesmo, ou seja, trata-se de criar uma 

unidade habitacional nova, mas a partir de um método que foca, essencialmente, a 

aquisição de edificado já existente, tipicamente degradado, para reabilitação. Esta é a 

modalidade a equacionar, pela edilidade, na transferência de propriedade para o 

município de edifícios com construção interrompida e que possam estar na posse de 

credores de empresas em processos de falência. 

(3) Adaptação da habitação – aqui a intervenção faz-se sobre habitações já existentes 

(mas também como referência para a construção de novas), tendo em vista a remoção 

de barreiras à autonomia dos residentes nos espaços e a construção de ambientes 

residenciais acessíveis e inclusivos. 

(4) Reabilitação da habitação – aqui a intervenção faz-se sobre habitações já existentes e 

ocupadas pelos beneficiários, com níveis satisfatórios ao nível das infraestruturas e ao 

nível da construção, mas marcadas por condições de habitabilidade insuficientes (e.g. 

instalações sanitárias, circulação e acessibilidades). Esta é a solução preferencial para 

as situações de indignidade em que o agregado familiar detém a propriedade sobre o 
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imóvel ou o mesmo seja de natureza social e propriedade de entidades como 

Conferencias Vicentinas e Juntas de freguesia.  

 

ii) Apoio 

A intervenção assente no princípio do apoio traduz-se em ações que visam, essencialmente, 

capacitar os beneficiários para o acesso a uma habitação condigna. O leque de alternativas 

que podem ser consideradas são: 

(1) Subsídio municipal de arrendamento – aqui falamos de um benefício monetário, uma 

subvenção mensal com uso exclusivo para apoiar, complementando os recursos do 

beneficiário, a renda a pagar pela habitação. Esta alternativa será a mais adequada 

para apoiar a dinamização do mercado privado de arrendamento pela facilitação de 

apoios financeiros destinados ao pagamento de rendas. Pode ser uma alternativa 

relevante para as situações de realojamento em que o agregado tenha alguma ligação 

ao mercado de trabalho e consiga gerar rendimentos suficientes para participar nas 

despesas de acesso a habitação arrendada. É uma abordagem particularmente útil 

como estratégica de salvaguarda da dignidade individual daqueles que são mais 

relutantes em beneficiar de apoio públicos. 

(2) Subarrendamento – aqui falamos de aumentar a oferta de habitação pelo 

arrendamento de edificado já existente que será arrendado, depois, aos beneficiários, 

nos termos legalmente definidos. Esta é a modalidade que pode acompanhar a 

disponibilização final de fogos que resultem de arrendamentos que a edilidade venha 

a assumir de edifícios existentes e que os privados possam não querer, ou não ter 

capacidade para explorar autonomamente. 

(3) Colaboração com privados – o objetivo aqui é dinamizar a oferta privada de soluções 

habitacionais dignas apoiando privados no acesso a programas regionais e nacionais 

de incentivo. Esta é uma linha de ação particularmente adequada para abordar o setor 

solidário e envolvê-lo quer nos processos de reabilitação de habitação social de que 

são proprietários, quer na dinamização de respostas em equipamentos residenciais 

coletivos que deverão integrar a Rede de Serviços e Equipamentos Sociais nacional. 



61 
 

 

iii) Partilha 

A intervenção assente no princípio da partilha de habitação remete para soluções 

habitacionais de tipo coletivo onde o beneficiário se integrará. Aqui sugere-se considerar 

diferentes alternativas: 

(1) Equipamento social coletivo – aqui estamos a falar das soluções clássicas de tipo lar 

residencial, nomeadamente destinadas a pessoas mais velhas e a adultos com 

deficiência. 

(2) Alojamento de Emergência Social – aqui estamos a falar de espaços residenciais 

partilhados de natureza temporária, tipicamente para acudir com resposta imediata a 

situações de emergência social e a indivíduos em situação de grande vulnerabilidade. 

Exemplos são os abrigos para vítimas de violência doméstica ou para sem-abrigo. 

(3) Residências autónomas – aqui estamos a falar de residências de grupo para treino de 

autonomia e tendo em vista a transição para a habitação na comunidade. 

(4) Residências partilhadas – aqui falamos de habitações de grupo, tipicamente para 4 a 

5 pessoas, que partilham áreas e equipamentos de uso comum e partilhado, 

combinado com acesso a área pessoal privada, tipicamente quarto-de-dormir e casa-

de-banho. Esta é uma solução que pode ser relevante para as situações de grave 

isolamento e desenraizamento social, criando oportunidades de integração social 

numa solução residencial que pode, pelo menos para alguns, até ter um carácter 

temporário. 

 

 

5.3. Respostas propostas às situações de habitação indigna diagnosticadas 
 

Com base nos modelos de intervenção acima enunciados, e tomando como referência os 

princípios enquadradores do programa do 1º Direito, apresentam-se, nesta secção, as 

propostas concretas de resposta às situações de carência habitacional que resultaram do 
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diagnóstico de necessidades e da ponderação dos recursos e constrangimentos que 

caracterizam cada situação e cada agregado. 

As propostas gerais de resposta podem ser classificadas tal como apresentado na tabela 

abaixo. As opções principais passarão por realojamento dos agregados familiares e por 

reabilitação de imóveis propriedade dos agregados familiares aí residentes. Em alguns dos 

casos, o realojamento deverá fazer-se preferencialmente por integração em equipamento 

coletivo. A solução de reabilitação é também considerada para alguns agregados que residem 

em alojamentos de habitação social, incluindo aqueles que não foram integrados no 

levantamento por inquirição mas cujas condições habitacionais eram já conhecidas pelo 

município. Em apenas um caso, é considerada a construção de habitação. Nos parágrafos 

seguintes, far-se-á uma discussão mais detalhada de cada modalidade de resposta proposta, 

clarificando o seu racional e discutindo algumas linhas orientadoras do programa concreto de 

intervenção. 

Tabela 30. Propostas de resposta às situações de indignidade habitacional no Concelho de Baião 

Tipo de respostas Total 
Realojamento 63 

Em equipamento coletivo  9 
Reabilitação de imóvel próprio  61 
Reabilitação de imóvel de habitação social  28 

Com possibilidade de realojamento em equipamento coletivo  1 
Construção de habitação nova  1 

 

Tabela 31. Reabilitação do parque de Habitação social 

Freguesia Nº de fogos 
Necessidade 
intervenção 

Entidade proprietária 

Campelo 
3 1 C.M. Baião 

3 3 Conferências Vicentinas 

Loivos do Monte 3 3 C.M. Baião 

Ancede e Ribadouro 

3 3 OBER 

4 4 Junta de Freguesia 

3 3 Conferências Vicentinas 

Frende 3 3 OBER 

Valadares 3 3 OBER 

Sta. Cruz do Douro 1 1 Conferências Vicentinas 

Gôve 3 3 Conferências Vicentinas 

Fonte: Pelouro dos Assuntos Sociais da C.M. de Baião, 2020 
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5.3.1. Realojamentos em habitação familiar 
 

Para 54 das situações de indignidade habitacional detetadas, a proposta passa por 

realojamento. Estes são casos que ocupam alojamentos de que não são proprietários e que 

se encontram, tipicamente, em avançado estado de degradação, com compromisso das 

condições de habitabilidade mais básicas. Incluem, também, situações onde, apesar das 

condições de habitabilidade estarem asseguradas, as rendas dos imóveis não são suportáveis 

pelos arrendatários, estando iminente a perda da habitação por incumprimento no 

pagamento de rendas. Assinalam-se, ainda, neste grupo, alguns casos de sobrelotação, a ter 

em conta já que o realojamento deverá implicar a disponibilização de um imóvel de tipologia 

superior à que é atualmente ocupada. 

A situação financeira dos agregados neste grupo é de grande vulnerabilidade, com a 

esmagadora maioria a cair abaixo do limiar de pobreza, mesmo após transferências sociais. A 

dependência de prestações sociais é muito grande e o perfil etário do titular da habitação não 

permite antecipar particular sucesso nas trajetórias de inserção no mercado de trabalho. 

Apesar disso, existem alguns casos, mais jovens, com integração no mercado de trabalho, 

embora com salários baixos. 

Tabela 32. Caracterização das condições de vida das situações propostas para realojamento 

Indicador de caracterização Nº 

Grupo etário do titular 

20 a 40 anos 8 

41 a 50 anos 18 

51 a 60 anos 17 

61 a 70 anos 9 

71 a 80 anos 2 

Presença de pessoas com deficiência 

Sim 10 

Não 44 

Modelo familiar do agregado 

Casal com filhos 4 

Casal sem filhos 9 

Família monoparental 11 

Isolados 25 

Família alargada 3 

Outra - recomposta 2 

Principal fonte de rendimento 

Prestações sociais 42 

Reformas/pensões 5 

Vencimentos de trabalho 5 

Sem rendimentos 2 
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Tabela 33. Caracterização das condições de vida das situações propostas para realojamento (cont.) 

Indicador de caracterização Nº 

Risco de pobreza 

Abaixo do limiar de pobreza 51 

Acima do limiar de pobreza 3 

Tipologia do alojamento atual 

T0 3 

T1 13 (1 em sobrelotação) 

T2 30 (1 em sobrelotação) 

T3 7 (3 em sobrelotação) 

T4 1 

Condições de habitabilidade atuais 

Com condições 14 

Muito degradadas 1 

Sem condições 39 

 

 

 

5.3.2. Reabilitação de imóvel próprio 
 

As situações propostas para reabilitação de imóvel próprio incluem um conjunto de situações 

onde, apesar das deficiências identificadas nos imóveis em causa, é razoável a reabilitação 

por intervenção sobre o edificado existente. Em alguns casos, mais concretamente em 6, a 

reabilitação poderá ter de envolver o alargamento do espaço disponível no alojamento, já 

que dizem respeito a situações de sobrelotação. Em 17 projetos, será necessário intervir ao 

nível da adaptação dos espaços em termos de acessibilidade e promoção de autonomia, dada 

a presença de indivíduos com deficiência. 

Este grupo de casos caracteriza-se, uma vez mais, por uma presença dominante de 

vulnerabilidade financeira, antecipando-se dificuldade ao nível da comparticipação do 

beneficiário nos investimentos necessários à reabilitação. 51 dos 61 casos estão mesmo 

abaixo do limiar de pobreza. A dependência de rendimentos de prestações sociais e 

reformas/pensões não permite antecipar uma alteração nesta situação de vulnerabilidade 

financeira. 
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Tabela 34. Caracterização das condições de vida das situações propostas para reabilitação de imóvel 

próprio 

Indicador de caracterização Nº 

Grupo etário do titular 

20 a 40 anos 7 

41 a 50 anos 9 

51 a 60 anos 19 

61 a 70 anos 11 

71 a 80 anos 11 

> 80 anos 4 

Presença de pessoas com deficiência 

Sim 17 

Não 44 

Modelo familiar do agregado 

Casal com filhos 10 

Casal sem filhos 13 

Família monoparental 8 

Isolados 23 

Família alargada 6 

Outra - irmãs 1 

Principal fonte de rendimento 

Prestações sociais 21 

Reformas/pensões 32 

Vencimentos de trabalho 7 

Sem rendimentos 1 

Risco de pobreza 

Abaixo do limiar de pobreza 51 

Acima do limiar de pobreza 10 

Tipologia do alojamento atual 

T0 5 (2 em sobrelotação) 

T1 8 

T2 32 (4 em sobrelotação) 

T3 11 

T4 3 

T5 1 

T6 1 

Condições de habitabilidade atuais 

Com condições 6 

Com algumas condições 1 

Muito degradadas 3 

Sem condições 51 
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5.3.3. Reabilitação de habitação social 
 

Os 10 casos sinalizados, a partir da inquirição direta, para reabilitação de habitação social 

residem, à data da elaboração deste documento, em alojamentos de habitação social. São 

situações marcadas pela idade mais avançada dos titulares da habitação, em situação de 

grande vulnerabilidade financeira (todos estão abaixo do limiar de pobreza). Não incluem 

casos de sobrelotação, pelo que a intervenção sobre o imóvel será direcionada, apenas, à 

melhoria das condições de habitabilidade e/ou à sua adaptação a necessidades especiais 

decorrentes de compromisso de autonomia. 

 

Tabela 35. Caracterização das condições de vida das situações propostas para reabilitação de 

habitação social 

Indicador de caracterização Nº 

Grupo etário do titular 

41 a 50 anos 1 

51 a 60 anos 3 

61 a 70 anos 5 

71 a 80 anos 1 

Presença de pessoas com deficiência 

Sim 1 

Não 9 

Modelo familiar do agregado 

Casal com filhos 1 

Casal sem filhos 3 

Isolados 4 

Família alargada 2 

Principal fonte de rendimento 

Prestações sociais 7 

Reformas/pensões 2 

Vencimentos de trabalho 1 

Risco de pobreza 

Abaixo do limiar de pobreza 10 

Acima do limiar de pobreza 0 

Tipologia do alojamento atual 

T0 2 

T1 2 

T2 2 

T3 4 

Condições de habitabilidade atuais 

Com condições 2 

Com algumas condições 3 

Muito degradadas 1 

Sem condições 4 
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A par destes 10 casos residentes em habitação social, encontram-se os restantes 17, que não 

foram caracterizados no âmbito do Diagnóstico de Necessidades pela não resposta ao 

questionário promovido, mas cujas condições de habitabilidade eram já conhecidas pelos 

serviços municipais. Neste grupo incluem-se alguns fogos de habitação social vagos, por se 

encontrarem degradados, propriedade tanto de entidades públicas como solidárias.  

No total assinala-se, por isso, a necessidade de reabilitação de imóveis de habitação social no 

total de 29 fogos.  

 

Tabela 36. Reabilitação dos fogos de Habitação social 

Freguesia Nº de fogos 
Necessidade 
intervenção 

Entidade proprietária 

Campelo 3 1 C.M. Baião 

3 3 Conferências Vicentinas 

Loivos do Monte 3 3 C.M. Baião 

Ancede e Ribadouro 3 3 OBER 

4 4 Junta de Freguesia 

3 3 Conferências Vicentinas 

Frende 3 3 OBER 

Valadares 3 3 OBER 

Sta. Cruz do Douro 1 1 Conferências Vicentinas 

Gôve 3 3 Conferências Vicentinas 

Fonte: Pelouro dos Assuntos Sociais da C.M. de Baião, 2020 

 

 

5.3.4. Realojamento em equipamento coletivo 
 

Os casos recomendados para realojamento em equipamento coletivo têm em comum o facto 

de envolverem pessoas isoladas, privadas de redes significantes de relacionamento familiar, 

o que agrava a sua situação de exclusão social material. Nos casos de idade mais avançada, 

esse realojamento poderá passar por integração em ERPI, mas para os indivíduos mais jovens 

poderá ser viável equacionar modelos alternativos de habitação partilhada, que tornem mais 

custo-eficiente o investimento na solução habitacional, ao mesmo tempo que criando 

ambientes promotores de sociabilidades mais coletivas. Estes são casos que não detêm 

propriedade, sendo a alternativa a do realojamento em habitação familiar. A ausência de 

redes familiares significantes, a vulnerabilidade financeira e a grande dependência de 

prestações sociais, porém, constituem-se como obstáculos à concretização do princípio da 

estabilidade, sendo pouco provável a autonomização e continuidade no tempo de qualquer 

solução habitacional que dependa fortemente da capacidade individual para gerar recursos e 

gerir o espaço habitacional. 
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Uma solução a equacionar poderá envolver o recurso a residências partilhadas. Este tipo de 

equipamento, desde que integrado num programa mais amplo de intervenção social, com 

acompanhamento técnico, poderá dar uma boa resposta, em simultâneo, a necessidades de 

habitação condigna e de integração social. 

 

Tabela 37. Caracterização das condições de vida das situações propostas para realojamento em 

equipamento coletivo 

Indicador de caracterização Nº 

Grupo etário do titular 

41 a 50 anos 4 

51 a 60 anos 4 

61 a 70 anos 1 

71 a 80 anos 1 

Presença de pessoas com deficiência 

Sim 1 

Não 9 

Modelo familiar do agregado 

Isolados 10 

Principal fonte de rendimento 

Prestações sociais 7 

Reformas/pensões 2 

Vencimentos de trabalho 1 

Risco de pobreza 

Abaixo do limiar de pobreza 9 

Acima do limiar de pobreza 1 

Tipologia do alojamento atual 

T0 1 

T1 3 

T2 6 

Condições de habitabilidade atuais 

Com condições 1 

Sem condições 9 

 

 

5.3.5. Construção de habitação nova 
 

A única situação familiar onde é equacionada a construção de habitação nova diz respeito a 

um caso onde um agregado de família monoparental partilha habitação com a família de 

origem, num contexto de sobrelotação e insalubridade. O estado muito avançado de 

insalubridade e o grau de insegurança que marcam o alojamento, construído em terreno que 

é propriedade da família em causa, tornam mais viável a construção de raiz do que a 

reabilitação do imóvel existente. 
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Tabela 38. Caracterização das condições de vida da situação proposta para construção de habitação 

nova 

Indicador de caracterização 

Grupo etário do titular 

20 a 40 anos 

Presença de pessoas com deficiência 

Não 

Modelo familiar do agregado 

Família monoparental 

Principal fonte de rendimento 

Prestação social 

Risco de pobreza 

Abaixo do limiar de pobreza 

Tipologia 

T2 

Condições de habitabilidade atuais 

Sem condições 

 

De salientar, porém, que a envergadura antecipada para a operação de realojamentos, com 

uma  expressão numérica considerável (54 situações familiares), poderá implicar a construção 

de habitação nova para esse fim. Esta pode ser promovida por entidades públicas e/ou 

solidárias, mas será uma das opções necessárias e complementares a considerar pela 

edilidade, nomeadamente para dar resposta às necessidades de realojamento identificadas, 

para as quais a solução de reabilitar ou adquirir edifícios existentes, públicos, privados ou 

solidários, não se revele suficiente.  

 

5.3.6. Construção de equipamentos residenciais para pessoas vulneráveis 
 

Atendendo à problemática da violência doméstica, e como estratégia de reforço do que têm 

vindo a ser as políticas municipais neste domínio, propõe-se a construção de uma Casa Abrigo 

ou Alojamento de Emergência Social. Sendo assumido como objetivo estratégico para o 

município a sua integração na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, 

com a criação e promoção de uma nova resposta social, designadamente uma Estrutura 

Municipal de Atendimento e Apoio à Vítima de Violência Doméstica, daí decorre a 

necessidade de disponibilização de uma Casa Abrigo ou de um Alojamento de Emergência 

Social (temporário) que permita potenciar o alcance da intervenção daquela nova resposta 

municipal, que assume, aliás, também um caráter supramunicipal.  
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Tratar-se-á, naturalmente, de uma solução habitacional de tipo temporário, mas que 

permitirá um trabalho mais consequente da parte das equipas de intervenção social 

concelhia, amiúde confrontadas com pedidos de apoio de vítimas que solicitam ajuda para 

abandonarem os alojamentos que partilham com os seus agressores e que, por falta de um 

equipamento de acolhimento de emergência, acabam muitas vezes por ver agravada a sua 

condição de vítimas. 

Para dar resposta às necessidades de apoio residencial da população com deficiência 

residente no concelho, e sobretudo dado o envelhecimento daqueles que são os seus 

cuidadores familiares, propõe-se a construção de soluções de apoio residencial que deverão 

envolver a solução Lar Residencial (com lotação não superior a 16 lugares) combinada com a 

solução Residência Autónoma (com lotação não superior a 4 lugares). Estes são 

equipamentos que deverão envolver parcerias com o setor solidário. 

 

5.4. Oportunidades e constrangimentos para as diferentes respostas propostas 
 

No caso das intervenções que envolvem a reabilitação de imóvel próprio (61), a que se junta 

a situação única de construção de habitação nova, os beneficiários diretos das medidas serão, 

naturalmente, os próprios proprietários dos imóveis. Estes são casos em que os grandes 

desafios passarão, essencialmente, pela instrução dos processos de candidatura, 

previsivelmente difíceis para populações marcadas por processos de exclusão social graves, 

antecipando-se uma necessidade de acompanhamento grande por parte dos serviços 

municipais. São, ainda, casos onde poderá ser necessária a articulação com os serviços de 

ação social concelhios, nomeadamente para o trabalho ao nível da capacitação dos agregados 

familiares envolvidos na utilização e conservação dos espaços habitacionais reabilitados. No 

licenciamento das obras será importante trabalhar com os beneficiários diretos, no sentido 

da procura de soluções ambientalmente sustentáveis e promotoras de consumos eficientes 

de recursos energéticos e hídricos. Uma outra ordem de desafios poderá passar pelo 

investimento em infraestruturas complementares, nomeadamente ao nível do saneamento, 

fornecimento de água e de eletricidade.  
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Este é um grupo de intervenções que terá um impacto económico local relevante, já que 

aumentará a procura sobre o setor da construção, um dos mais importantes para a economia 

local. Promoverá, ainda, a conservação do território, o enraizamento e a qualificação das 

próprias trajetórias individuais. 

Nos casos em que se coloca a necessidade de realojamento em habitação familiar, as 

alternativas a considerar já poderão variar, sendo importante equacionar vantagens e 

desvantagens de diferentes modelos de intervenção. 

Começando pela identificação dos recursos locais no plano da habitação social, no momento 

atual, a esmagadora maioria dos fogos de habitação social municipal e não municipal estão 

ocupados, não constituindo recurso disponível e suficiente para as famílias que se encontram 

em situação de vulnerabilidade habitacional e cuja solução habitacional passe por operações 

de realojamento. Nesse contexto, a prioridade é para a reabilitação dos próprios alojamentos 

de quem já lá reside, num total estimado de 29 fogos.   

A dinamização do mercado de arrendamento privado pode ser uma alternativa a considerar, 

mas deverá ser tida em linha de conta a grande vulnerabilidade socioeconómica dos 

agregados familiares em questão, que torna pouco credível uma solução generalizada que 

passe pelo apoio direto ao arrendamento por atribuição de subsídio monetário dedicado. A 

escolha dessa via, ainda que apenas para algumas situações, deverá fazer-se envolvendo o 

setor privado, nomeadamente para intervenção por reabilitação de edificado degradado com 

consequente atualização de rendas. Esta solução, a ser equacionada, tem como principal 

vantagem a própria implicação dos agentes sociais privados na reabilitação urbana, indo de 

encontro ao que se pretende seja a repartição equilibrada de esforços operacionais e 

financeiros entre o público e o privado e a justa redistribuição de benefícios e encargos. A 

grande desvantagem decorre da limitação dos instrumentos para envolvimento dos 

proprietários dos imóveis degradados, muitas vezes votados ao abandono. Para os casos em 

que esta via seja possível, será de equacionar também a articulação com programas 

complementares de apoio ao arrendamento, tais como o Porta 65 Jovem. 

A disponibilidade, no âmbito do reordenamento da rede escolar, de mais de duas dezenas de 

estabelecimentos escolares antigos, encerrados e propriedade da Câmara Municipal de 

Baião, poderá oferecer algumas oportunidades relevantes a partir da reconversão dos 
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espaços para fins habitacionais. Este modelo de intervenção exigirá um papel de liderança às 

autoridades municipais, que deverão assumir o processo de candidatura a apoios no âmbito 

do programa do 1º Direito e, uma vez concretizadas as intervenções necessárias, o papel de 

senhorio na disponibilização de fogos em regime de arrendamento público. 

O parque habitacional inacabado que existe no município, decorrente de situações de 

insolvência empresarial de empresas da área da construção civil, sobretudo na última década 

e meia, cria também algumas oportunidades que podem ser chamadas para o 

desenvolvimento de soluções habitacionais para realojamentos. O município deverá, uma vez 

mais, e neste cenário, assumir a liderança do processo, nomeadamente por transferência de 

propriedade desses imóveis para o património municipal (o que pode envolver processos de 

negociação com credores, tipicamente longos). A concretizarem-se algumas transferências de 

património para a autarquia, estes são edifícios que tanto podem ser disponibilizados como 

arrendamento público, como podem ser equacionados no âmbito de programas 

complementares de promoção de acesso a rendas acessíveis, como por exemplo o PAA – 

Programa de Arrendamento Acessível, com inscrição, pelo município, de alguns fogos na 

plataforma. 

Existem, ainda, no âmbito dos núcleos habitacionais da rede solidária, espaços envolventes 

subaproveitados e fogos vagos, por terem deixado de reunir condições de habitabilidade, 

podendo ser equacionada a sua reabilitação para acolhimento de agregados familiares 

sinalizados para operações de realojamento. 

Nos casos que envolvem a reabilitação de habitação social, o que está em causa é a 

intervenção sobre alojamentos integrados na rede de habitação. Atendendo a que os 

alojamentos sinalizados neste grupo estão integrados no parque de habitação social gerido 

pela rede solidária ou pelas juntas de freguesia, o envolvimento dos agentes que gerem esses 

alojamentos deverá ser garantido, à luz dos princípios da equidade e da perequação. As 

autoridades municipais deverão ter aqui, essencialmente, um papel de mobilização dos 

agentes locais, com estes trabalhando em parceria. 
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Finalmente, nos casos que envolvem o realojamento em equipamento coletivo, temos a 

destacar diferentes modalidades de intervenção, tendo em conta a especificidade das 

pessoas em causa. Aqui incluem-se, também, as propostas dirigidas a populações vulneráveis. 

Assim, e para os indivíduos isolados, sem redes familiares significantes, e com processos 

marcados de exclusão social, a reconversão de alguns dos espaços disponíveis nas escolas 

desativadas em residências partilhadas pode ser uma experiência relevante, a ser 

implementada como projeto-piloto. O objetivo passará, essencialmente, por criar espaços 

que correspondem a um patamar intermédio entre a vida na comunidade e a 

institucionalização, com um apoio de proximidade aos residentes por parte das equipas 

técnicas no município. Algumas unidades deste tipo poderão ser, também, canalizadas para 

soluções residenciais temporárias para jovens sujeitos a medidas tutelares e em fase de 

autonomização. Em qualquer um dos casos, estamos a falar de estruturas que têm como 

grande desafio, nomeadamente pensando na sustentabilidade do modelo de intervenção que 

envolvem, a necessidade de estarem acopladas a alguma equipa ou instituição com vocação 

para a intervenção ao nível da capacitação e inclusão social. É, por isso, o tipo de solução que 

deve envolver trabalho de parceria entre o município e o setor solidário. 

Dando continuidade à integração do município de Baião na Rede Nacional de Apoio às Vítimas 

de Violência Doméstica, materializada na criação e promoção de uma Estrutura Municipal de 

Atendimento e Apoio à Vítima de Violência Doméstica, será relevante a disponibilização de 

uma Casa Abrigo ou um Alojamento de Emergência Social (temporário), que permitirá 

potenciar o alcance da intervenção da resposta municipal existente. O promotor, aqui, deverá 

ser o município, devendo a estrutura em causa ser criada no centro da vila de Baião, 

nomeadamente para garantir proximidade às equipas de apoio e às forças de segurança. A 

instalação desta solução habitacional poderá fazer-se em imóvel do município por 

reabilitação do interior e da envolvente. 

Em relação à solução Lar Residencial e Residências Autónomas para pessoas com deficiência, 

a parceria entre o município e agentes do setor solidário será a única via possível. A 

construção deste tipo de solução, porém, deve fazer-se com base num diagnóstico local mais 

detalhado de necessidades e interesse da população residente, já que o cuidado em contexto 

de institucionalização pode não ser o desejado por aqueles a quem os promotores achem que 

se destina. A planificação deve ser feita à luz das prioridades incluídas na Estratégia Nacional 
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para a Inclusão da Pessoa com Deficiência e deve ter em conta os princípios enunciados na 

Estratégia Europeia para a Deficiência. 

 

5.5. Priorização das intervenções no âmbito da ELH-CB 
 

Em relação à definição de prioridades para o município de Baião, e face ao que foi exposto 

até agora, propõem-se como prioridades, e pela ordem de disposição, as seguintes: 

 

Tabela 39. Prioridades para intervenções, por solução prevista e beneficiários 

Priorização Soluções previstas Beneficiários 

1º 
Reabilitação de edifícios do município para arrendamento 
público. (Inclui-se aqui a reabilitação de habitação social de 
que o município seja proprietário). 

Município 
(via candidatura municipal) 

2º 
Reabilitação de edifícios propriedade de privados para 
arrendamento. (Inclui-se aqui reabilitação de habitação social 
não municipal). 

IPSS / Misericórdia / Setor 
Solidário e Cooperativo 

Privados 
(via candidaturas diretas) 

3º 
Adquirir para reabilitar e posteriormente colocar em 
arrendamento público. 

Município 
(via candidatura municipal) 

3º 
Reabilitação do parque habitacional por requalificação de 
imóveis prioridade de privados aí residentes, incluindo 
(re)construção. 

Proprietários de prédios ou 
frações em núcleos 

degradados (via candidaturas 
diretas) 

4º 
Reabilitação de edifícios do município e/ou entidades do 
setor solidário para criação de casa de abrigo, de residências 
partilhadas e de unidades residenciais de autonomização. 

IPSS / Misericórdia em 
parceria com C.M. Baião 

(candidaturas diretas ou via 
candidatura municipal) 

5º 
Construção de estrutura residencial e residências autónomas 
para pessoas com deficiência, em parceria. 

IPSS / Misericórdia em 
parceria com C.M. Baião 

(candidaturas diretas ou via 
candidatura municipal) 

5º  
Construção de habitação e posteriormente colocar em 
arrendamento público. 

Município, IPSS / 
Misericórdia / Setor Solidário  
(via candidatura municipal e 

candidaturas diretas) 

 

 

As soluções propostas incluem tanto alternativas enquadráveis em modalidades de 

financiamento a entidades municipais, configurando soluções de resposta habitacional para 

“não proprietários”, como também alternativas enquadráveis em soluções de resposta 

habitacional para “proprietários”. Em ambas as modalidades, a recomendação vai no sentido 
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de a C.M. assumir um papel de liderança forte, seja na instrução direta de candidaturas, seja 

na mobilização e apoio de agentes privados e não municipais na instrução de candidaturas. 

 

5.6. Modelo de Governança da ELH-CB 
 

A filosofia de intervenção inerente ao programa do 1º Direito no desenho e dinamização de 

uma nova geração de políticas de habitação, no que ao papel da administração local diz 

respeito, assenta num princípio de forte cooperação horizontal (entre políticas e entidades), 

que envolva os setores público, privado e cooperativo, bem como preconiza uma grande 

proximidade aos cidadãos. A concretização desta nova abordagem deverá, por isso, fazer-se 

acompanhar da adoção de um modelo de governança multinível, integrado e participativo, 

capaz de garantir que a política pública de habitação, não só responde aos problemas 

específicos, quer dos agregados familiares quer dos territórios que ocupam, mas também 

prossegue em articulação com outras políticas setoriais e em estreita cooperação com todos 

os agentes locais. 

Por outro lado, a ELH-CB deverá ser pensada como um programa dinâmico, que evoluirá em 

conformidade com o próprio carácter dinâmico do tecido socioeconómico local. Para isso será 

fundamental, por um lado, a implementação de um protocolo estruturado de monitorização 

que, com base em informação e conhecimento partilhado, possa ir procedendo à avaliação 

constante de resultados, de impactos e de necessidades de ajustamento. Será também 

importante a implementação de mecanismos de disseminação de informação que apoie os 

cidadãos nos processos de tomada de decisão em matéria de acesso a habitação (por 

arrendamento, compra ou cedência), tendo em vista a prevenção de efeitos de distorção do 

mercado habitacional local e a sua regulação. Com estes princípios em mente, preconiza-se a 

adoção de um modelo de governança que seja capaz, em simultâneo, de: 

− Dinamizar a implementação de políticas públicas de habitação integradoras, que envolvam 

todos os agentes locais, e que propiciem a passagem progressiva de uma política centrada na 

oferta pública de habitação para os mais carenciados para uma política orientada para o 

acesso universal a uma habitação adequada;  
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− Mobilizar parcerias e trabalho em rede, envolvendo diferentes atores e instituições, 

nomeadamente tendo em vista a diversificação de opções habitacionais sustentáveis, 

economicamente acessíveis e adaptadas às necessidades específicas de subgrupos da 

população; 

− Assegurar um esforço consistente e permanente de coordenação dos diferentes 

intervenientes, procurando as confluências de interesses entre as várias ações de iniciativa 

pública e de iniciativa privada, sempre à luz e em articulação com a estratégia de 

desenvolvimento regional mais ampla definida para o município de Baião; 

− Promover a participação da comunidade, nomeadamente nos processos de tomada de 

decisão, mas também ao nível da corresponsabilização pela sustentabilidade das ações a 

desenvolver. 

Para materialização do modelo de governança proposto, deverão ser constituídos dois níveis 

distintos, embora complementares e com trabalho em articulação: 

• Nível da Gestão Política e Estratégica: este corresponderá a um nível de coordenação 

superior, essencialmente vocacionado para a articulação das ações previstas no 

âmbito da ELH-CB com o quadro mais amplo de desenvolvimento económico, social, 

cultural e territorial do concelho. A atuação deste nível de gestão poderá beneficiar 

do apoio de um órgão consultivo, que concretize o princípio da participação e 

integração local, nomeadamente com a constituição de um Conselho Local de 

Habitação, onde tenham assento os representantes dos diferentes agentes e forças 

locais que, em estreita colaboração e sob coordenação da edilidade, assegurem o 

enquadramento político e estratégico amplo em que se fundará a articulação entre 

atores públicos e privados, do setor empresarial e do setor solidário. 

 

• Nível de Gestão Técnica e Operacional: este corresponderá ao plano da 

implementação das diferentes ações propostas no âmbito da ELH-CB, nomeadamente 

nas fases de planificação, instrução, implementação e avaliação e monitorização. Este 

nível mais operacional da gestão da ELH-CB exigirá um papel de liderança dos serviços 

da própria edilidade, antecipando-se a necessidade de um modelo de articulação 

funcional que implique quer os serviços de apoio social, quer os serviços urbanísticos, 
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quer os jurídicos e, ainda, os económico-financeiros. Para enquadrar este desafio, a 

C.M. de Baião pode equacionar destacar uma equipa técnica dedicada para este 

domínio, nomeadamente aproveitando a estrutura municipal existente e criando um 

serviço de apoio e monitorização do processo de implementação de intervenções no 

âmbito da ELH-CB. 
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6. PLANEAMENTO DA AÇÃO 
 

Nesta última secção da proposta de ELH-CB, e feito o diagnóstico de necessidades, 

ponderadas as alternativas razoáveis para a intervenção, consideradas as características 

singulares do território em causa, tendo em vista o projeto mais largo de desenvolvimento 

socioeconómico, cultural e ambiental preconizado para o município, e definidas prioridades 

e modelos de governação, avançam-se com algumas considerações de natureza mais 

operacional, nomeadamente tendo em vista a calendarização das intervenções e a projeção 

do investimento que estará em causa para a sua concretização com sucesso. 

 

6.1. Calendarização 
 

O ponto de partida para a calendarização das medidas deve respeitar, por um lado, as 

prioridades definidas e, por outro, as necessidades detetadas e que reclamam resposta. 

 

Tabela 40. Necessidades habitacionais no Concelho de Baião 

Freguesias 

Realojamento 
por 

dinamização 
de soluções de 
arrendamento 

Reabilitação 
de 

habitação 
social 

Reabilitação 
de imóvel 

próprio 

Realojamento 
em 

equipamento 
coletivo 

Ancede e Ribadouro 8 10 4 1 

Campelo e Ovil 7 4 12 0 

Frende 3 3 2 0 

Gestaçô 2 0 2 1 

Gôve 3 3 1 0 

Grilo 1 0 3 1 

Loivos da Ribeira e Tresouras 7 0 8 1 

Loivos do Monte 3 3 1 0 

Santa Cruz do Douro e Covelas 1 1 6 4 

Santa Leocádia e Mesquinhata 7 0 7 0 

Santa Marinha do Zêzere 5 0 2 0 

Teixeira e Teixeiró 4 0 7 1 

Valadares 2 3 2 1 

Viariz 1 0 4 0 

Total 54 27 61 10 

Nota: Na Reabilitação de habitação social, incluem-se não só os 10 casos caracterizados, mas os 
restantes 17 não respondentes ao Questionário de necessidades na data da sua concretização.  
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O Município deverá estruturar a programação das intervenções e da instrução das respetivas 

candidaturas a apoio financeiro segundo a calendarização de 4 anos que se propõe como 

horizonte de referência para a ELH-CB nesta sua primeira formulação. Deverá ser dado maior 

enfoque, na fase inicial, à reabilitação de edifícios municipais para criação de alojamentos que 

possam ser colocados em arrendamento público e permitam o realojamento rápido daqueles 

em situação de insalubridade e insegurança particularmente agravada. Nesta fase inicial deve 

ser dada prioridade, igualmente, à reabilitação própria do parque habitacional e do parque 

habitacional de habitação social. Para cada um dos grupos, com respetivamente um total de 

54, 61 e 27 alojamentos, 39, 51 e 4, respetivamente, apresentam-se sem as condições 

mínimas de habitabilidade, devendo assumir-se como a meta prioritária de instrução de 

processos e arranque dos trabalhos de reabilitação para os primeiros dois anos de 

intervenção. Isso significa um plano ambicioso de ação, fortemente concentrado no curto 

prazo, com resposta a um total de 94 situações de indignidade habitacional num total de 152. 

 

Tabela 41. Calendarização proposta para resposta às necessidades habitacionais no Concelho de 

Baião (nº de candidaturas instruídas) 

Prioridade Solução habitacional 2022 2023 2024 2025 
Total de 

candidaturas 
instruídas 

1 
Reabilitação de edifícios do município para 
arrendamento público 

9 20 0 0 29 

2 e 3 
Reabilitação do parque habitacional por 
requalificação 

25 30 17 17 89 

4 
Equipamentos coletivos para pessoas 
vulneráveis (nº de residências partilhadas) 

0 2 0 0 2 

4 
Equipamentos coletivos para pessoas 
vulneráveis (casa de abrigo) 

0 1 0 0 1 

5 
Equipamentos coletivos para pessoas 
vulneráveis (lar residencial e residências 
autónomas) 

0 0 1 0 1 

4 
Equipamentos coletivos para pessoas 
vulneráveis (residência de autonomização) 

0 0 0 1 1 

6 Aquisição para reabilitação 0 10 10 5 25 

7 
Construção de habitação e posterior 
disponibilização em arrendamento público. 

0 0 5 5 10 
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6.2. Projeção de investimento 
 

Dos resultados apurados com o diagnóstico, o plano concreto de necessidades que se tomam 

como referência para a ELH-CB envolve, essencialmente, 3 grandes modalidades de 

intervenção: realojamento, reabilitação/construção de imóvel próprio e reabilitação de 

habitação social. A estes somam-se algumas necessidades mais específicas que envolvem a 

procura de soluções de alojamento coletivo. Os contingentes absolutos por tipo de 

intervenção, por tipologia do alojamento e por freguesia são enunciados abaixo. 

 

Tabela 42. Necessidades de intervenção ao nível da reabilitação de habitação social, por freguesia 

Freguesias 
Total de 

famílias a 
apoiar 

T0 T1 T2 
 

T3 

Ancede e Ribadouro 10 1 4 5 0 

Campelo e Ovil 4 0 1 2 1 

Frende 3 0 0 3 0 

Gôve 3 3 0 0 0 

Loivos do Monte  3 0 2 1 0 

Santa Cruz Douro e Covelas  1 0 1 0 0 

Valadares 3 1 2 0 0 

Total 27 5 10 11 1 

 

 

Tabela 43. Necessidades de intervenção ao nível do realojamento em equipamento coletivo 

Freguesias 
Total de pessoas 

a realojar 

Ancede e Ribadouro 1 

Gestaçô 1 

Grilo 1 

Loivos da Ribeira e Tresouras 1 

Santa Cruz do Douro e Covelas 4 

Teixeira e Teixeiró 1 

Valadares 1 

Total 10 

 

 

  



82 
 

Tabela 44. Necessidades de intervenção ao nível do realojamento, por freguesia 

Freguesias 
Total de famílias a 

alojar 
T0 T1 T2 T3 T4 

Ancede e Ribadouro 8 0 1 7 0 0 

Campelo e Ovil 7 1 3 3 0 0 

Frende 3 0 0 3 0 0 

Gestaçô 2 0 1 1 0 0 

Gôve 3 0 0 2 1 0 

Grilo 1 0 1 0 0 0 

Loivos da Ribeira e 
Tresouras 

7 0 0 5 0 2 

Loivos do Monte 3 0 1 1 1 0 

Santa Cruz do Douro 
e Covelas 

1 0 1 0 0 0 

Santa Leocádia e 
Mesquinhata 

7 0 2 3 1 1 

Santa Marinha do 
Zêzere 

5 1 1 3 0 0 

Teixeira e Teixeiró 4 1 0 2 1 0 

Valadares 2 0 1 0 0 1 

Viariz 1 0 0 0 0 1 

Total 54 3 12 30 4 5 
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Tabela 45. Necessidades de intervenção ao nível da reabilitação/construção de imóvel próprio, por 

freguesia 

Freguesias 
Total de 

famílias a 
apoiar 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ancede e Ribadouro 4 0 0 4 0 0 0 0 

Campelo e Ovil 12 1 3 6 0 2 0 0 

Frende 2 0 1 1 0 0 0 0 

Gestaçô 2 0 1 1 0 0 0 0 

Gôve 1 0 0 1 0 0 0 0 

Grilo 3 1 0 1 1 0 0 0 

Loivos da Ribeira e 
Tresouras 

8 0 0 3 3 0 1 1 

Loivos do Monte 1 1 0 0 0 0 0 0 

Santa Cruz do 
Douro e Covelas 

6 0 2 1 3 0 0 0 

Santa Leocádia e 
Mesquinhata 

7 1 0 5 1 0 0 0 

Santa Marinha do 
Zêzere 

2 0 0 2 0 0 0 0 

Teixeira e Teixeiró 7 1 0 4 1 1 0 0 

Valadares 2 0 0 2 0 0 0 0 

Viariz 4 0 1 1 2 0 0 0 

Total 61 5 8 32 11 3 1 1 

 

 

Tomando como referência o cenário de situações de indignidade habitacional identificadas, e 

as propostas de intervenção já discutidas, tentou fazer-se uma análise prospetiva do volume 

de investimento em causa. A análise é, forçosamente, de tipo previsional e assenta num 

conjunto de pressupostos que são de natureza dinâmica e que, por essa razão, muito 

previsivelmente exigirão ajustamentos e revisões ao longo do período de vigência da 

estratégia. 

Para realização da análise prospetiva de investimento, utilizaram-se como pressupostos para 

a computação dos montantes apresentados os seguintes: 
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Área por tipologia 

São usados, como referência, os valores seguintes, aos quais se somam 10 m2 para áreas 

comuns (referência – Portaria 65/2019): 

T0 57 m2 

T1 73 m2 

T2 95 m2 

T3 117 m2 

T4 128 m2 

T5 150 m2 

T6 180 m2 

 

Valor de referência para o m2 de construção 

Os valores de referência são distintos para distintas modalidades de intervenção. São 

apresentados valores sem IVA. 

 

Reabilitação de imóveis ou construção nova 

Portaria 65/2019 de 19 de fevereiro de 2019 que define o valor por m2 de construção para 

habitação a custos controlados = € 710,00 

 

Reabilitação de habitação social 

Usa-se como referência o valor de construção de habitação a custos controlados: Portaria 

65/2019 – 710,00€/m2 
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Equipamento coletivo Lar Residencial e Residência Autónoma 

Utiliza-se como referência o valor/utente definido no Despacho 9952/2020 do MTSSS, no 

Aviso de Abertura de Candidaturas ao Programa Pares – 35.550,00€ / utente + equipamento 

10%/utente (para lar), 6%/utente (para residência autónoma) + 5% para elaboração de 

projeto de arquitetura e fiscalização de obra 

 

Equipamento coletivo Casa de Abrigo, Apartamento de Autonomização e Residência 

Partilhada 

Utiliza-se como referência o regulamento para apoios públicos publicados no âmbito do 

AVISO POISE 37-2019-14 para apoio para acolhimento de emergência. A construção pode ser 

calculada ao valor padrão da construção e reabilitação definida na Portaria 289/2020. 

 

Com estes pressupostos como referência, as estimativas de investimento, por tipo de 

intervenção, por tipologia e por freguesia, são apresentadas nas tabelas seguintes. 
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Tabela 46. Previsão de investimento para intervenções com reabilitação e aquisição com reabilitação 
para satisfazer necessidades de realojamento em alojamento familiar, por tipologia e por freguesia(1) 

Freguesias 
Investimento 

total 
T0 T1 T2 T3 T4 

Ancede e 
Ribadouro 

580 780,00 € 0,00 € 58 930,00 € 521 850,00 € 0,00 € 0,00 € 

Campelo e 
Ovil 

448 010,00 € 47 570,00 € 176 790,00 € 223 650,00 € 0,00 € 0,00 € 

Frende 223 650,00 € 0,00 € 0,00 € 223 650,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gestaçô 133 480,00 € 0,00 € 58 930,00 € 74 550,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gôve 239 270,00 € 0,00 € 0,00 € 149 100,00 € 90 170,00 € 0,00 € 

Grilo 58 930,00 € 0,00 € 58 930,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Loivos da 
Ribeira e 
Tresouras 

568 710,00 € 0,00 € 0,00 € 372 750,00 € 0,00 € 195 960,00 € 

Loivos do 
Monte 

223 650,00 € 0,00 € 58 930,00 € 74 550,00 € 90 170,00 € 0,00 € 

Santa Cruz do 
Douro e 
Covelas 

58 930,00 € 0,00 € 58 930,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Santa 
Leocádia e 
Mesquinhata 

529 660,00 € 0,00 € 117 860,00 € 223 650,00 € 90 170,00 € 97 980,00 € 

Santa 
Marinha do 
Zêzere 

330 150,00 € 47 570,00 € 58 930,00 € 223 650,00 € 0,00 € 0,00 € 

Teixeira e 
Teixeiró 

286 840,00 € 47 570,00 € 0,00 € 149 100,00 € 90 170,00 € 0,00 € 

Valadares 156 910,00 € 0,00 € 58 930,00 € 0,00 € 0,00 € 97 980,00 € 

Viariz 97 980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97 980,00 € 

Total 3 936 950,00 € 142 710,00 € 707 160,00 € 2 236 500,00 € 360 680,00 € 489 900,00 € 

(1) A distribuição por freguesias apresentada na tabela mantém inalterada a freguesia de realojamento. Tal pode, em alguns 

casos, não vir a verificar-se o que poderá implicar um ajustamento na distribuição do investimento por freguesia. 
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Tabela 47. Previsão de investimento para intervenções com reabilitação para satisfazer necessidades 
de requalificação de imóvel próprio, por tipologia e por freguesia 

Freguesias 
Investimento 

total 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ancede e 
Ribadouro 

298 280,00 € 0,00 € 0,00 € 298 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Campelo e 
Ovil 

867 740,00 € 47 570,00 € 176 790,00 € 447 420,00 € 0,00 € 195 960,00 € 0,00 € 0,00 € 

Frende 133 500,00 € 0,00 € 58 930,00 € 74 570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gestaçô 133 500,00 € 0,00 € 58 930,00 € 74 570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Gôve 74 570,00 € 0,00 € 0,00 € 74 570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grilo 212 310,00 € 47 570,00 € 0,00 € 74 570,00 € 90 170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Loivos da 
Ribeira e 
Tresouras 

742 720,00 € 0,00 € 0,00 € 223 710,00 € 270 510,00 € 0,00 € 113 600,00 € 134 900,00 € 

Loivos do 
Monte 

47 570,00 € 47 570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Santa Cruz 
do Douro e 
Covelas 

462 940,00 € 0,00 € 117 860,00 € 74 570,00 € 270 510,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Santa 
Leocádia e 
Mesquinhata 

510 590,00 € 47 570,00 € 0,00 € 372 850,00 € 90 170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Santa 
Marinha do 
Zêzere 

149 140,00 € 0,00 € 0,00 € 149 140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Teixeira e 
Teixeiró 

534 000,00 € 47 570,00 € 0,00 € 298 280,00 € 90 170,00 € 97 980,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valadares 149 140,00 € 0,00 € 0,00 € 149 140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Viariz 313 840,00 € 0,00 € 58 930,00 € 74 570,00 € 180 340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 4 629 840,00 € 237 850,00 € 471 440,00 € 2 386 240,00 € 991 870,00 € 293 940,00 € 113 600,00 € 134 900,00 € 

 

 

Tabela 48. Previsão de investimento para intervenções com reabilitação para satisfazer necessidades 
de requalificação de habitação social, por tipologia e por freguesia 

Freguesias 
Total de 

famílias a 
apoiar 

T0 T1 T2 

  

T3 

Ancede e 
Ribadouro 

656 040,00 € 47 570,00 € 235 720,00 € 372 750,00 € 0,00 € 

Campelo e Ovil 298 200,00 € 0,00 € 58 930,00 € 149 100,00 € 90 170,00 € 

Frende 223 650,00 € 0,00 € 0,00 € 223 650,00 € 0,00 € 

Gôve 142 710,00 € 142 710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Loivos do Monte  192 410,00 € 0,00 € 117 860,00 € 74 550,00 € 0,00 € 

Santa Cruz Douro 
e Covelas  

58 930,00 € 0,00 € 58 930,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valadares 165 430,00 € 47 570,00 € 117 860,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 1 737 370,00 € 237 850,00 € 589 300,00 € 820 050,00 € 90 170,00 € 
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Propostas de investimento para equipamentos de alojamento coletivo 

 

Lar residencial 

15 utentes = 613 237,50 € 

20 utentes = 817 650,00 € 

30 utentes = 1 226 475,00 € 

 

Casa Abrigo 

Custo-padrão de construção para reabilitação com aquisição 

T6 – € 84 870,00 

Sustentabilidade com candidatura aos apoios da CIG – POISE 2020 (ou que vier a substituir). 

 

Residências Partilhadas 

Custo-padrão de construção para reabilitação com aquisição 

T3 – € 56 580,00 * 3 residências = 169.740,00 € 

 

Casas de autonomização 

Custo-padrão de construção para reabilitação com aquisição 

T2 – 48 093,00 € 
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6.3. Instrumentos de apoio a mobilizar 
 

O quadro de investimentos enunciados, e a mobilização de recursos financeiros para 

reabilitação urbana ao abrigo da ELH-CB, assentará num quadro diversificado de programas 

e linhas de apoio que serão canalizados conforme adequado a cada tipo de intervenção. O 

processo individual de cada intervenção poderá fazer-se por combinação de um conjunto de 

instrumentos que devem ser maximizados. Assim, se os apoios, no âmbito do Programa 1º 

Direito, terão como vocação essencial o apoio financeiro aos trabalhos de 

construção/reconstrução/adaptação/requalificação, estes poderão ser combinados com 

programas de apoio mais específicos, nomeadamente no que diz respeito às componentes de 

investimento para procura de soluções eficientes no plano energético e do consumo de 

recursos naturais. No caso dos alojamentos que se destinam ao arrendamento, a sua efetiva 

disponibilização com rendas acessíveis e suportáveis pelos destinatários-alvo pode fazer-se 

por mobilização de uma multiplicidade de programas de apoio direto ao arrendamento, seja 

aqueles de carácter mais geral, sejam aqueles direcionados a segmentos particulares da 

população, como por exemplo os mais jovens.  

 

Figura 4. Ecossistema de apoios a mobilizar no âmbito da ELH-CB 

 



90 
 

A figura acima sistematiza o ecossistema de apoios e programas a articular no âmbito da ELH-

CB. Abaixo, encontra-se uma breve sistematização do âmbito e da legislação aplicável para 

cada programa. 

Numa primeira fase de implementação do programa de trabalho no âmbito da ELH-CB, o foco 

estará na obtenção de apoios financeiros para concretização das obras de (re)construção, 

reabilitação, adaptação e, também, da aquisição. Fontes importantes de apoio a considerar 

serão: 

Programa 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

Visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições 

habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do 

acesso a uma habitação adequada. Será a porta de entrada para o processo de reabilitação 

urbana pensado à luz da ELH-CB e aquele que prevê apoios para os diversos tipos de 

intervenção propostos. 

Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de maio 

Declaração de Retificação n.º 25/2018, de 02 de agosto - Retifica o Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de 

junho. 

Portaria n.º 230/ 2018, de 17 de agosto – Regulamentação 

Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro - Adequa os instrumentos criados no âmbito da Nova Geração 

de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I. P., à lei de bases da habitação, no âmbito do 

Programa de Estabilização Económica e Social 

 

Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível (RPA-HA) 

Tem como objetivo o financiamento de operações de reabilitação de parte de um edifício, de 

edifícios ou de empreendimentos cujas habitações, no fim da operação, se destinem, no todo 

ou maioritariamente, a arrendamento acessível ou a arrendamento com rendas de valor 

inferior aos limites aplicáveis no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível. São 

elegíveis pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas. 

Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto - Lei Orgânica do IHRU 

Decreto-Lei n.º 68/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série I de 2019-05-22  - Cria o Programa de 

Arrendamento Acessível 

Portaria n.º 176/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série I de 2019-06-06 - Regulamenta as 

disposições do Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, relativas aos limites de renda aplicáveis no âmbito 

do Programa de Arrendamento Acessível 
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Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) 

Tem como principal objetivo o desenvolvimento e a concretização de projetos de reabilitação 

de imóveis para a promoção do arrendamento, em especial o habitacional, tendo em vista a 

regeneração urbana e o repovoamento dos centros urbanos, pretendendo alcançar, numa 

perspetiva de médio e longo prazo, uma valorização crescente do investimento. Pode ser 

interessante para algumas soluções nos principais pólos de aglomeração populacional do 

município. 

Decreto-Lei 94/2019 

Decreto-Lei 30/2019 

Decreto-Lei 150/2017 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2016 

 

Programa Casa Eficiente 2020 

Visa conceder empréstimo em condições favoráveis a operações que promovam a melhoria 

do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular, com especial enfoque na 

eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos resíduos urbanos. As intervenções 

poderão incidir no envelope do edifício e nos seus sistemas. Podem candidatar-se 

proprietários de prédios residenciais ou suas frações, bem como os respetivos condomínios. 

Os prédios podem localizar-se em qualquer ponto do território nacional. As operações podem 

incidir nas partes privadas ou nas partes comuns. É um programa que deve ser estudado com 

detalhe, nomeadamente como potencial complemento a outras intervenções e apoios. 

 

À medida que a intervenção sobre o edificado for sendo concluída, deverão os agentes 

promotores, e muito em particular a edilidade, procurar a sustentabilidade das intervenções, 

nomeadamente procurando modalidades de arrendamento de acesso facilitado e a preços 

adequados aos orçamentos familiares dos destinatários-alvo. Nesta fase poderão ser 

considerados alguns programas: 
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Programa de Arrendamento Acessível (PAA) 

É um programa de política de habitação que visa promover uma oferta alargada de habitação 

para arrendamento a preços compatíveis com os rendimentos das famílias. Qualquer pessoa 

individual ou coletiva, pública ou privada, pode inscrever alojamentos na plataforma 

eletrónica do PAA, desde que os mesmos cumpram os limites de renda e as condições 

mínimas de segurança, salubridade e conforto estabelecidas. 

 

Regime de Arrendamento Apoiado 

É um regime especial aplicável às habitações detidas, a qualquer título, por entidades das 

administrações direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais, do 

setor público empresarial e dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, 

que por elas sejam arrendadas ou subarrendadas com rendas calculadas em função dos 

rendimentos dos agregados familiares a que se destinam. 

 

O Programa Porta 65 – Jovem 

É um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, isolado, constituídos em 

agregados ou em coabitação. 

 

Será importante, ainda, manter como referência os apoios que vão sendo disponibilizados no 

âmbito dos fundos comunitários de apoio para a coesão social e territorial. Estes poderão ser 

particularmente relevantes para os projetos relacionados com a construção de soluções de 

alojamento coletivo. 
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