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PREÂMBULO 

 

 

 
CENTRO HISTÓRICO DE VILA NOVA DE GAIA 

 

Os lugares são um pouco como as pessoas. Têm caráter e cada um só se conhece verdadeiramente 

quando se compara a outros. Assim é com a parte antiga de Vila Nova de Gaia. 

O caráter do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia está marcado pela geografia, em que os morros (o do 

Castelo a Oeste e o do Pilar a Nascente) e o longo declive para o rio são essenciais na paisagem, 

definindo um anfiteatro sobre o Douro, voltado ao Porto, onde os socalcos dos armazéns de vinho do 

porto parecem replicar arquitetonicamente os terrenos da sua produção.  

O seu caráter é também muito marcado pela relação estabelecida com o Alto Douro e o Porto, na forma 

como evoluiu a economia, o que explica em boa medida o crescimento e transformação urbana. 

Todavia, tal como ocorreu com o Alto Douro, a complementaridade com o outro lado do rio sempre foi 

feita de tensão, seja pela propriedade (do rei face ao bispo), pelas opções políticas (como na 

Restauração da Independência ou aquando da guerra civil de 1832-34), ou por posicionamentos mais 

recentes, regra geral mais orientados para a competição que para a cooperação. 

Com o “lado de lá” se afirma e se conhece melhor a si mesmo. Por isso, o Centro Histórico de Gaia, 

sendo parte de um tecido antigo que abraça o Douro, é muito mais do que a continuidade do Porto. As 

pontes têm nesta relação um papel essencial, as desaparecidas (de barcas e pênsil) e as atuais, 

imponentes na sua altura e elegância, peças essenciais da relação entre margens, conquanto apenas 

num caso – o tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I – assegurem a ligação entre os tecidos antigos. 

A individualidade da parte antiga de Vila Nova de Gaia reconhece-se também na diferença que 

estabelece com a parte alta da cidade, com a linha de caminho de ferro a cortar as continuidades que as 

estradas estabeleciam, dando origem a um contraste entre a Ribeira de Gaia e a cidade nova que 

emerge à cota alta, impulsionada pela abertura da Avenida da República e a instalação dos Paços do 

Concelho. 

Mas se o tecido antigo da frente ribeirinha da cidade de Vila Nova de Gaia se reconhece pela 

individualidade que se afirma na diferença com os espaços vizinhos, com a modernidade da parte alta e 

a concentração de edifícios religiosos e de habitação do Porto de intramuros, afirma-se também à escala 

mundial pela qualidade e densidade da arquitetura do vinho e o modo como prolongou no tempo um 

declive pautado pela densidade e dimensão dos espaços de armazenagem de vinho do Alto Douro. 

Todavia, malgrado a fortíssima e valiosa presença dos armazéns, não pode deixar de reconhecer-se 

também a importância de várias dimensões formais e funcionais, atuais ou herdadas nesta frente de rio. 

De facto, além da armazenagem, o tecido antigo de Vila Nova de Gaia é lugar de residência, confinada a 

umas quantas ruas é certo, onde a velha rua direita (Cândido dos Reis) e a sua alternativa Oitocentista 

(General Torres) têm papel estruturante. Há também a dualidade entre a frente de rio e o interior, uma 

mais monumental, o outro marcado pelas ruelas que compõem um quadro por vezes labiríntico, a que 

se somam as continuidades para Rebordãos (a nascente) ou na parte baixa do velho núcleo de Gaia 

(para poente). Há, ainda, o contraste entre prédios monumentais (onde se destaca o Mosteiro de Serra 

do Pilar, algumas quintas e casas apalaçadas), os longos imóveis da armazenagem e os anónimos 
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prédios de residência e comércio, ou as novas realizações, com destaque para as que ocuparam as 

antigas instalações portuárias. 

Todavia, com todos estes contrates, diversidades e tensões, talvez que a dualidade mais forte deste 

espaço urbano de notável especificidade e valor, será, hoje, a que se estabelece entre residentes e 

visitantes, com significativo aumento destes, visível no movimento das ruas, no uso do rés-do-chão e 

cada vez mais na transformação total da ocupação de prédios, multiplicando-se as unidades de 

alojamento e restauração. 

O desafio de articular e valorizar as diversas tensões e dualidades é essencial, considerando a boa 

gestão da relação entre continuidade e modernidade, para assegurar que a cidade não fica imutável, 

nem se transforma de tal maneira que deixa de ser o que é, perdendo o caráter junto com a memória do 

que foi. 

 

 

José Alberto Rio Fernandes 

Geógrafo | Professor Catedrático  

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
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INTRODUÇÃO 

 

1. MEMÓRIA | PATRIMÓNIO | REABILITAÇÃO 

 

Memória 

A consciencialização do percurso que nos conduziu até à cidade que hoje habitamos permitir-nos-á 

fundamentar as opções tomadas para a cidade de amanhã.  

A memória é o percurso que por vezes chega até nós em trechos materializados, vestígios, 

reminiscências, permanências... 

O tecido urbano vai-se compondo de intervenções que se sucedem no tempo e no espaço.  

Em Da organização do espaço Fernando Távora apelida de vertical a participação na organização do 

espaço que se realiza entre homens de diferentes épocas e que, portanto, prende "...homens de 

gerações diferentes em obra que se processa ao longo de um período de tempo que ultrapassa a 

dimensão da geração." 

No mesmo texto o arquiteto refere a necessidade de transformar a participação em colaboração, o que 

implica o conhecimento de intervenções anteriores e o respeito pelos homens que as realizaram e por 

aqueles que um dia delas usufruirão.  

A organização do espaço implica a nossa colaboração. Não há colaboração desinformada. Para intervir 

nos espaços é necessário conhecê-los, vivenciá-los e também ouvir o que eles têm para nos contar. 

 

Património 

Património histórico. "A expressão designa um fundo destinado ao usufruto de uma comunidade 

alargada a dimensões planetárias e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de 

objetos que congregam a sua pertença comum ao passado..." 

É desta forma que Françoise Choay, em A Alegoria do Património, define o conceito de algo que 

sentimos nosso, mas que é afinal de todos.  

A palavra encerra em si esta dualidade, de ser por um lado representativa e parte integrante de uma 

cultura e, por outro, algo cuja existência só tem sentido através da partilha.  

A identificação dos valores patrimoniais urbanos é tarefa que, como está já instituído há muito, não se 

esgota em monumentos ou edifícios singulares, mas que se estende ao tecido urbano que os enquadra.  

A singularidade do tecido urbano deve muito à presença dos armazéns de vinho do porto. Estas 

estruturas de grande escala, que vão subindo a encosta para se debruçarem sobre o Douro, suportam 

uma atividade que tem um valor patrimonial imaterial inegável, que se relaciona com o tecido urbano e 

com o lugar que a sustenta.  

A ligação entre Gaia e Porto, e a sua materialização através das pontes do Douro, constitui outro fator 

incontornável quando falamos de património. A história das pontes conta-nos a história das relações 

entre as duas cidades, e de ambas com o rio. A este facto acresce a singularidade e o grande valor das 

estruturas existentes, obras primas de engenharia dotadas de uma beleza inquestionável.  

Mas o que distingue o património edificado daquele que diz respeito a outras artes é que tem de ser 

vivenciado. O uso é parte indissociável do seu valor intrínseco. Tal não significa que o uso não possa ser 

alterado, mas não deixa igualmente de significar que a atribuição de um uso incompatível pode 

comprometer irremediavelmente o seu valor patrimonial.     

Como refere Choay: 
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"O condicionamento sofrido pelo património urbano histórico tendo em vista o seu consumo cultural, 

bem como a sua disputa pelo mercado imobiliário de prestígio, tende a excluir dele as populações locais 

ou não privilegiadas e, com elas, as atividades tradicionais e modestamente quotidianas..." 

 

Reabilitação 

REABILITAR, SALVAGUARDAR, REGENERAR, PRESERVAR...  

O QUÊ? PARA QUE EFEITO? PARA QUEM? COMO? QUANDO? PORQUÊ? 

Na sua reflexão sobre a necessidade de encontrar o sentido das coisas no processo de projetar, Peter 

Zumpthor em Peter Zumpthor pensar a arquitectura transpõe para a arquitetura a expressão "núcleo 

duro da beleza", utilizada para descrever a obra do poeta americano William Carlos William. 

A procura dessa essência deve ser parte integrante de qualquer projeto, plano ou estratégia de 

reabilitação urbana. O seu conhecimento permite responder a grande parte das questões acima 

formuladas: qual a essência do objeto a preservar e quais os limites que as intervenções devem 

respeitar para não comprometerem esse núcleo duro. 

A cidade está em constante mutação. Este devir dificulta o conhecimento atualizado da sua condição, no 

entanto, este processo, ao ser parte integrante da sua realidade, tem igualmente de ser alvo de estudo.  

É no recuo no tempo, na cooperação intergeracional, que reside o verdadeiro conhecimento do 

território. É este o edifício que devemos construir, sem esquecer as suas fundações e as visões daqueles 

que nele trabalharam, porque a cidade, enquanto ente mutável, não se compadece com processos 

encerrados em si mesmos, hiatos no tempo, que rapidamente perdem a sua validade. 

 

A operação de reabilitação urbana do Centro Histórico de Gaia assenta nestes três pilares MEMÓRIA | 

PATRIMÓNIO | REABILITAÇÃO.   

A memória chega até nós não apenas através dos registos cartográficos e documentais, mas também 

do acervo de conhecimento de cada habitante e de cada estudioso que se debruça sobre o território do 

Centro Histórico. Os habitantes são veículo destas memórias, que se pretende que perdurem, pois são 

estas que conferem autenticidade e identidade aos territórios. Mas também todos aqueles que aqui 

trabalham, com especial relevo para os trabalhadores das caves de vinho do porto, mas também para 

os do estaleiro dos barcos Rabelos, pois o saber associado a estas atividades constitui uma memória 

ainda ativa e revalidada ao longo dos tempos.  

O património, quer seja edificado, cultural, ou paisagístico, possui neste Centro Histórico 

representantes de vulto: o património edificado classificado, as festividades e as atividades do Centro 

Histórico, o rio, as escarpas e as estruturas verdes como logradouros e antigas quintas.    

Num território onde são identificáveis tantos valores memoriais e patrimoniais urge pensar em 

estratégias que conduzam à sua preservação, reativação e integração nas dinâmicas atuais. A operação 

de reabilitação urbana consiste precisamente num plano de ações programadas no tempo em função 

do seu grau de prioridade. 

A escolha dos temas MEMÓRIA | PATRIMÓNIO | REABILITAÇÃO para denominar a estratégia da ORU CH 

resulta do facto de se ter elegido como objetivo primordial da operação o tornar este centro histórico 

num CENTRO DE IDENTIDADE, não só a nível concelhio mas também intermunicipal.    
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2. OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU CH GAIA 

 

2.1 TIPO DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

Nos termos do disposto no artº17º do RJRU compete à Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sob 

proposta da câmara municipal, aprovar a presente operação de reabilitação urbana através de 

instrumento próprio.    

Na ARU CH de Vila Nova de Gaia será implementada uma operação de reabilitação do tipo sistemática, 

sendo para tal elaborado um programa estratégico de reabilitação urbana.  

“A operação de reabilitação urbana sistemática consiste numa intervenção integrada de 

reabilitação de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, 

visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de 

investimento público” (cf. RJRU nº 3 do atigo 8º] 

A opção pela operação de reabilitação sistemática prende-se com o facto de o município projetar um 

conjunto de intervenções no espaço público e de ações imateriais de cariz social e cultural que, desta 

forma, serão integradas no programa estratégico e articuladas com as restantes ações nele previstas, 

numa lógica de gestão integrada que visa a coordenação das diferentes ações programadas.  

A aprovação da ORU sistemática constitui causa de utilidade pública, para efeitos de expropriação ou 

venda forçada de edifícios localizados na área, e para constituição das servidões necessárias à 

implementação da operação de reabilitação urbana.  

Esta opção permite ainda, no âmbito das unidades de intervenção, a criação de parcerias com entidades 

privadas, condição que não poderá ser adotada em sede de operações de reabilitação do tipo simples.  

O modelo de execução da operação é de iniciativa da entidade gestora que, nos termos do artigo 11º do 

regime jurídico da reabilitação urbana, permite a adoção das seguintes modalidades: 

a) Execução direta pela entidade gestora 

b) Execução através de administração conjunta 

c) Execução através de parcerias com entidades privadas (através de concessão da 

reabilitação ou de contrato de reabilitação urbana). 

No âmbito de operações de reabilitação urbana sistemáticas, aprovadas por instrumento próprio, 

podem ser definidas áreas de intervenção prioritária, cabendo a sua delimitação à entidade gestora. 

Consta do presente documento a indicação de seis áreas de intervenção prioritária, não obstante, 

poderá a entidade gestora, a todo o tempo, promover a sua alteração ou redelimitação.  

 

2.2 ÂMBITO TEMPORAL - PRAZO DE EXECUÇÃO DA ORU 

“A operação de reabilitação urbana aprovada através de instrumento próprio vigora pelo prazo fixado 

na estratégia de reabilitação urbana ou no programa estratégico de reabilitação urbana, com 

possibilidade de prorrogação, não podendo, em qualquer caso, vigorar pelo prazo superior a 15 anos a 

contar da data da referida aprovação.” (cf. RJRU – nº artigo 20º). 

Considerando este imperativo legal e tendo em conta: 
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• A complexidade dos sistemas urbanos que estruturam o centro histórico; 

• A dimensão do património arquitetónico e cultural classificado e a singular expressão da aglomeração 

de armazéns das caves de vinho do Porto, cujo progressivo esvaziamento da função original requer uma 

programação de longo prazo no sentido da sua conservação e reconversão; 

 • A tendência de desertificação residencial e o aumento exponencial de procura turística; 

• A vontade de promover uma política de gestão eficaz e eficiente de reabilitação urbana; 

• A forte restrição económica e financeira que atinge a maioria das instituições públicas e dos agentes 

privados, sendo de acautelar a probabilidade de instabilidade no investimento por mais alguns anos. 

Define-se o período de 10 anos como âmbito temporal da Operação de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico, vigorando entre 2017 e 2027, podendo a câmara municipal propor a prorrogação por um 

período adicional de mais 5 anos. 

 

2.3 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

O procedimento administrativo que conduz à aprovação da ORU tem um percurso e um histórico que 

importa aqui registar e ilustrar em jeito de síntese: 

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana - Centro Histórico foi aprovada em procedimento isolado 

tendo como condicionante ao seu âmbito temporal a aprovação da respetiva operação de reabilitação 

urbana no prazo de três anos, findo o qual se confirmará a sua caducidade. 

A elaboração do projeto da ORU acompanhou o desenvolvimento do Plano Estratégico de Reabilitação 

Urbana do município, compatibilizando-se com os seus pressupostos, e incluiu algumas das opções 

estratégicas preliminarmente integradas nos processos de candidatura ao programa FEDER Portugal 

2020. 

Pelos fundamentos que a seguir se expõem julgou-se necessário, e oportuno, apresentar uma alteração 

à delimitação da área de reabilitação urbana, proposta que é aqui apresentada em simultâneo com o 

projeto da ORU. 

Uma vez concluído, o projeto da Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, a que este 

relatório dá corpo, e que define o tipo de operação como “sistemática” e contempla o respetivo 

programa estratégico, deverá ser aprovado pela Câmara Municipal em simultâneo com a alteração da 

delimitação da ARU CH. 

O processo deverá de seguida ser submetido a discussão pública, promovida nos termos do RJIGT – 

regime jurídico dos instrumentos de gestão do território - durante o período de vinte dias, com o 

procedimento tido para os planos de pormenor [cf. RJRU, nº 4º do artigo 17º]. O anúncio deverá ser 

divulgado com cinco dias de antecedência e, em simultâneo, remetido por meios eletrónicos ao Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para efeitos de emissão de parecer não vinculativo no 

prazo de 15 dias. 

Concluídos estes procedimentos será tempo de coligir os contributos decorrentes de ambas as consultas 

e ponderar sobre os resultados de eventuais alterações que daí advenham. As conclusões deverão então 

ser explanadas num “relatório de ponderação”. Caso se verifique a existência de propostas de alteração 

relevantes para o Projeto da ORU CH proceder-se-á então, e de imediato, à reformulação do documento 
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que, concomitantemente, será reenviado à Câmara Municipal para apreciação e deliberação, repetindo-

se, por consequência, os procedimentos de discussão pública e de consulta ao IHRU. 

Por fim, a alteração da delimitação da ARU e o projeto da ORU serão enviados, com proposta da Câmara 

Municipal, à Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia para apreciação e deliberação. 

O ato de aprovação será posteriormente enviado para publicação no Diário da República e, ato 

simultâneo, divulgado na página eletrónica do Município de Vila Nova de Gaia. 

Logo que haja publicação do respetivo aviso no Diário da República, 2ª série, o Município remeterá ao 

IHRU a informação sobre a publicação. 

 
Imagem 1. Esquematização do procedimento administrativo 
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3.  ALTERAÇÃO À DELIMITAÇÃO DA ARU CH GAIA 

 

Imagem 2 | Ortofotomapa | Alteração à delimitação da ARU CH 
 

A área de reabilitação urbana Centro Histórico, aprovada em 20 de novembro de 2013 pela  Assembleia 

Municipal, e publicada em Diário da República – nº 21, 2ª série - em  30 de janeiro de 2014, através do 

aviso n.º 1360/2014, corresponde à área da ACRRU do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, cuja 

eficácia foi anulada a 23 de dezembro de 2011, por força do disposto nos números 4 e 5 do artigo 78º 

do regime jurídico da reabilitação urbana, aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro, 

alterado pelo 32/2012 de 14 de agosto. 

A área desenvolvia-se ao longo de 155 hectares, abrangendo os terrenos declivosos e escarpados que 

constituem um dos principais alçados de Vila Nova de Gaia, sendo delimitada a nascente pela Ponte 

Maria Pia, Escarpa da Serra do Pilar e Jardim do Morro; a sul pela Rua Conselheiro Veloso da Cruz e 

Estação de Caminho de Ferro das Devesas; a poente pelo Cais do Cavaco e pela Quinta de Campo Belo; e 

a norte pelo rio Douro.   

A aprovação da operação de reabilitação urbana, elaborada nos termos do artigo 16º do regime jurídico 

da reabilitação urbana, será acompanhada pelo processo de alteração da delimitação da ARU CH, 

elaborado nos termos do artigo 13º do Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 32/2012 

de 14 de agosto. 

A redelimitação tem como objetivo dotar a área de uma maior consistência ao nível da sua configuração 

urbana, socio/económica e cultural e abrange uma área de 128ha, delimitada pelas seguintes estruturas 

urbanas: 

a) a nascente, pela Avenida da República/ Rua Rodrigues de Freitas, Rua Gonçalves Zarco, Bairro 

da Escarpa da Serra do Pilar e Ponte Maria Pia; 

b) a sul, pela Avenida Manoel de Oliveira (circular ao CH), caminho-de-ferro e Casa Barbot; 
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c) a poente pela Avenida Mestre José Rodrigues (via panorâmica), Rua de Entre-Quintas, Rua do 

Agro, Quinta do Paço de Campo Belo, Rua de Valverde, Lugar do Marco, Rua D.Leonor de 

Freitas e Parque da Quinta das Devesas; 

d) a norte pelo rio Douro. 

 

A delimitação agora adotada para a ARU CH Gaia responde à necessidade de abranger um território 

coeso, limitado por fortes marcos paisagísticos e geográficos e por infraestruturas urbanas de 

referência, e que abarque um conjunto de estruturas urbanas que, na sua diversidade, não deixam de 

constituir uma unidade territorial coerente.   

 

Imagem 3. Sobreposição do limite proposto com o anterior limite da ARU CH 
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4. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

4.1 ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS ESCRITAS E GRÁFICAS 

O documento que descreve a Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia 

será estruturado em dois volumes.  

O primeiro volume consiste no Relatório e contém todos os elementos que, de acordo com regime 

jurídico da reabilitação urbana, devem constar obrigatoriamente de um programa estratégico de 

reabilitação urbana, nomeadamente: 

• As opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação urbana (ARU), 

compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

• O prazo de execução da operação de reabilitação urbana (ORU); 

• As prioridades e os objectivos a prosseguir na execução da ORU; 

• O programa da ORU, identificando as ações estruturantes e distinguindo as que têm por objecto os 

edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização 

coletiva e as atividades económicas; 

• O modelo de gestão da ARU e o modelo de execução da ORU; 

• O quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas por privados e as soluções de 

financiamento para ações de reabilitação; 

• O programa de investimento público que descrimine as acções, de iniciativa pública, necessárias à 

operação; 

• O programa de financiamento incluindo uma estimativa dos custos totais da execução da ORU e a 

identificação das fontes de financiamento. 

Do primeiro volume constam ainda o enquadramento histórico, o enquadramento nas estratégias 

municipais, o enquadramento social e económico e a compilação dos dados resultantes dos trabalhos de 

caracterização e diagnóstico, dos quais fazem parte as peças desenhadas que ilustram a análise da área 

de reabilitação.  

O segundo volume consiste na descrição e ilustração detalhada das 11 Intervenções Estratégicas, 

explicitando as ações que as compõem e o âmbito de atuação em que se inserem.  

4.2 VOLUMES 

O Volume 1 – MEMÓRIA | PATRIMÓNIO | REABILITAÇÃO – Operação de reabilitação urbana do centro 

histórico de Gaia - organiza-se segundo os seguintes capítulos: 

PREÂMBULO 

INTRODUÇÃO 

CAPÍTULO I  

ENQUADRAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA 

CAPÍTULO III 

PLANO DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

ANEXOS  
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O Volume 2 – Intervenções estratégicas da ORU CH GAIA – divide-se em 11 secções que correspondem 

às intervenções estratégicas descritas: 

• REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR  

•CENTRO HISTÓRICO DE GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 

•GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO  

•UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIAS 

•ESPAÇO DE USO PÚBLICO 

•CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 

•IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA 

•REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL DE PEQUENA DIMENSÃO  

•REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL 

•MOBILIDADE PARA O CENTRO HISTÓRICO 

•COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
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CAPÍTULO I 

– CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO – 

 

1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

O Centro Histórico de Vila Nova de Gaia tem uma longuíssima história. A ocupação humana do território 

começou durante o primeiro milénio antes da era atual e ao longo dos últimos dois mil anos 

concretizou-se no desenvolvimento de duas povoações: o Castelo de Gaia e o Burgo Velho do Porto, a 

que D. Dinis chamou Vila Nova de Rei. Estes dois pólos urbanos haveriam de vir a ligar-se ao longo dos 

tempos, unindo as taracenas reais, o Mosteiro de Corpus Christi e o Monte dos Judeus, constituindo 

assim a frente ribeirinha de Vila Nova de Gaia. 

Desde há cerca de dois mil anos, quando o Rio Douro separava os Túrdulos Velhos dos Calaicos, que as 

principais povoações de ambas as margens se poderão ter chamado Cale. Latinizado depois como Portus 

e Portucale, a partir do século XIII
 
o topónimo Porto acabou por se fixar definitivamente na povoação da 

margem direita, enquanto as povoações fronteiras da margem esquerda, ficarão conhecidas como Gaia 

e Vila Nova e, desde o século XVI, como Vila Nova de Gaia. Entretanto, desde o século IX, o nome 

Portugal, provavelmente derivado dos nomes antigos destas povoações, passou a abranger a totalidade 

do país nascente. 

O Centro Histórico de Gaia foi desde cedo um entreposto das mercadorias que vinham do Mediterrâneo 

e dos países do Norte da Europa, e de escoamento dos produtos do hinterland duriense, havendo 

registo da chegada de produtos fenícios, gregos e cartaginenses, de navegações romanas e de frotas 

vikings. 

Esta atividade vai despertar um enorme diferendo entre as vilas régias de Gaia e Vila Nova e a povoação 

episcopal da sé portucalense, o que dá origem a uma série de documentos que tentam regular a 

atividade portuária e os respetivos proventos. 

Mas a grande questão entre as duas margens era já então o comércio dos vinhos de Ribadoiro, a qual 

vai dar origem a inúmeras querelas e queixas ao longo dos séculos XIII e XIV, que resultam, em 

dezembro de 1384, na destruição do Castelo de Gaia pelos habitantes do Porto. Já a 12 de abril desse 

ano o julgado de Gaia tinha sido integrado na administração do termo da cidade do Porto sendo a 13 de 

maio a vez do julgado de «Villa Nova de par de Gaya».  

Deste período, o território que virá a ser o Centro Histórico de Gaia ficou com quatro pólos urbanísticos: 

a antiga povoação de Gaia, voltada ao rio a partir do Castelo; a povoação ribeirinha de Vila Nova, 

segundo o então ainda pequeno eixo da rua Direita perpendicular ao rio e o da rua de Baixo (atual 

Guilherme Gomes Fernandes) que lhe ficava paralelo; entre ambas, o complexo taracenas/ mosteiro de 

Corpus Christi, a poente separado do Monte dos Judeus pela calçada das Freiras.  

Em 1345 é fundado por D. Maria Mendes Petite, viúva de Estevão Coelho e avó de D. Leonor Alvim, 

mulher de D. Nuno Álvares Pereira, o Mosteiro de Corpus Christi. Parte das taracenas reais serão 

demolidas para a pedra ser concedida às monjas de Corpus Christi para a remodelação do seu mosteiro 

no século XVII. No entanto, em 1758, «a chamada Tercena» ainda era «hum lugar bem emparedado e 

fechado…» que servia «para recolher as madeyras e fabrica real…».  

Em 1518 o foral de D. Manuel funde Gaia e Vila Nova na denominação «Vila Nova da par de Gaia» ou 

mesmo Vila Nova de Gaia.  
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No séc. XVI serão erigidos na margem esquerda dois edifícios imponentes que serão, até aos dias de 

hoje, duas balizas marcantes do seu Centro Histórico: o Mosteiro da Serra do Pilar, a nascente, cuja 

construção foi iniciada em 1538, e o Convento de Santo António de Vale da Piedade fundado em 1569, a 

poente. As construções referidas, a que acrescentaríamos a Capela de Nossa Senhora da Piedade da 

Areia e o Hospício do Senhor d’Além, marcam aqui a modernidade, numa época em que os documentos 

nos dizem que Vila Nova de Gaia se reforçava em população, pese embora a sangria demográfica da 

Expansão, daqui sobretudo para o Brasil. 

A frente ribeirinha era então frequentemente assaltada por cheias que levavam a que alguns edifícios e 

armazéns fossem reforçados e outros abandonados ou transformados. Os que permanecem junto à 

linha de água, e sobre os quais se constroem outros andares, tinham sido edificados sobre sólidos arcos 

de cantaria, alguns deles suportando abóbadas de tijolo que sustentavam os sobrados dos andares 

superiores, para permitirem a livre entrada e saída das águas e, ao mesmo tempo, proporcionarem 

também uma fácil entrada e saída de carros-de-bois com mercadorias e pipas.  

Entretanto vão-se construindo, ou reconstruindo ao longo da Época Moderna, algumas habitações 

nobres ou de «negociantes de grosso trato», como o Paço de Campo Bello, e adaptando antigos 

armazéns-habitação que, ao nível dos cais, têm armazenados os produtos e nos andares superiores as 

suas moradas, como é o caso dos Beleza de Andrade (hoje da Cálem). 

O Centro Histórico de Gaia não é pois formado apenas por conventos e as respetivas cercas, armazéns e 

cais, mas também por casas de habitação com suas lojas de comércio e oficinas de tanoaria. Não 

obstante as demolições e descaracterizações entretanto operadas em muitos daqueles antigos edifícios, 

e a ocupação dos espaços das suas cercas e quintas por construções recentes, ainda é possível 

individualizá-los na paisagem. 

O intenso movimento do tráfego naval refletiu-se não só no incremento da construção de estruturas 

portuárias e de armazéns, sobretudo a partir de 1777, mas também de outras obras, como o aqueduto 

da Serra do Pilar
 
e a reconstrução da Igreja de Santa Marinha com traço de Nasoni em 1745, bem assim 

como na beneficiação de muitas casas nobres e de comércio.  

Se é certo que a riqueza da região se fazia pela barra, o movimento de mercadorias e dos seus agentes 

requeria agora melhores e mais rápidos acessos terrestres. No início do século XIX, tal como desde a 

Idade Média, a passagem de carros e pessoas fazia-se aqui essencialmente pela «estrada antiga que 

vinha para a cidade do Porto» (ALVES, 1984: 244), a qual passava junto a Corpus Christi, recebendo por 

isso a denominação de Calçada das Freiras. É certo que havia outros caminhos locais, pelas Costeiras, 

pela Costa da Igreja de Santa Marinha, mas todos eles de difícil serventia. Desde longa data que as 

estradas que chegavam do sul tinham dado origem a duas vias na cota alta, no Alto do Espinho, na 

vizinha freguesia de Mafamude. Na baixa ribeirinha a rua Direita só se prolongou até à Bandeira no 

século XIX. Em 1806 é inaugurada a Ponte das Barcas, excêntrica em relação às principais artérias 

comerciais de Vila Nova – a rua Direita e rua de Baixo – e do Porto – a rua Nova de S. João e a rua dos 

Mercadores.  

A tomada do Porto pelas tropas napoleónicas veio de novo evidenciar o interesse militar da Serra do 

Pilar, em especial no que interessava à artilharia, como aliás já acontecera em 1580 com o exército de D. 

António Prior do Crato. Durante o Cerco (1832-1833) vão ser fortificadas as duas elevações que balizam 

a baixa de Vila Nova: a Serra do Pilar pelos liberais, e o Castelo de Gaia pelos miguelistas. Com a sua 

retirada são incendiados os armazéns que a Companhia pombalina detinha em Vila Nova de Gaia. 

É dos cais da margem esquerda que partem muitos dos navios que levam para os portos da Europa e da 

América do Norte e, sobretudo, para o Brasil, da Península Ibérica atlântica e mediterrânica os produtos 

do Douro, Trás-os-Montes, Beiras e Minho e que, em contrapartida, abastecem a região norte do país 

com madeiras, linho, ferro, bacalhau, milho, frutos secos, pescado, sal, papel, além de uma infinidade de 
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produtos brasileiros, muitos deles destinados à reexportação para o Norte da Europa, gerando um 

comércio intenso que justificava a existência dos armazéns sobre os cais de Vila Nova de Gaia.  

Implantado o regime liberal é logo extinto o Termo do Porto, que durava desde o tempo de D. João I, e 

os municípios que dele faziam parte readquirem a sua autonomia administrativa, como foi o caso de Vila 

Nova de Gaia, cuja área ribeirinha entra de novo em euforia comercial e, logo depois, industrial.  

Em 1843 é inaugurada a Ponte Pênsil, que vem substituir a velha Ponte das Barcas, e que origina a 

criação de uma nova via, a Estrada Nova (no final do século XIX denominada rua General Torres) a qual 

levaria à diminuição do comércio da rua Direita e dos atravessamentos por barco entre Vila Nova e a 

ribeira do Porto. 

Enquanto na beira-rio de Vila Nova continua a construção naval de grandes navios, bem assim como a 

azáfama das tanoarias, algumas outras indústrias começavam a desenvolver-se ou a instalar-se em 

pequenos núcleos nas imediações, e depois dentro da cerca do Mosteiro da Serra do Pilar e no convento 

de Santo António de Vale da Piedade: as indústrias química, de louça, têxteis, sabões e serralharia. Mas 

em 1864 um novo facto veio alterar e melhorar este panorama: a chegada do comboio à antiga Quinta 

das Devesas, que viria a criar um novo pólo industrial à cota alta, deslocando as fábricas para a sua 

periferia e estabelecendo um novo corredor de acesso à cidade do Porto em 1877, com a inauguração 

da Ponte Maria Pia, na extremidade nascente do monte da Serra do Pilar. A estação das Devesas 

acabaria por vir a ser ligada em 1891 ao tráfego fluvial através de um “elevador” que subia e descia a 

velha Calçada das Freiras (rebatizada no final do século XIX como rua Serpa Pinto), na realidade um 

pequeno comboio a vapor sobre carris com cremalheira central. Em 1886 abrira ao trânsito nova 

travessia entre a Serra do Pilar e o morro da Sé do Porto, denominada Ponte Luiz I, com dois tabuleiros. 

Anos depois, para acesso ao tabuleiro superior, foi aberta a avenida Campos Henriques (depois da 

República, depois do Marechal Carmona e de novo da República) que redesenhou as acessibilidades à 

cidade do Porto à cota alta, a partir de sul, e originou uma nova área de expansão urbana da povoação 

da margem esquerda.  

Algumas empresas aqui sediadas, conscientes da necessidade de afirmação dos seus produtos num 

mercado cada vez mais alargado, vão integrar diversas exposições, como a de 1865 no Palácio de Cristal 

do Porto ou a “Exposição Agrícola-Industrial de Gaya” de 1894. Esta abertura conduz ao 

desenvolvimento da Arte Publicitária, não apenas dos rótulos, cartazes e brochuras, mas também do 

mobiliário expositor, dos stands, dos anúncios e reclames e de outras manifestações artísticas, gráficas, 

fotográficas, ou oficinais, ainda hoje de enorme apreço pelos estudiosos da matéria e colecionadores
 
.  

Na segunda metade do séc. XX criam-se novas empresas exportadoras, o setor duriense dos vinhos 

agita-se e as exportações do Vinho do Porto tornam-se fundamentais para a tentativa económica de 

salvar a República. Mas para tal era preciso controlar e disciplinar os setores da produção duriense, a 

armazenagem e loteamento dos vinhos em Gaia e o seu comércio para cada vez mais novos mercados. 

Em 1926 é criado o Entreposto de Gaia, «único e privativo dos vinhos do Douro», contrariando assim a 

possibilidade de os vinhos continuarem a ser armazenados e exportados a partir de Leixões. A sua área 

inicial era vastíssima, indo do porto de Quebrantões a Santo Ovídio, daí a Coimbrões e Alumiara, até ao 

Lago do Linho, perto da barra, sofrendo depois nova demarcação em 1935. Em 1959 seria reduzido para 

uma área apenas um pouco mais alargada do que o território que viria a ser demarcado como Centro 

Histórico, englobando uma parte da avenida da República até à Câmara e Devesas e daí ao Castelo de 

Gaia. A única exceção eram as instalações da Real Companhia Vinícola, situadas em Oliveira do Douro, 

mas “ligadas” ao Entreposto pelo 1.º túnel ferroviário da Serra do Pilar, que nunca para tal serviu mas 

foi reaproveitado para a produção de espumantes por esta empresa. 
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Daqui partiam, quer em barris, quer em garrafas, muitos milhões de hectolitros de vinho do Douro, 

conhecido mundialmente como vinho do porto, levando o nome das firmas com armazéns em Gaia e 

escritórios no Porto aos quatro cantos do Mundo. 

Com a melhoria da acessibilidade rodoviária ao Entreposto, e o prolongamento da avenida da República 

e suas transversais até Santo Ovídio, o transporte dos pipos vindos do Douro, até aí feito através de 

barco rabelo ou comboio, passou para as camionetas de carga e depois para os camiões-cisterna, o que 

veio alterar alguns arruamentos e estruturas, nomeadamente os portões de acesso aos armazéns. Este 

processo ficaria concluído no final dos anos cinquenta com a construção da Ponte da Arrábida a jusante 

do Castelo de Gaia, junto da fábrica de cerâmica do Cavaco, perto da antiga almenara do Fojo, de um 

antigo facho e da torre de um telégrafo ótico (o “talefe” da Afurada), tudo antigas estruturas que em 

tempos passados velavam pela segurança e valor comercial da barra do Douro e comunicavam para o 

interior quem chegava e com que intenções ou carga. 

O Entreposto de Gaia ficou circundado, à cota alta, por um conjunto de rodovias enquanto, no Rio 

Douro, o plano das barragens impedia ou desmotivava o transporte do vinho e outros produtos 

durienses pelos barcos rabelos. As barragens vieram também regular o caudal do rio e diminuir as cheias 

que, como a de 1909, causavam enormes estragos nos armazéns, tendo mesmo esta fornecido o 

pretexto para a câmara municipal gaiense mudar as suas instalações para o novo eixo rodoviário à cota 

alta a partir de 1925.  

Na década de oitenta do século passado, enquanto se ia adquirindo consciência sobre a necessidade de 

preservar e valorizar o Centro Histórico de Gaia, um decreto governamental autorizou a exportação 

direta de vinho do porto a partir da área de produção no Douro, o que veio diminuir a utilidade dos 

armazéns, que começaram a privilegiar outras atividades, nomeadamente o turismo.  

Terminemos com as palavras de um grande escritor português aqui nascido em 1930, no Monte dos 

Judeus, de seu nome José Rentes de Carvalho. No seu romance Ernestina assim se refere ao Rio Douro e 

à vista das cidades de ambas as suas margens: 

“Nem a baía de Guanabara, nem Nova Iorque vista de avião ao anoitecer, nenhum Paris, nenhuma 

Roma, a Amazónia, as Pirâmides, o deserto, nada disso que viria depois e é grandioso me deixou uma 

impressão tão viva e duradoura como a da paisagem que se avistava das janelas da casa em que nasci.  

Mais tarde dei-me conta de que a razão profunda do meu fascínio não era tanto a inegável beleza da 

vista, mas o facto de dali, como defronte dum gigantesco ecrã tridimensional, poder testemunhar do 

burburinho de mil vidas.” (CARVALHO, Ernestina:135/136). 

Um centro histórico é isso mesmo, o cenário falante das memórias de muitas mil vidas, aqui ao longo 

de, pelo menos, dois mil e quinhentos anos. O Centro Histórico de Gaia, a barra do Douro e o Mundo, 

entre o vale do Douro a montante e a vizinha cidade do Porto, continuam interligados, cumprindo assim 

um destino secular.  

 

 

 

J. A. Gonçalves Guimarães  

Historiador e arqueólogo; 

 Solar Condes de Resende.  
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2. ENQUADRAMENTO NA ESTRATÉGIA MUNICIPAL 

 

2.1 PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) 

A proposta de redelimitação da ARU-CH prevê que o território abrangido seja limitado: a norte, pelo Rio 

Douro; a poente, pela Avenida Mestre José Rodrigues (via panorâmica), Rua de Entre-Quintas, Rua do 

Agro, Quinta do Paço de Campo Belo, Rua de Valverde, Lugar do Marco, Rua D.Leonor de Freitas e 

Parque da Quinta das Devesas; a sul, pela Avenida Manoel de Oliveira (circular ao CH), caminho-de-ferro 

e Casa Barbot; e a nascente, pela Avenida da República/ Rua Rodrigues de Freitas, Rua Gonçalves Zarco, 

Bairro da Escarpa da Serra do Pilar e Ponte Maria Pia. 

Este território abrange 128 hectares e situa-se integralmente na freguesia de Santa Marinha (atual união 

de freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada). 

No que respeita aos instrumentos de gestão territorial em vigor, esta área é abrangida apenas pelo 

PDM, prevendo este ao nível da programação estratégica a unidade operativa de planeamento e gestão 

UOPG OD5 - Escarpa da Serra do Pilar, a única que se sobrepõe (ainda que parcialmente) à ARU-CH. 

De acordo com os artigos 140º, 146º e 147º do regulamento do PDM e respetivo Anexo V, esta UOPG 

destina-se à estruturação urbanística, paisagística e ambiental da área abrangida, à requalificação do 

espaço público e do canal ferroviário desativado, assim como à eliminação progressiva das construções 

ilegais existentes. 

Relativamente à classificação e qualificação do uso do solo estabelecidas no PDM, a ARU-CH situa-se 

integralmente em solo urbano e: 

•é predominantemente abrangida pelas subcategorias especificamente regulamentadas para este 

território, Áreas de Usos Mistos Tipo 1 e Áreas de Usos Mistos Tipo 2, as quais incidem, respetivamente, 

sobre os núcleos urbanos de ocupação corrente (habitação e usos afins) e sobre o conjunto de armazéns 

(‘caves’ de vinho do porto e outros); 

•abrange Áreas de Verde Urbano que se integram em Estrutura Ecológica Fundamental e que são muito 

expressivas na paisagem – várias Quintas em Espaço Urbano e Áreas de Logradouro, assim como o 

Jardim do Morro, Área Verde de Utilização Pública; 

•como Áreas de Equipamentos destaca-se toda a plataforma ocupada pelo antigo Mosteiro e quartel e 

pelo observatório meteorológico da Serra do Pilar, existindo outras áreas pontuais de equipamentos de 

referência como a Igreja Paroquial de Santa Marinha, o Mercado da Beira-Rio e a Casa Barbot; 

•a encosta norte-nascente da Serra do Pilar integra-se na subcategoria Áreas Verdes de Enquadramento 

Paisagístico em Estrutura Ecológica Fundamental, sendo interrompida pelo Bairro da Escarpa da Serra 

que se integra na subcategoria de Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista Tipo II; 

•integra Áreas Urbanizadas de Moradias e de Tipologia Mista entre a Avenida da República e a Rua da 

Fervença e Rua General Torres, entre as quais o Bairro João Félix; 

•ao longo do seu limite sul inclui Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico e de Espaço Canal e 

interseta pontualmente Áreas Ribeirinhas em Estrutura Ecológica Fundamental, entre a Via Rosa Mota/ 

circular ao CH (antigo viaduto ferroviário) e o atual viaduto que constitui o limite sul desta ARU. 

•as margens do Rio Douro identificam-se como Zonas Inundáveis ou Ameaçadas pelas Cheias 

sobrepostas às referidas categorias e subcategorias de qualificação do uso do solo.  
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Em termos de Mobilidade e Transportes, o PDM define as redes rodoviária e ferroviária (comboio e 

metro), assim como os interfaces de transportes terrestres e os de transporte fluvial, prevendo na ARU-

CH: 

•a rede viária estruturada pelos Eixos Complementares Concelhios Rua Rei Ramiro, Rua Serpa Pinto, Rua 

Cândido dos Reis, Rua General Torres e a marginal fluvial Avenida Diogo Leite/ Avenida Ramos Pinto/ 

Cais de Gaia/ Cais da Fontinha/ Cais Capelo e Ivens/ Cais do Cavaco, complementados pela Rua D.Leonor 

de Freitas, Rua Luís de Camões e Rua de Jau – esta rede apoia-se nos eixos periféricos à ARU-CH Avenida 

Mestre José Rodrigues (via panorâmica), Via Rosa Mota (circular ao CH, com nós de articulação com a 

Rua Serpa Pinto, Rua do Choupelo, Rua General Torres e VL9, prevendo continuidade até esta via pelo 

túnel ferroviário desativado), Avenida da República, Rua Rodrigues de Freitas (Serra do Pilar) e Avenida 

D.João II (VL9), os quais articulam ou integram a rede estruturante concelhia; 

•neste nível da rede o PDM prevê ainda uma nova ponte sobre o Douro, à cota baixa, ligando a Rua 

Cabo Simão reperfilada (na encosta norte da Serra do Pilar) com a marginal do Porto a nascente da 

Ponte Luiz I (Rua da Ribeira Negra); 

•a nível da rede de provimento local, o PDM espacializa apenas a previsão dum arruamento na margem 

do Rio Douro, a norte da Rua Cabo Simão entre o Largo da Ponte Luiz I e a ponte prevista a nascente – 

neste nível da rede, e articulando com o limite desta ARU, está ainda prevista a ligação da Rua D.Leonor 

de Freitas à Avenida Manoel de Oliveira (circular ao CH);   

•infraestruturas de apoio ao transporte fluvial com localizações de referência no Cais do Cavaco (junto à 

via panorâmica), na Avenida Ramos Pinto (frente ao largo de Aljubarrota) e na Avenida Diogo Leite 

(frente à Rua dos Santos Mártires); 

•as linhas ferroviárias existentes – de comboio, entre as estações das Devesas e de General Torres e a 

Ponte S.João, e de metro, ao longo da Avenida da República e com estações no Jardim do Morro e 

estação General Torres – assim como a previsão de linha G do metro na VL8, com três estações previstas 

entre Candal e Devesas. 

No que respeita ao regime de Salvaguardas, o PDM identifica valores patrimoniais arqueológicos e 

arquitetónicos correspondentes a elementos integrados nos respetivos inventários, que acompanham o 

PDM de acordo com o nº2 do artigo 3º do seu regulamento - para além dos que se encontram 

atualmente classificados como monumentos nacionais e imóveis de interesse público – Ponte Maria Pia, 

Igreja e Claustro do Mosteiro da Serra do Pilar, Ponte Luiz I, Área do Castelo de Gaia, Quinta do Paço de 

Campo Belo, Antigo Convento Corpus Christi, Igreja Paroquial de Santa Marinha e Casa e Jardins da 

Família Barbot. 

A nível arqueológico, os elementos a salvaguardar (com respetivo código) são: o próprio Centro 

Histórico (A150), como conjunto que corresponde, grosso-modo, à parte central da ARU redelimitada; 

Fábrica de Cerâmica de Santo António do Vale da Piedade (A034); Fábrica de Cerâmica do Senhor 

d’Além (A059); Fábrica de Vidros de Santo António do Vale da Piedade (A074); Igreja do Bom Jesus de 

Gaia (A079); Convento de Santo António do Vale da Piedade (A085); Capela de S.Bartolomeu (A088); 

Capela do Senhor d’Além (A095); Fábrica de Bebidas e Destilaria de Santo António do Vale da Piedade 

(A162); Casa Ramos Pinto (A187). 

O Inventário do Património Arqueológico integra ainda como Zonas Arqueológicas Potenciais (com 

respetivo código): a Plataforma a Poente do Castelo de Gaia (A159), área na qual entretanto se 

confirmou, por escavação, a presença de vestígios de antiga basílica; a Quinta do Vale de Amores 

(A163); e marginalmente à ARU, à face da via panorâmica, o Morro sobre o Vale da Piedade (A160). 
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A avaliação da situação atual destes valores patrimoniais permite concluir que, desde a aprovação do 

PDM, a sua salvaguarda não tem sido acautelada no âmbito da gestão corrente, facto que importa 

ponderar em sede da gestão da futura ORU. 

Como património arquitetónico, e para além das pontes Maria Pia e Luiz I, o PDM estabelece a 

salvaguarda do Centro Histórico (SM01-I) fazendo-o corresponder à área da antiga ACCRU (entretanto 

caducada e substituída pela ARU-CH que agora se propõe redelimitar) – o Centro Histórico é identificado 

com a categoria de proteção integral, fundamentando-se esta opção nos valores arquitetónicos e 

paisagísticos definidos pelo conjunto edificado e pelo seu enquadramento. Face à redelimitação desta 

ARU, passam a integrar-se no conjunto o Bairro João Félix (SM42-II) e o Edifício de gaveto entre a 

Avenida da República e o Jardim do Morro (SM02-I). Note-se que a identificação dos elementos 

específicos a salvaguardar dentro do conjunto SM01 exigia uma escala de levantamento que não era 

compatível com o processo de revisão do PDM. 

À semelhança da observação feita sobre a gestão pós-PDM do património arqueológico, alerta-se ainda 

para o facto de, desde a elaboração e aprovação do Inventário do Património Arquitetónico, se manter 

omissa uma política municipal de salvaguarda destes valores culturais imóveis, nomeadamente ao nível 

da clarificação dos princípios gerais que devem orientar procedimentos internos de gestão urbanística e 

cultural. 

Nos termos da lei, as servidões e restrições de utilidade pública em vigor no território abrangido pela 

ARU em apreço constituem condicionantes setoriais ao ordenamento definido no PDM. 

No entanto, importa destacar que sistemas aí identificados, como por exemplo a rede hidrográfica, se 

podem assumir como referências estratégicas, neste caso como oportunidade para a qualificação duma 

estrutura ecológica urbana. 

 

2.2 ESTRATÉGIA DE REGENERAÇÃO URBANA DE VILA NOVA DE GAIA (ERUG) 

A ERUG define uma unidade territorial de enquadramento designada como sistema territorial de 

referência/ ARU tipo I ‘Cidade de Gaia’ que engloba as ARU aprovadas como ‘Centro Histórico’ (2013), 

‘Cidade de Gaia’ (2016) e parte da ‘Encostas do Douro’ (2016), esta apenas nas áreas localizadas a 

poente do IP1/ Ponte do Freixo. 

O sentido estratégico desse sistema prendia-se com a valorização urbana do território complementar da 

cidade do Porto, assumido como ‘metade’ do núcleo central da área metropolitana e designado como 

‘plataforma cidade’ nas linhas estratégicas definidas no artigo 2º do regulamento do PDM e no seu 

relatório (nos pontos ‘enquadramento metropolitano do Plano’ e ‘estratégia do modelo territorial’). 

Como tal, e conforme exposto no Relatório da ERUG (2013), integrava: 

« (…) o centro da cidade de Gaia (composto por centro histórico, Afurada, centro cívico e espaço 

intermédio) deverá apostar num perfil urbano complementar do centro do Porto que, pela diferença, 

ofereça a disponibilidade para empresas de tecnologias e inovação e para equipamentos em grandes 

espaços de tipologia industrial; a articulação dessas atividades com a otimização da atual rede de 

transportes – estações de caminho-de-ferro e de metro, ligações entre cota alta e cota baixa através do 

teleférico e dos elevadores da Ponte da Arrábida integrados na rede Andante; criação de travessias por 

barco como transporte público entre margens do Douro; um parque urbano central no espaço entre 

centro histórico e centro cívico; a maior diversidade de ligações ao centro do Porto através da melhoria 

da mobilidade urbana. 

De acordo com a análise da realidade urbana contemporânea do concelho (…) consideramos que a 

unidade Cidade de Gaia abrange um espaço mais vasto do que o seu centro, correspondendo ao atual 

território central do concelho no qual os instrumentos de planeamento vigentes prevêem a maior 
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intensificação da malha viária e de usos urbanos diversificados. A complementaridade desta unidade 

espacial com a cidade do Porto é fundamental no reconhecimento das estruturas e das dinâmicas 

urbanas que definem a cidade de Gaia como parte do centro da área metropolitana. A definição de 

linhas orientadoras consistentes para a consolidação da cidade de Gaia, quer em termos urbanísticos 

como sócio-económicos, exige a clarificação de uma estratégia urbana integrada que propomos 

desenvolver-se através de uma área de reabilitação urbana a designar como ARU Cidade de Gaia e na 

qual será determinante encontrar respostas para o desafio da compactação e da qualificação urbana, 

assim como da transformação morfotipológica sobre matrizes remanescentes.» 

 

Imagem 1 | Cartograma | Sobreposição do limite da ARU-CH (redelimitada) às ARU tipo II previstas na ERUG 

 

A ERUG veio assim definir a delimitação territorial da unidade estratégica Cidade de Gaia, tendo esta 

sido posteriormente ajustada, por razões práticas, no processo de delimitação da ARU Cidade de Gaia 

(agosto 2015/ fevereiro 2016), excluindo a área correspondente à ARU Centro Histórico previamente 

aprovada e o lugar e vale de Quebrantões que integrou a ARU Encostas do Douro. Apesar deste 

procedimento formal, os princípios estratégicos da ERUG mantêm-se válidos, mediante a aprovação do 

respetivo relatório pelas Câmara e Assembleia municipais, em anexo ao processo de aprovação das 

referidas ARU. 

Assim, a proposta de redelimitação da ARU Centro Histórico, em apreço, é suficientemente coerente 

com a ERUG uma vez que corresponde ao somatório de várias unidades espaciais que aí se propunham 

como ARU tipo II, com ligeiras adaptações: Castelo de Gaia + Entreposto Histórico + Encosta e Escarpa 

da Serra do Pilar + Serra do Pilar. A exclusão da área sul-poente do Castelo e do lugar de Quebrantões, 

até à Alameda da Serra do Pilar/ Rua Azevedo Magalhães, deverá ser absorvida pelas ARU adjacentes. 

Note-se que a redelimitação da ARU-CH implica redelimtar a ARU Cidade que lhe é adjacente, o que 

constitui uma oportunidade para priorizar, em momento subsequente, a programação da área 



 

21 

 

complementar ao Centro Histórico que se estende entre as Devesas e o Centro Cívico, permitindo deste 

modo implementar medidas coerentes para o núcleo central da cidade. 

 

2.3. PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PEDU) 

Imagem 2 | Cartograma | Síntese das ações previstas no PEDU 

 

O PEDU apresentado em setembro de 2015 para efeito de candidatura aos fundos europeus FEDER e 

FSE incide, por definição prévia, nas componentes designadas como Mobilidade Urbana Sustentável, 

Regeneração Urbana e Integração de Comunidades Desfavorecidas, implicando o desenvolvimento de 

um plano de ação para cada uma delas – PAMUS, PARU e PAICD, respetivamente – a implementar até 

2020. 

Na ótica que tem sido assumida na ERUG, consideramos que estes três âmbitos conjugados formam um 

efetivo plano de Regeneração Urbana, já que as tipologias de intervenção pré-estabelecidas na 

correspondente legislação (regulamentos específicos dos programas operacionais) correspondem, de 

facto, a medidas de mobilidade urbana, de reabilitação física e de inclusão social. 

Territorialmente o âmbito do PEDU valoriza a articulação entre ações dos três âmbitos, limitando-se, no 

caso do PARU a centros históricos, zonas ribeirinhas e zonas industriais abandonadas, necessariamente 

integrados em ARU aprovadas, e no PAICD a zonas críticas que exigem intervenções de natureza social. 

No caso do PAMUS (estabelecido como componente municipal de plano de escala metropolitana) as 

tipologias de intervenção admitidas cingem-se à promoção de modos suaves na mobilidade quotidiana e 

da intermodalidade, assim como a medidas de gestão. 
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Como tal, as ações propostas no PEDU de Vila Nova de Gaia privilegiam o centro da cidade. 

O PEDU reflete assim uma oportunidade (a que se seguem de imediato, até meados de 2017, 

semelhantes possibilidades de candidatura a mais financiamentos) para, de modo integrado, 

implementar ações prioritárias para o Município, destacando-se a relevância estratégica da articulação 

da ORU-CH com o restante centro da cidade de Vila Nova de Gaia, a sul, e deste conjunto com o Porto, 

nomeadamente através da proposta de canais em solução pré-metro na VL8, com continuidade prevista 

para a futura ponte do Gólgota, de ligações de transporte fluvial entre margens do Douro e da ativação 

de ligações mecânicas cota alta/ cota baixa na Ponte da Arrábida (ação metropolitana) e em pontos 

estratégicos do Centro Histórico. 

As referidas medidas de mobilidade urbana encontram-se articuladas com as ações propostas ao nível 

da reabilitação física do edificado existente (incluindo as que ocorrerão por meio de investimento 

privado) e dos espaços públicos complementares, da sua dinamização e de ações imateriais ao nível da 

inclusão social, que maioritariamente serão promovidas em equipamentos existentes ou nos 

empreendimentos de habitação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagem 3 | Cartograma | Síntese das ações previstas no PEDU (extrato do centro da cidade) 

 

 

 

 

Divisão de planeamento e reabilitação urbana 

Direção municipal de urbanismo 
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3. ENQUADRAMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

 

A componente demográfica de Vila Nova de Gaia é expressiva, sendo o terceiro concelho mais populoso 

do país e o mais populoso da região Norte, com cerca de 302.300 residentes. Com base nos resultados 

dos censos 2011 constata-se que, no período compreendido entre os anos 2001 e 2011, se verificou um 

incremento de 4,6% na população residente no concelho. 

“Apesar de se vir consolidando como parte do núcleo central da área metropolitana e refletir uma 

expansão urbana como pólo de crescimento alternativo nas duas últimas décadas, face ao Porto (cuja 

população residente tem decrescido), verificam-se algumas debilidades no concelho de Gaia, 

particularmente ao nível do emprego, do nível de instrução e do baixo rendimento médio da população 

residente, assim como da condição socioeconómica das famílias e, por conseguinte, do acesso à 

habitação ou da sua manutenção.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Imagem 1 | Evolução da população residente entre 1970 e 2011 (Censos) – imagem PADU 

 

"O Plano Diretor Municipal, de 2009, determina o objetivo de compactar a chamada Plataforma Cidade 

(…) adotando a perspetiva dum desenvolvimento urbano mais sustentado que otimize as infraestruturas 

existentes, enquanto recursos, e donde possa decorrer uma valorização da cidade de Gaia também à 

escala do sistema urbano metropolitano. Este território, que integra as ARU Cidade de Gaia e Centro 

Histórico (correspondente à antiga ACRRU) e ainda o extremo poente da ARU Encostas do Douro, cobre 

cerca de 1/5 do concelho e abrange 54% do total de fogos aí existentes, com mais de 76000 

(alojamentos familiares clássicos, conforme Censos 2011). No entanto, na plataforma Cidade 13% dos 

fogos encontram-se vagos e 7% são de residência secundária. Note-se ainda que na área delimitada 

como centro histórico, os fogos vagos representam 21,6%.” [in – “Plano de Ação de Regeneração 

Urbana de Vila Nova de Gaia” – 2015] 

A área atualmente delimitada como área de Reabilitação Urbana “ARU-Centro Histórico”, caracteriza-se 

pela predominância de áreas ocupadas por edifícios de tipologia industrial, cuja génese se identifica 

com a tradicional atividade de armazenamento e comercialização de vinho do porto e com outros usos 

que se ligavam com a atividade portuária da barra do Rio Douro, circunscrevendo-se a tipologia 

habitacional, essencialmente, aos eixos de Cândido dos Reis (antiga Rua Direita) e General Torres; ao 
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morro do Castelo de Gaia e ao Bairro da Serra do Pilar na encosta nordeste, desde a Ponte de S. João 

até à Ponte Maria Pia.  

 

Imagem 2 | Evolução da população residente 2001/2011, por freguesia (Censos) | Imagem extraídas do PADU de V.N.Gaia 

Imagem 3 | Densidade populacional em 2011, por freguesia (Censos) | Imagem extraídas do PADU de V.N.Gaia 

 

3.1 PERFIL SOCIAL E ECONÓMICO 

O conjunto de dados estatísticos identificados em diferentes fontes não se refere de forma específica 

ao enquadramento socioeconómico da área delimitada como Centro Histórico, mas apenas, e na 

melhor aproximação, à freguesia de Santa Marinha (entretanto agrupada com a freguesia de S. Pedro 

da Afurada). Por este motivo a caraterização desta área em concreto só poderá efetuar-se através de 

um processo de monitorização próprio e contextualizado, sendo de equacionar a sua realização no 

âmbito do “Plano de Desenvolvimento Social de Vila Nova de Gaia”, do “Plano de Ação Integrado Para 

as Comunidades Desfavorecidas 2015-2020”, ou ainda do Plano de Ação de Regeneração Urbana de Vila 

Nova de Gaia”. A recolha de dados específicos para o centro histórico é fundamental no sentido de 

diagnosticar, acompanhar e promover soluções de âmbito global e setorial, no tecido económico e 

social, em temas tão caros como: a demografia, a família, a educação, o emprego, comportamentos 

desviantes. Os resultados permitiriam ainda aferir as necessidades da população ao nível de 

equipamentos e infraestruturas urbanas, como por exemplo: equipamentos económicos, de saúde, 

sociais, desportivos, culturais e ambientais entre outros de interesse social concelhio. 

Não obstante tal constatação, e baseado num estudo académico
1
 publicado na Revista de Sociologia da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, série I, Vol.17/18, 2007/2008 – “Centros Históricos do 

Porto e de Vila Nova de Gaia: Continuidade ou Demarcação?” -  obtivemos alguns dados que permitem 

traçar o perfil socioeconómico da população residente na freguesia de Santa Marinha. O grau de 

aprofundamento não vai além da análise de informações cedidas pelo INE (recenseamentos censitários 

de 1991 e 2001), consideradas básicas, incluindo indicadores e variáveis de foro demográfico, escolar e 

económico.  

 

 

                                                                 
1
 Magalhães, Dulce (2007/2008), “ Centros Históricos do Porto e de Vila Nova de Gaia: Continuidade ou Demarcação?”. 

Pesquisado em 9 de agosto de 2016. Disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5510.pdf 
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Assim, poder-se-á estabelecer a seguinte síntese: 

•“Em termos demográficos assiste-se à fuga das populações mais jovens dos Centros Históricos quer 

para outras freguesias (…) quer para outros concelhos, nomeadamente limítrofes, da Área 

Metropolitana do Porto”. Segundo as taxas de variação relativas da população entre 1991 e 2001, 

regista-se em 2001 um “decréscimo populacional no Centro Histórico de Vila Nova de Gaia”. Magalhães 

(2007/2008:144) 

•No que respeita aos grupos etários, “sobressaem os adultos (25-64 anos) enquanto grupo etário 

absoluto”. “Salvaguarda-se uma pequena nuance para os jovens, verificando-se que o peso relativo vai 

aumentando do grupo etário dos 0-14 anos para o dos 65 ou mais.” Magalhães (2007/2008:122) 

                                                                 
2
 Fonte:  Magalhães (2007/2008:143) – Quadro 15 

3
 Fonte: INE, XV Recenseamento Geral da População, 2011 

VARIÁVEIS 

QUADRO SÍNTESE  

2001
2
                                                              2011

3
 

Vila Nova de Gaia 
Centro Histórico 

 (Santa Marinha) 
Vila Nova de Gaia 

Centro Histórico 

(Santa Marinha) 

Género (Pop. 

Residente 

predominante) 

Feminino Feminino Feminino Feminino 

Grupo Etário 

(predomínio 

absoluto) 

Adultos 

25 – 64 anos 

Adultos 

25 – 64 anos 

Adultos 

25 – 64 anos 

Adultos 

25 – 64 anos 

Nível Escolaridade 

(predomínio 

absoluto) 

1º Ciclo Ensino 

Básico 

1º Ciclo Ensino 

Básico 

1º Ciclo Ensino 

Básico 

1º Ciclo Ensino 

Básico 

Condição Perante o 

Trabalho 

(predomínio 

absoluto) 

Empregados 

Reformados 

Empregados 

Reformados 

Empregados 

Reformados 

Empregados 

Reformados 

Estrutura de 

emprego: 

(prevalência %) 

 
Empregados 

Desempregados 

Empregados 

Desempregados 

Empregados 

Desempregados 

Empregados 

(predomínio do 

género %)) 

Masculino Feminino Masculino Masculino 

Desempregados 

(predomínio do 

género %) 

Feminino Feminino Feminino Feminino 

Taxa Atividade 

(género que se 

salienta) 

Masculino Masculino Masculino Masculino 

Taxa de Desemprego 

(género que se 

salienta) 

Feminino Feminino Feminino Feminino 

Ramo de Atividade 

(predominante) 
Terciário Terciário Terciário Terciário 
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• “O nível de instrução prevalecente, em termos absolutos é o primeiro ciclo; em contrapartida, a 

existência de indivíduos com nível de instrução superior é uma realidade…”. Magalhães 

(2007/2008:144) 

•“…prevalecem, como condição perante o trabalho, os empregados, seguindo-se a dos reformados…”. 

Magalhães (2007/2008:144) 

•“ No que se refere à estrutura de (des) emprego, duas situações…: em termos absolutos prevalecem os 

empregados…; no entanto, se confrontados com os respectivos concelhos o destaque vai para os 

desempregados…”. Magalhães (2007/2008:144) 

• “… as taxas de actividade apresentam-se superiores às taxas de desemprego…” no que respeita à 

variável género, o “… masculino apresenta taxas de actividade superiores ao género feminino que, em 

contrapartida, apresenta valores superiores ao nível da taxa de desemprego.” Magalhães 

(2007/2008:145) 

•“ Os três sectores de actividade encontram-se representados, (…) prevalece com larga maioria o setor 

terciário, seguido com bastante distância pelo sector secundário. Quanto ao primário, embora 

representado, manifesta valores residuais.” Magalhães (2007/2008:145) 

No sentido de apurarmos a atualidade dos dados transcritos, procedemos à recolha e tratamento da 

maioria dos indicadores e variáveis consideradas no estudo, tendo como referência os Censos 2011. Os 

dados obtidos foram registados por comparação entre o Centro Histórico (Santa Marinha) e o respetivo 

concelho.  

Da análise realizada, conclui-se que em duas décadas o panorama não sofreu grandes alterações. A 

título ilustrativo, sistematizamos no quadro que apresentamos de seguida, os resultados 

predominantes nas variáveis analisadas no ano 2001 e no ano 2011. 

Retomando a síntese do estudo atrás descrita e complementando-a com a leitura do quadro, resta-nos 

apenas salvaguardar o facto de ter alterado a predominância do género de empregados em Santa 

Marinha: de feminino em 2001, para masculino em 2011. Esta mudança poderá ser explicável, 

considerando a tendência registada do aumento de taxa de desemprego feminina. 

Pese embora as fragilidades que esta análise apresenta, deverão ser perspetivados os seus contributos 

para o desenho de futuras intervenções a considerar. A regeneração urbana deverá atender às 

necessidades locais e (re) conhecer com maior aprofundamento os seus habitantes. 

“O perfil económico do concelho de Gaia relaciona-se com o seu modelo territorial, cujo padrão de 

ocupação dispersa se reflete também na distribuição do tecido empresarial, no qual se destacam os 

setores do comércio, construção e indústria transformadora. Por outro lado, a população residente no 

concelho emprega-se maioritariamente no setor terciário.” [in – PARU – Plano de Ação de Regeneração 

Urbana de Vila Nova de Gaia -2015] 

Neste contexto o Centro Histórico é envolvido por uma circular periférica de dinâmicas territoriais e 

económicas o que lhe confere um papel primordial na definição das estratégias de desenvolvimento, 

como descreve o PARU: “a concentração de usos mistos (é explícita) no centro da cidade de Gaia, em 

especial na envolvente do eixo da Avenida da República, no sentido norte/sul – ligação urbana principal 

ao Porto, desde o final do século XIX.”… “a poente do centro consolidado da cidade, o eixo urbano 

apoiado na Ponte da Arrábida e na VL8/ Via Eng. Edgar Cardoso, que se desenvolve até às Devesas e nó 

de Coimbrões (A1), expressa a localização de muitas empresas que ali se vêm instalando a par da 

urbanização das áreas envolventes àquela via, ancoradas pelos núcleos de grandes superfícies 

comerciais e de serviços existentes desde a década de 1990.” O desenvolvimento de atividades 

terciárias “decorre também das centralidades urbanas pré-existentes associadas aos eixos urbanos 

tradicionais da Rua Barão do Corvo (Devesas/ Coimbrões/ Madalena) e da Rua da Bélgica (Candal/ Fojo/ 

Canidelo), bem como da atividade industrial que ocorria em antigas fábricas com grande dinamismo 
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económico ao longo do século XX – especialmente as cerâmicas do Fojo e do Carvalhinho (demolidas) e 

a Electro-Cerâmica (reconvertida para centro de negócios e empresas).” 

“Para além da dinâmica expressa na localização de sedes de empresas, importa destacar a grande 

expressão das áreas de armazéns do centro histórico de Gaia, imagem de marca da cidade enquanto 

paisagem e perfil económico que a identifica à escala regional e internacional.” 

 “O potencial do centro da cidade de Gaia é o fator prioritário que se pretende capitalizar através do 

presente plano estratégico. O território que comporta esta mais-valia foca-se no Centro Histórico, 

integrado na respetiva ARU aprovada, e a sua regeneração urbana deve ser complementada pelo 

núcleo das Devesas, malha caracterizada por edifícios de tipologia industrial e de armazenagem mais 

recentes que decorreram da localização da estação das Devesas, na segunda metade do século XIX, e da 

atual proximidade às principais infraestruturas viárias do centro de Gaia. A VL8/ Via Eng. Edgar 

Cardoso, o IC23 (circular ao centro urbano de Gaia e do Porto) e a previsão de serviços de transportes 

públicos mais eficientes, nomeadamente através de corredores bus e da promoção da intermodalidade, 

são fatores estratégicos que o presente plano assume como prioridades no desenvolvimento urbano do 

concelho.” 

“Devido à sua singularidade urbana, Gaia comporta uma vasta oferta de espaços aptos à instalação de 

novas atividades empresariais, de equipamentos, de estabelecimentos hoteleiros ou outras atividades 

complementares do turismo e da valorização do património histórico do concelho. Particularmente o 

centro da Cidade, agregando Centro Histórico e Devesas, e os núcleos industriais articulados com a 

frente do Douro, entre Quebrantões e Crestuma/Lever, constituem espaços urbanos de eleição para um 

modelo sustentável de revitalização económica e ambiental, devidamente integrado com as restantes 

medidas de regeneração no âmbito social e cultural.” 

Imagem 4 | Edifícios com uso não residencial (a cinza) no Centro Histórico de Gaia, sobre ARU CH (2013) - imagem extraída do 

PADU  

Texto elaborado em articulação com: 

Dr.ª Cristina Vilas Boas  

Dr.ª Joana Azevedo 

Departamento de Habitação e Obras . Gaiurb, EM 
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4. ANÁLISE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

[ver peças desenhadas em anexo - pág. 31] 
 
 

O projeto da ORU CH foi antecedido por um processo de reconhecimento do território que contemplou 

a análise de elementos documentais e cartográficos, a consulta de bibliografia e a recolha no terreno de 

parâmetros urbanísticos, tratados e explanados em cartogramas temáticos, com o objectivo de atingir 

um grau de conhecimento sólido e pormenorizado das dinâmicas específicas do Centro Histórico em 

vários domínios. 

 

4.1 TERRITÓRIO 

A área de reabilitação urbana do centro histórico de Vila Nova de Gaia desenvolve-se na margem sul do 

rio Douro, entre duas elevações de terreno que fazem o seu enquadramento urbanístico e paisagístico – 

a nascente, a encosta da Serra do Pilar e, a poente, o morro do Castelo de Gaia. A sua topografia é 

bastante acidentada e orientada a norte apresentando uma plataforma mais estável junto ao rio, no 

ponto de encontro entre a navegação fluvial e a navegação marítima e, a partir da qual, se consegue ter 

visibilidade sobre a foz do rio. Toda a área é atravessada, no sentido sul/norte (acompanhando a 

topografia natural do terreno) por várias linhas de água que desaguam no rio Douro. 

Apesar da existência de vestígios anteriores, a ocupação deste território faz-se principalmente a partir 

da idade média com a implantação de armazéns e a implantação de atividades relacionadas com o rio. A 

forte presença de armazéns de vinho deve-se ao facto de o território reunir uma série de condições 

favoráveis ao seu armazenamento e ao transporte fluvial, nomeadamente:  

•margem orientada a norte e, por isso, mais sombria, fria, húmida e sem grandes amplitudes térmicas; 

•zona protegida dos ventos pelos morros do Castelo e da Serra do Pilar; 

•amplo espaço livre para a implantação dos armazéns, próximo do rio e do burgo do Porto, onde se 

manteve o centro financeiro e alfandegário; 

A expansão da malha urbana de Gaia faz-se essencialmente a partir do rio mas também do núcleo 

medieval do Porto, traduzindo a relação de interdependência comercial entre as duas margens. Após 

uma inicial ocupação ribeirinha, a malha urbana sobe a encosta em busca de melhor exposição solar, 

acessibilidades e ligações: primeiro o caminho de ferro, depois as pontes à cota alta e, finalmente, as 

vias rápidas que circundam o centro histórico.  

A esquematização da evolução do tecido e da implantação dos usos dominantes nesta área mostra uma 

clara adaptação às condições topográficas: 

•a praia fluvial e o vale, orientados a norte, foram fundamentalmente ocupados pelos grandes 

armazéns; 

•os principais eixos de ligação à cota alta acompanham as linhas de água pré-existentes; 

•os pontos mais elevados correspondem aos principais pontos defensivos – o Castelo de Gaia e a Serra 

do Pilar; 

•as áreas a meia encosta foram ocupadas por aglomerados residenciais e pequenas industrias como 

tanoarias e serralharias; 

Esta setorização dos usos é igualmente percetível a partir da leitura do dimensionamento das parcelas, 

sendo as de menor dimensão as que se encontram a nascente e a poente e as de maior dimensão as 

que se encontram no centro do território em análise. 
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Para além da mancha construída dos armazéns, importa ainda referir outras referências arquitetónicas e 

paisagísticas com valor incontornável do ponto de vista patrimonial e histórico: 

•classificados como património nacional e de interesse público: a igreja de Santa Marinha, o antigo 

convento Corpus Christi, a área do Castelo de Gaia, o Paço do Campo Bello, a casa Barbot.  A Ponte 

Maria Pia classificada como monumento nacional; 

•integrados na área classificada como ‘Porto Património Mundial da Unesco’: a Ponte Luiz I e o Mosteiro 

da Serra do Pilar; 

 

4.2 EDIFICADO 

A identificação dos valores patrimoniais urbanos não se esgota em monumentos, edifícios singulares ou 

lugares com valor arqueológico. Ela estende-se também ao tecido urbano que os enquadra – edifícios 

habitacionais, industriais, religiosos, equipamentos, fontes, quintas, jardins, percursos e lugares.  

Na ARU CH são inúmeras as estruturas com valor patrimonial, arquitetónico e paisagístico. De destacar o 

palácio da Fervença na rua do Pilar, um conjunto de habitações unifamiliares na Calçada da Serra, as 

fábricas de cerâmica do Senhor d’Além e de Santo António do Vale da Piedade, o Mercado da Beira-Rio, 

a fonte do Cabeçudo na travessa Cândido dos Reis, o estaleiro naval de barcos Rabelo, o cais de S. 

Nicolau, etc.   

A ligação entre Gaia e Porto, e a sua materialização através das pontes do Douro (Luiz I e Maria Pia, para 

referir apenas as que se encontram na área em análise), constitui outro fator incontornável quando 

falamos de património. A história das pontes conta-nos a história das relações entre as duas cidades, 

através de estruturas de grande valor patrimonial.  

No entanto, a singularidade do tecido urbano do centro histórico prende-se com a presença dos 

armazéns de vinho do porto. Estas estruturas de grande escala, que vão subindo a encosta para se 

debruçarem sobre o Douro, suportam uma atividade que tem um valor patrimonial imaterial inegável 

que se relaciona com o tecido urbano e com o lugar que o sustenta.  

O destaque e as potencialidades que estas estruturas edificadas oferecem, a par das recentes 

intervenções do município no espaço público, funcionaram como alavanca para a revitalização do tecido 

edificado, tendo-se verificado um reforço funcional com especial incidência na área do turismo. 

Assistimos à construção do teleférico, de parques de estacionamento, de diversas unidades hoteleiras, 

estando ainda prevista a reabilitação do mercado da Beira-Rio. As empresas de vinho do porto têm 

vindo a transformar os seus armazéns em museus, em centros de visita e a adotar outros usos voltados 

para o mercado do turismo, sendo o mais recente exemplo a Cidade dos Vinhos da Taylors.  

Apesar da inquestionável importância destas recentes intervenções no combate à desertificação e 

degradação do centro histórico, é importante sublinhar que grande parte delas alteraram, de forma 

significativa, o edificado, conduzindo à descaracterização do tecido urbano ao nível da linguagem 

arquitetónica, dos materiais, das cérceas e das cores.  

No entanto, o território da ARU CH apresenta ainda um parque edificado bastante degradado e 

envelhecido. Em 2014 foi desenvolvido um levantamento do estado de conservação dos imóveis para 

efeitos de agravamento de IMI com base nos conceitos de devoluto, degradado e em ruínas explanados 

no capítulo relativo a apoios e incentivos à reabilitação urbana da ORU CH. Num universo de 1274 

edifícios localizados dentro dos limites da ARU CH foram referenciados 213 casos, dos quais 76 são 

devolutos, 107 são degradados e 30 estão em ruínas.  

Revitalizar o centro histórico continua a ser uma prioridade. Mais do que um local de passagem e de 

visita importa transformá-lo num território com vida própria: com moradores, comércio local de 
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proximidade, escolas e serviços. É prioritário o incremento da função habitar no centro histórico, 

melhorando não só as condições de habitabilidade da população já residente como também atraindo 

novos habitantes. 

 

4.2.1 USOS 

No que se refere a este parâmetro é de registar que muito recentemente a distribuição dos usos fazia-se 

essencialmente em dois grandes blocos: armazéns e habitação.  

Nos últimos anos, a chegada massiva do turismo, produziu grandes alterações a este nível, sendo que 

atualmente se verifica: o reforço da restauração e bebidas na frente ribeirinha, a paulatina substituição 

da habitação por unidades de alojamento destinadas ao turismo, e a saída das atividades relacionadas 

com a produção e engarrafamento de vinho dos armazéns, para dar lugar a espaços expositivos, espaços 

de provas e venda de vinhos e grandes unidades hoteleiras (muitas vezes à custa da demolição das 

estruturas edificadas pré-existentes).  

Neste domínio, e considerando o grande número de edifícios com tipologia de armazém que se 

encontra devoluto, é premente pensar em novos usos que sejam compatíveis com estas estruturas e 

com aquela que se considera que deve ser a oferta funcional do centro histórico. 

 

4.2.2 VOLUMETRIAS E CÉRCEAS 

É interessante o confronto entre os mapas de volumetrias e de cérceas. Sendo este um território 

ocupado, na sua origem, essencialmente por armazéns e edifícios habitacionais, resulta que, se no 

primeiro caso a ocupação é feita essencialmente na horizontal, no segundo a ocupação faz-se na 

vertical. 

Os armazéns, que maioritariamente se desenvolvem em piso único, possuem, no entanto, um pé direito 

elevado. Apesar da grande dimensão dos seus cadastros, os volumes edificados adossam-se à 

topografia, respeitando a sua estrutura em socalcos, o que resulta numa integração irrepreensível. Este 

facto leva a que, apesar da grande diferença morfotipológica e ocupacional, o contraste volumétrico (e 

referimo-nos aqui apenas à altura do volume) entre edifícios de tipologia de armazém e edifícios de 

tipologia habitacional não seja exageradamente acentuado, sendo o resultado desta confrontação uma 

interessante e equilibrada relação de escalas.  

As cérceas variam entre os 3 e os 15m de altura, existindo uma grande predominância de edificações 

com 1-2 pisos. As construções com mais pisos localizam-se naturalmente ao longo das vias de caráter 

residencial. De registar ainda que ao nível do cadastro a variação de áreas oscila entre os 100m2 e os 

100 000m2. 

 

4.3 NÃO EDIFICADO 

A área de espaço não edificado, público e privado, é bastante expressiva quando comparada com a 

mancha de tecido construído. Este facto é excecional no contexto dos centros históricos e constitui uma 

das grandes singularidades do território em análise. No entanto, esta disponibilidade espacial faz-se 

essencialmente à custa dos espaços privados, sendo a área do espaço não construído de utilização 

pública muito reduzida e correspondendo maioritariamente aos eixos dos arruamentos.  

Com efeito, os espaços privados representam a grande percentagem do espaço não edificado, sendo 

maioritariamente utilizados como área de cultivo, área verde, jardins, parque ou mato, existindo ainda 

alguns pátios ou logradouros pavimentados, alguns destinados a estacionamento. A maior concentração 
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destes espaços encontra-se na envolvente das caves, principalmente na zona poente, onde se localizam 

as quintas, como a do Campo Bello.  É de salientar que muitos destes espaços privados se desenvolvem 

na continuidade do espaço público, apresentando um grande potencial de abertura ao uso público.  

Os espaços de estadia de uso público, como praças ou largos, são escassos, destacando-se apenas: a 

marginal da frente ribeirinha (que se configura como um passeio público), o largo de Santa Marinha, o 

largo Joaquim Magalhães, o largo de Aljubarrota, largo Miguel Bombarda, o jardim do Morro, a quinta 

das Camélias, e o espaço envolvente ao edificado do Cais de Gaia, privado de uso público, de fraca 

qualidade espacial e com uma relação deficiente com as estruturas edificadas e com os espaços 

envolventes. Importa ainda referir a existência de grandes manchas verdes, muitas delas classificadas 

como estrutura ecológica fundamental no plano director municipal, pontuadas pela presença de 

grandes maciços arbóreos que fazem o enquadramento paisagístico do centro histórico, destacando-o 

da restante malha urbana. Algumas destas áreas verdes envolventes encontram-se fora dos limites da 

ARU, como é o caso dos terrenos pertencentes à Santa Casa da Misericórdia a sul, próximo da estação 

das Devesas. Das restantes interessa destacar a escarpa da Serra do Pilar, o jardim do Morro, o maciço 

arbóreo que se estende junto à via férrea, a quinta do Campo Bello e a encosta poente do morro do 

Castelo de Gaia. 

Num contexto de grande insuficiência de espaços de uso público, de estadia e reunião, a frente de rio é 

o espaço público de excelência do centro histórico. A concentração de todas as atividades neste eixo 

conduziu a uma requalificação linear, ao longo da linha de água, que relegou para segundo plano o 

interior da malha urbana, sendo de registar um forte contraste entre o estado de conservação do 

edificado na frente ribeirinha e nos arruamentos interiores da ARU CH.   

Uma grande percentagem da área de espaço público do centro histórico encontra-se bem conservada. 

Em 2012, foram requalificados 21 arruamentos no âmbito do programa de candidaturas a fundos 

comunitários (QREN I/QREN II). Mais tarde, a rua General Torres e a rua Rei Ramiro foram 

intervencionadas tendo sido adotadas soluções distintas das definidas na empreitada anterior. Os 

arruamentos que se encontram em pior estado de conservação localizam-se sobretudo no morro do 

Castelo de Gaia e na encosta nascente da Serra do Pilar.   

 

4.4 MOBILIDADE 

O sistema viário do centro histórico caracteriza-se pela sua descontinuidade e insuficiência, geradora de 

grandes constrangimentos à entrada e saída de viaturas, para, e do, centro histórico. O sistema favorece 

uma circulação N-S, sendo muito deficitário nas ligações transversais, o que origina uma grande 

sobrecarga na marginal fluvial.  

A diferença entre cotas é, igualmente, uma condicionante à integração do Centro Histórico na cidade de 

escala alargada, sendo que o facto de em algumas artérias a circulação automóvel se encontrar 

condicionada, por motivos de proteção civil, penaliza ainda mais a mobilidade no território em análise.   

Para este problema muito contribui o estacionamento desordenado e abusivo que desqualifica o espaço 

público e entra em conflito com o uso pedonal. Subsiste o problema da eficiência na utilização dos locais 

de estacionamento existentes, quer dentro do Centro Histórico, quer na área envolvente. Esta 

dificuldade é notória e agravada pelo crescente número de veículos pesados de passageiros que afluem 

diariamente à marginal e contribuem para o congestionamento da circulação nesta área. 

Uma reestruturação viária impõe-se, devendo, no entanto, apoiar-se num plano de mobilidade e evitar, 

a todo o custo, que o melhoramento da circulação resulte da adulteração e transformação física das vias 

de acesso local, comprometendo deste modo o caráter do tecido urbano. 
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O espaço público é constituído fundamentalmente por arruamentos de acesso local, com perfis exíguos, 

pequenos alargamentos de acesso às caves ou espaços adjacentes a edifícios de referência. As 

pendentes são na sua maioria bastante íngremes, com exceção dos eixos à cota baixa, e cruzam-se com 

escadarias e caminhos pedonais, que se desenvolvem a meia encosta entre muros de quintas e caves, e 

que permitem descobrir novos pontos de vista e conhecer o outro lado da atividade do vinho do porto.  

É possível estratificar o espaço público da seguinte forma: 

•percursos pedonais 

•vias de acesso local 

•vias complementares internas (marginal fluvial, ruas de ligação cota alta/cota baixa) 

•vias estruturantes (circular do centro histórico, VL8) 

O sistema viário da ARU CH é utilizado por veículos ligeiros, pesados de mercadorias, camiões cisterna, 

autocarros turísticos, autocarros de transporte coletivo, bicicletas (na marginal fluvial) e pequenas 

viaturas elétricas de transporte turístico (tuktuk).  O recente aumento da atividade turística nesta área 

veio dificultar a gestão da dinâmica de circulação (nomeadamente os veículos pesados de passageiros) 

e a logística associada às caves e ao comércio (cargas e descargas).  

A marginal fluvial regista um elevado nível de sobrecarga, resultado do excesso de tráfego motorizado 

(individual, pesados de passageiros e de mercadorias), e que resulta em constrangimentos de circulação 

devidos, principalmente, a: 

•estacionamento e aparcamento informal de veículos ligeiros e pesados de passageiros (de índole 

turística); 

•grande concentração de bares e restaurantes; 

•presença de edifícios de referência ligados às caves e ao turismo do vinho do porto; 

•estação baixa do teleférico que liga a marginal de rio ao jardim do Morro/Av. da República à cota alta; 

•cais de atracagem dos mini-cruzeiros em barco rabelo e dos cruzeiros da Douro Azul no rio Douro;  

•único eixo de ligação à cidade do Porto à cota baixa 

Por este motivo, os parques de estacionamento existentes na ARU Centro Histórico localizam-se todos à 

cota baixa. São três parques de estacionamento de veículos ligeiros e um de autocarros turísticos. 

Há duas linhas de transportes públicos dos STCP que atravessam a marginal fluvial e que estabelecem a 

ligação com o Porto, através da ponte Luiz I, e com a linha de mar, através da rua Rei Ramiro. No centro 

histórico existe apenas mais uma linha STCP, que utiliza o canal da marginal de rio e a ponte Luiz I, para 

chegar ao Porto e que usa a rua Serpa Pinto para comunicar com Vila D’Este. A rede de transportes 

públicos não consegue resolver com eficácia a ligação cota baixa/cota alta, onde se encontram as 

principais vias de ligação à Área Metropolitana do Porto, uma vez que as duas linhas de transporte 

público rodoviário que fazem as ligações entre cotas têm baixa frequência e não estão articuladas em 

termos de horários.  

O único meio mecânico de ligação à cota alta, o teleférico, é privado, sendo utilizado quase em exclusivo 

pelos turistas devido ao custo elevado dos títulos de transporte. 

De referir ainda a afluência diária de camiões cisterna, que vieram substituir os barcos no transporte do 

vinho, e que realizam cargas e descargas ao longo do dia, provocando muitos constrangimentos de 

diferentes tipos – congestionamentos no tráfego automóvel, danos nas fachadas dos edifícios ou no 

espaço público e dificuldades na circulação pedonal. As vias mais utilizadas por estas viaturas são: a rua 
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Serpa Pinto, a rua Rei Ramiro, a rua D. Afonso III, a rua de Santa Marinha, a rua da Barroca e a rua 

Guilherme Braga, sendo que a marginal, apesar de muito utilizada, não contém acesso direto a caves.  

O problema da presença destes veículos de grandes dimensões não se prende apenas com a sua 

circulação, mas também com o facto de permanecerem longos períodos estacionados em locais nobres 

como o largo de Santa Marinha ou a Rua Afonso III, interferindo com a leitura dos espaços e 

constituindo um fator de desqualificação paisagística e ambiental. 

 
 
NOTA: ver peças desenhadas em ANEXO [pág. 31]  
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5. HISTÓRICO DAS ENTIDADES COM FUNÇÕES DE GESTÃO NA ÁREA DO CENTRO HISTÓRICO  

 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia desenvolveu nas últimas quatro décadas um percurso 

marcado por diferentes fases de intervenção na reabilitação do centro histórico, apoiadas em políticas 

urbanas que priorizaram estratégicas de revitalização, reabilitação e requalificação e suportadas em 

diversos instrumentos de gestão urbana e territorial, quer integrados no âmbito concelhio, quer 

focados na intervenção pública e privada no centro histórico. 

A evolução dos termos e eficácia dos modelos de gestão acompanha a crescente capacidade de 

investimento público (com base em diferentes fontes de financiamento, quer de iniciativa municipal, 

quer de outras possessões públicas), e a evolução e transformação das atividades económicas do centro 

histórico, nomeadamente de todo o sistema organizacional das empresas de vinho do porto. 

Desde os anos 80 a Câmara Municipal sentiu a necessidade de instituir um núcleo específico de gestão 

da área do centro histórico, criando para o efeito o Gabinete Técnico Local. É também desta época a 

primeira demarcação de uma área do Centro Histórico de Gaia, apresentada à Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia pelo Gabinete de História e Arqueologia (GHAVNG) que propõe ainda a classificação de 

duas zonas como “área critica de recuperação e reconversão urbanística “, “…para o efeito de 

intervenção expedita da Câmara Municipal, com vista a obviar eficazmente aos inconvenientes de 

ordem urbanística e habitacional existentes”, cabendo à Câmara Municipal “… em colaboração com as 

demais entidades interessadas, promover o processo de recuperação e reconversão urbanística das 

áreas referidas…” (cf. Decreto Regulamentar nº 26/86, de 1 de Agosto). Mais tarde, em meados dos 

anos 90, e já em coexistência com a primeira geração do Plano Diretor Municipal, foi criado o GRUCH – 

Gabinete de Reabilitação Urbana do Centro Histórico - e unificadas as duas zonas classificadas numa 

única ACRRU com maior abrangência territorial “… em virtude de se constatar a presença de idênticas 

características de graves deficiências, no tocante às condições de solidez e segurança dos edifícios, bem 

como de índole urbanística.” (cf. Decreto Regulamentar nº 54/97, de 19 de Dezembro).  

A empresa municipal “Cidade Gaia – Sociedade de Reabilitação Urbana, EEM”, criada em 2007, assume 

a gestão desta área delimitada como ACRRU – Centro Histórico, tendo sido absorvida por incorporação 

institucional em 2011, conjuntamente com a empresa municipal “Gaiasocial - Entidade Empresarial 

Municipal de Habitação, EEM”, pela Gaiurb – Urbanismo e Habitação, EM (constituída no ano 2002 e 

vocacionada para a gestão e planeamento territorial do Município e para a promoção do 

enquadramento estético da paisagem urbana). 
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6. HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS NA ÁREA DO CENTRO HISTÓRICO 

 

Durante quadro de administração do centro histórico, referido no ponto anterior, foram desenvolvidos 

vários instrumentos de gestão urbana, desde a constituição de servidões públicas, programas, projetos, 

ações e obras de requalificação do espaço público e reabilitação de edificado, de gestão urbanística e 

de relacionamento com o interesse privado que, no conjunto, conferem ao município, e em particular à 

Câmara Municipal representada nas equipas executivas e técnicas municipais, qualificação e 

experiência diretamente associadas às dinâmicas da reabilitação e revitalização urbana. Desse conjunto 

de instrumentos destacam-se: 

•Declaração como imóvel de interesse público do Paço do Campo Belo (1977), do Castelo de Gaia 

(1990), da Igreja de Santa Marinha (1993), do Antigo Convento de Corpus Christi (2012) e do 

Observatório Astronómico Professor Manuel de Barros da F.C.U.P (2012); 

•Classificação como Monumento Nacional da Pontes Maria Pia e Ponte Luiz I (1982) e a classificação da 

Igreja da Serra do Pilar e Ponte Luiz I como Património Mundial da UNESCO, em conjunto com o Centro 

Histórico do Porto (1996);  

•Início das escavações arqueológicas no Castelo de Gaia (1983); escavações arqueológicas na Igreja do 

Bom Jesus de Gaia a cargo do Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia (1988); 

•Criação do 'Programa de Reabilitação Urbana' para apoio técnico e financeiro aos municípios na área 

da reabilitação (1985) 

•Candidatura da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia ao 'Programa de Reabilitação Urbana', ao 

abrigo do Despacho 4/SEHU/85; 

•Celebração do contrato de 'Assistência Técnica entre a Direção Geral do Planeamento Urbanístico e a 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia'. Neste contrato é constituído um Gabinete Técnico Local (GTL), 

encarregue da reabilitação da área designada Centro Histórico, e definidas as respetivas condições de 

comparticipação financeira por parte da Direção Geral de Planeamento Urbanístico (1985); 

•Aprovação do 'Regulamento do Plano de Reabilitação e Salvaguarda do Centro Histórico de Gaia' 

(1985); 

•Concurso para o Estudo Prévio do Plano de Pormenor da zona ribeirinha, entre a Ponte Luiz I e a rua 

Rei Ramiro (1986); 

•Elaboração do 'Inventário do Património Classificado ou em Vias de Classificação dos Monumentos 

Nacionais e Imóveis de Interesse Público de Vila Nova de Gaia' (1988); 

•Entrada em vigor do RECRIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 

Arrendados (1988); 

•Caracterização do Edificado da ACRRU Centro Histórico: cadastro, cérceas, usos, estado de 

conservação, interesse patrimonial pelo GRUCH; 

•Entrada em vigor do REHABITA  - Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas 

Antigas (1996). 

•Entrada em vigor do RECRIPH - Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação 

de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal (1996). 
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•Requalificação: do Largo Luiz I; da Marginal Fluvial Urbana entre a Ponte Luiz I e o Cais de Gaia e do 

Largo Miguel Bombarda. Construção do Intercetor Marginal - infraestrutura de saneamento, 

alargamento da via e introdução de passeio pedonal panorâmico; 

•'Caracterização do Património Histórico e Cultural da Zona Histórica de Gaia' elaborado pelo Gabinete 

de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia (2000); 

•Entrada em vigor do SOLARH - destinado a financiar, sob forma de empréstimo sem juros, a conceder 

pelo IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana) obras de conservação e beneficiação em 

habitações (2001). 

•Elaboração do MasterPlan do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia (2006); 

•Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia” (2009); 

•Elaboração dos Documentos Estratégicos das Unidades de Intervenção do Castelo, de Guilherme 

Gomes Fernandes, de Cândido dos Reis e de Calçada da Serra (2012); 

•Requalificação do espaço público nas Unidades de Intervenção de Guilherme Gomes Fernandes, 

Cândido dos Reis e Calçada da Serra – 21 arruamentos (2012);  

•Exposição “Centro Histórico – Reabilitação – fotografias do projeto à obra – 21 arruamentos” – C.M. 

Vila Nova de Gaia | Gaiurb, EEM. (2013); 

•“BRAU2 - Bienal da Conservação do Património Arquitetónico e Urbano”, participação da equipa de 

Reabilitação Urbana, em representação do município de Vila Nova de Gaia, nas cidades de Taranto em 

Itália - com apresentação de conferência - em Thessalonik na Grécia e em Istambul na Turquia - com 

exposição de painéis sobre trabalhos desenvolvidos no âmbito de ações de reabilitação de espaço 

público do centro histórico de V.N. Gaia. (2013); 

•Aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana - Centro Histórico (2013); 

• Publicação do D.L. 53/2014, de 8 de Abril , Regime Excecional para a Reabilitação Urbana (2014); 

•Abertura da Loja da Reabilitação e criação (online) das bolsas da reabilitação urbana –Serviços, 

Materiais e Imóveis (2014); 

•Início dos trabalhos preparatórios do projeto da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Centro 

Histórico (2014). 

•“Reabilitação Urbana – Gaia 2014” - debates e conferências – “Reabilitação Sustentável”, “A 

importância da Reabilitação Urbana no Turismo”, A cultura como base do património arquitetónico, “ 

Planeamento, Prevenção e Proteção em Centros históricos, “ A perceção da Segurança na escolha 

turística” (2014); 

•Constituição de equipa de consultores para assuntos do Centro Histórico (2014); 

•Exposição “Centro Histórico de Vila Nova de Gaia – Memória | Património | Reabilitação” (2014); 

•“1ª Conferência Internacional de Cidades de rio e vinho” (2014); 

•Concurso Público, com publicidade internacional, para conceção, construção e concessão de 

exploração do Mercado Municipal da Beira Rio – procedimento concursal (2015). 
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 CAPÍTULO II  

- REFLEXÃO ESTRATÉGICA –  

 

 

1. DEFINIÇÃO DA VOCAÇÃO DA ARU NO ÂMBITO CONCELHIO E INTERMUNICIPAL 

 

 “Para uma reabilitação urbana integrada é necessário o entendimento de algo a que, na falta de melhor 

terminologia, podemos chamar a “vocação dos lugares”, um entendimento que tem pouco a ver com o 

inventário do património enquanto listagem de objectos a classificar, e muito a ver com o modo como 

esse património foi respondendo às solicitações a que foi sendo sujeito ao longo da história.”  

GONÇALVES, Adelino. “Questões de pormenor no planeamento da salvaguarda”. In Rev. Cedoua nº17 – Ano IX – 

1/06. 

 

A afirmação de Vila Nova de Gaia na região depende do robustecimento do seu centro histórico, 

enquanto elemento aglutinador, dotado de forte valor simbólico, e unificador de um sistema urbano 

policêntrico composto por núcleos dotados de fortes identidades locais.  

No contexto intermunicipal não podemos olhar para este território sem olhar para o centro histórico do 

Porto. As relações óbvias existentes entre ambos, quer físicas e paisagísticas, quer históricas e culturais, 

quer ainda económicas e sociais, deverão ser reforçadas por forma a dotar a área metropolitana de um 

centro forte. 

No contexto municipal o designado Centro Histórico de Gaia, ou mais concretamente a área delimitada 

como ARU CH Gaia, não sendo o centro urbano do concelho, possui um forte valor simbólico. No 

entanto, para que desempenhe a sua vocação com eficácia, é necessário que se assuma não apenas 

como imagem do concelho projetada para o exterior, mas também como um território com o qual os 

gaienses se identifiquem e do qual usufruam. Ou seja, mais do que um centro histórico deverá este ser 

um ‘centro de identidade’. 

Deve a operação delineada no presente documento identificar as vocações que diferenciam este 

território e desenvolver as estratégias que melhor sirvam a sua potenciação, articulação e projeção.  

Para tal, a estratégia deverá necessariamente passar por uma visão global que enquadre o território em 

estudo na sua envolvente, promovendo a criação de ligações e complementaridades com as unidades 

territoriais e as infraestruturas que o circundam: centro cívico, estação das Devesas, encostas do Douro, 

Afurada, cidade do Porto. Neste contexto a estratégia a desenvolver para a coroa do Centro Histórico, 

enquanto área de oportunidade e de ligação entre o centro e as áreas envolventes, reveste-se da maior 

importância. 

O Centro Histórico de Gaia é um território de forte atratividade turística devido essencialmente à 

presença das caves de vinho do porto. Recentemente tem vindo a registar-se um enorme incremento 

desta atividade o que, se por um lado constitui um fator positivo, por outro assume-se como um risco, 

caso esta tendência não seja acompanhada pelo reforço das restantes atividades, ou mesmo pela 

introdução de novas valências que contrariem a tendência de monofuncionalidade e respeitem a matriz 

urbana do território.  

Quando analisamos o território no contexto global dos centros históricos constatamos a presença de 

quatro fatores diferenciadores: 

• A forte presença das atividades relacionadas com o vinho do porto 

• A dimensão generosa dos seus cadastros; 
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• A presença de grandes vazios, maioritariamente estruturas verdes, algumas integradas na estrutura 

ecológica, que conferem ao local um elevado valor paisagístico; 

• A configuração excecional do território, na sua relação com o rio, com o Porto e com a Região do 

Douro. 

A vocação deste lugar está intimamente associada a estes quatro fatores. Todos eles são geradores de 

oportunidades mas também de enormes riscos, se não forem tratados de forma articulada e dentro de 

uma lógica de salvaguarda do existente.    

O desafio consiste em explorar as suas potencialidades de uma forma sustentável e equilibrada e de as 

colocar ao serviço de uma estratégia que aproveite as vantagens que o turismo traz consigo mas que, 

acima de tudo, seja direcionada para a população local. 

Resumidamente, e numa frase, a vocação do CH de Gaia reside em tornar-se o centro de identidade de 

Gaia.  
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2. ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT consiste na identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos – fatores endógenos 

resultantes das características particulares do território – e das oportunidades e ameaças – fatores 

exógenos resultantes das dinâmicas externas de mudança que condicionam positivamente, ou 

negativamente, o território. 

Com base nesta análise é posteriormente desenhada uma estratégia de atuação e um quadro 

operacional de ações, materiais e imateriais, a implementar na ARU CH Gaia que visará, por um lado, 

potenciar os pontos fortes e maximizar as oportunidades e, por outro, proteger o território das ameaças 

que poderão conduzir à sua desqualificação.  

 

Pontos fracos 

Fragilidade das ligações do Centro Histórico ao restante território de Vila Nova de Gaia 

Grande dependência do vinho do porto na criação de emprego e atratividade 

Fraca articulação entre entidades e atores locais e regionais 

Tendência de despovoamento e envelhecimento demográfico 

Dificuldade de circulação à cota baixa, entre as ribeiras de Gaia e Porto 

Congestionamento de tráfego rodoviário e estacionamento desordenado 

Perfis viários desincentivadores da mobilidade suave 

Carência de espaços verdes públicos e pouca qualidade dos espaços verdes de enquadramento  

Comércio de rua geralmente pouco diversificado e qualificado 

Áreas significativas do Centro Histórico encerradas à utilização pública 

Diminuição da atividade relacionada com a produção de vinho do porto 

Pontos fortes 

Ligação física e visual ao Centro Histórico do Porto 

Elevado valor paisagístico  

Presença de estruturas edificadas únicas (armazéns de vinho) na sua expressão geográfica, à escala 

mundial 

Existência de grandes espaços verdes (antigas quintas) 

Associações e coletividades locais com grande enraizamento e expressão 

Elevado número de elementos de património classificado a nível nacional e internacional 

Valor do solo reduzido quando comparado com o do Porto 

Elevada atratividade, em especial para a procura turística 

Diversidade da oferta cultural 

Ameaças 

Crise económica europeia e nacional, marcada por reduzida capacidade de investimento público e 

privado 
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Expansão urbana pouco cuidada, sobretudo em áreas envolventes, com efeito visual significativo 

Pressão imobiliária, com forte presença de promotores que desconsideram os valores em presença 

Forte atratividade do Porto que resulta na dificuldade em atrair para o Centro Histórico de Gaia 

visitantes e investimento qualificado, assim como em garantir um tempo alargado de permanência  

Risco de monofuncionalidade associada ao turismo 

Oportunidades 

Complementaridade da intervenção e gestão com a inclusão da área no Património Mundial 

Fortes ligações ao vinho, ao Douro e ao Porto, áreas e temas em expansão cultural e económica 

Existência de áreas significativas não construídas e de edificado disponível (devoluto) 

Apetência de investimento privado externo por lugares de frente de água e com grande procura turística 

Incremento expressivo do turismo em Portugal em geral, e na área do Grande Porto em particular 

Abertura de candidaturas a programas de financiamento comunitários  

Programas de financiamento nacionais pertinentes, em especial “Reabilitar para Arrendar” (IHRU) 

Aposta nacional na reabilitação e possibilidade de acesso a incentivos fiscais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

3. MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ORU 

 

A operação considera as melhores práticas internacionais, mas privilegia a especificidade da área na 

construção de um programa eficiente, globalmente sustentável e que reconhece os contextos 

socioeconómico e geográfico. 

Após a avaliação e análise da estrutura territorial, das potencialidades e valências que é necessário 

impulsionar, apresenta-se o programa de atuação estratégica que visa a identificação de objetivos, 

prioridades e ações, a sua articulação e, ainda, a facilitação da interação entre serviços municipais e 

outros agentes, tendo em vista a sua concretização.  

As ações são classificadas segundo o seu âmbito de atuação, sendo posteriormente combinadas dando 

origem a intervenções estratégicas (IE´s). 

Da análise do esquema apresentado pode-se aferir que se trata de um sistema em que as ações não 

podem ser vistas de forma isolada mas onde, pelo contrário, se articulam entre si por forma a 

configurarem uma intervenção estratégica, que dá resposta a uma prioridade de atuação, de modo a 

cumprir os objetivos traçados para a operação de reabilitação urbana.  
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3.1 OBJETIVOS 

Definição 

Para o presente documento os objetivos estão diretamente 

associados aos valores que servem de base à operação de 

reabilitação, norteando as intervenções propostas e a forma como 

estas se agrupam entre si para conformar a atuação. 

 

SALVAGUARDAR 

A salvaguarda dos valores em presença é um dos objetivos primordiais e não se estende apenas aos 

valores patrimoniais e físicos, mas também aos valores paisagísticos, culturais, sociais e económicos. 

Salvaguardar a população residente; salvaguardar a função habitar, trazendo novos habitantes; 

salvaguardar as associações e instituições locais, integrando-as em projetos contemporâneos; 

salvaguardar a atividade do vinho do porto, apontando estratégias que contrabalancem a deslocalização 

da atividade. Estes são apenas alguns exemplos.  

À palavra salvaguarda vem sempre associada a palavra normativa.  

É necessário encontrar um equilíbrio entre a restrição normativa e a sua ausência total, uma vez que o 

excesso, quer para um lado, quer para o outro, não promove o desenvolvimento de processos de 

regeneração e revitalização saudáveis. A estratégia a adotar baseia-se num conhecimento aprofundado 

da realidade concreta dos tecidos urbanos e de uma interpretação coerente da sua história, do processo 

de transformação da cidade e das dinâmicas social e económica. 

A mudança em si só não constitui o problema. O problema é a velocidade a que a mudança se processa 

e a escala das transformações operadas. Por isso o controlo do ritmo da mudança é fundamental, já que 

permite a sedimentação e a adaptação dos tecidos às novas estruturas, sem ruturas que terão sempre 

um efeito de empobrecimento, quantas vezes por estandardização de soluções e falta de consideração 

pelas especificidades dos lugares.   

Os processos de reabilitação exigem tempo, pelo que a ação tem de ser sistemática e continuada.   

Além disso, nem todos os valores são susceptíveis de se sujeitar à mudança. O trabalho de identificação 

dos valores fundamentais e dos elementos patrimoniais de referência é por isso essencial ao 

desenvolvimento de uma estratégia de evolução que não ponha em causa a preservação da identidade 

dos lugares, vista como valor cultural, mas também como elemento que promove bem-estar, auto-

estima e relações sociais e económicas mais ricas para os habitantes. 

 

VALORIZAR 

Valorizar é intervir sobre um dado elemento de forma a incrementar o seu valor intrínseco.  

No caso, este objetivo considera um território que é composto por um conjunto de elementos 

singulares que por si só, cada um, possui um valor patrimonial inegável. A sua articulação e o 

desenvolvimento de ações de valorização integradas conduzirão à potenciação desses mesmos valores e 

revelarão novos valores até agora desconhecidos do público em geral, com ganhos de eficiência, uma 

vez que com menos meios será possível obter mais efeitos. 

As ações incidirão sobre valores materiais e valores imateriais: paisagem urbana, património edificado, 

espaços de uso público, valores culturais e população local.  
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A título de exemplo refira-se o sistema de vistas, já que um dos grandes valores em presença reside no 

elevado valor paisagístico que a localização privilegiada confere ao lugar, associado aos valores 

ecológicos e ambientais em presença, sem esquecer a singularidade do património edificado, quer na 

margem de Gaia, quer na do Porto. A implementação de uma rede de percursos pedonais permitirá 

valorizar este sistema de vistas, descobrindo novas panorâmicas, enfiamentos, cones visuais e 

perspetivas que permitirão diversificar e enriquecer a visão sobre o centro histórico e a sua envolvente.   

 

DIVERSIFICAR 

Não obstante a grande importância registada ao longo dos últimos séculos pelas atividades relacionadas 

com o armazenamento e comercialização do vinho do porto, o Centro Histórico de Gaia (aqui 

considerado nos limites da operação urbana) foi palco de usos diversificados ao longo da história. 

No contexto atual, e paralelamente ao esvaziamento progressivo dos grandes armazéns de vinho devido 

à deslocação de grande parte da produção e engarrafamento para outros locais, o investimento tem 

vindo a centrar-se no turismo (sobretudo restauração e alojamento), em resposta à crescente procura 

que se tem vindo a registar.  

As dinâmicas associadas ao turismo são indiscutivelmente benéficas. A atratividade do centro histórico 

resulta da sua singularidade paisagística, cultural, arquitetónica e humana, bem como do conjunto de 

atividades e da sua relação com o tecido urbano que as suporta. Todavia, como casos de todo o mundo 

nos ensinam, a alteração significativa – por sobreexploração ou “turistificação” – destes fatores em prol 

do incremento turístico é muitas vezes contraproducente, podendo levar à popularização/banalização e 

em última análise à implosão do sistema.  

Um tecido urbano vivo é um tecido urbano habitado. A ocupação residencial foi sempre parte 

integrante da estrutura funcional do CH Gaia, registando-se inclusive uma interessante setorização, com 

o núcleo central reservado para os grandes armazéns e a habitação localizada nas franjas laterais a 

poente (Zonas do Castelo e Monte Coimbra) e nascente (Cândido dos Reis, Fervença, Pilar, Calçada, 

Serra do Pilar). 

O despovoamento gradual do centro histórico, resultado do envelhecimento da população, da 

degradação do edificado e da ocupação gradual dos edifícios habitacionais por alojamentos temporários 

destinados ao turismo e outros usos diversos da residência permanente, deve ser contrariado através da 

implementação de programas que possam trazer novos habitantes para o centro histórico e fixar os que 

lá estão, e da introdução na área de equipamentos de proximidade, do envolvimento da população 

local, do reforço das ações de apoio social e da qualificação do tecido económico da pequena empresa 

direcionada ao serviço de proximidade. 

A diversidade funcional e a complementaridade de usos são vistos como o garante da sustentabilidade 

do território a longo prazo, por alternativa a uma especialização monofuncional – no turismo, por 

exemplo – que aumentaria o risco e a fragilidade (por quebra global das viagens aéreas, por exemplo, ou 

subida da perceção de insegurança). Um tecido urbano vivo é aquele que alberga diferentes dinâmicas, 

respeitando a matriz urbana do território e garantindo o equilíbrio ambiental e paisagístico, pelo que a 

diversidade e complexidade devem ser vistos como essenciais no tempo e na relação entre o todo e as 

partes de um território que se pretende coeso.   

 

INTERLIGAR 

A operação de reabilitação não consiste num processo encerrado em si mesmo, desligado das 

estratégias delineadas para o concelho, a pensar inclusivamente na grande cidade do Norte de Portugal 
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de que Vila Nova de Gaia é a maior das partes do todo. O enquadramento nos planos e nos documentos 

estratégicos em vigor permite que se estabeleçam complementaridades com os territórios envolventes 

que garantam a integração desta unidade territorial no sistema urbano e nas suas dinâmicas 

participando de uma forma especialmente ativa no desenvolvimento e projeção do concelho de Gaia. O 

centro histórico, indisputado centro principal de identidade, não se pode afirmar sem uma ligação 

efetiva ao restante território municipal, e mesmo sem uma ligação forte com a outra margem do Douro.  

Também ao nível da operacionalização é fundamental articular os diferentes agentes que atuam sobre o 

território, o que explica que pretensões privadas tenham sido integradas no plano, permitindo acautelar 

ações complementares que lhes dêem enquadramento e as interliguem com as restantes intervenções.  

O Centro Histórico é composto por núcleos muito distintos entre si: com características topográficas e 

paisagísticas diversificadas, usos predominantes diversos, onde os conjuntos edificados e a sua relação 

com os espaços de uso público são de matriz muito variada. O reforço de conexões entre diferentes 

núcleos espaciais que integram a área do centro histórico conduzirá a um território mais coeso. Para 

tanto, considera-se fundamental a implementação e otimização de um sistema de mobilidade orientado 

para a intermodalidade, privilegiando os modos suaves, garantindo a valorização ecológica e 

promovendo uma articulação eficaz no interior do Centro Histórico e deste com a envolvente. A criação 

de uma rede de ligações físicas será complementada com a implementação de outras redes: ligação WI-

FI, conexões de âmbito cultural, intercâmbios intermunicipais.  

Outro tipo de comunicação prende-se com a implementação de todo o programa de intervenção que 

será feita com todos os que habitam o centro histórico, os que aqui residem ou trabalham e os que o 

visitam. Neste sentido, no decurso da operação deverá manter-se um canal aberto que permita o 

intercâmbio de informação entre entidade gestora e utentes, de modo a manter a operação atual e 

ajustada e capaz de ser otimizada a todo o tempo.       

A comunicação tem também uma preocupação com a divulgação cultural e o conhecimento, veiculados 

através de ações informativas, intercâmbios e programas a desenvolver em cooperação com instituições 

e entidades locais, exposições e espetáculos, conferências e colóquios, orientadas para a pesquisa, a 

divulgação e o reforço da notoriedade e auto-estima. 

 

 

3.2 PRIORIDADES DE ATUAÇÃO 

Definição: 

Definidos que estão os objetivos centrais é possível identificar as 

prioridades de atuação, ou seja, os aspetos essenciais sobre os 

quais a operação se debruça tendo em vista atingir os objetivos de 

modo mais eficiente e durável, e que constituem opções 

municipais.  

 

 

PRESERVAR E QUALIFICAR VALORES AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS 

Uma das caraterísticas distintivas do centro histórico reside na sua riqueza e diversidade ecológica: rio 

Douro, escarpas, grandes maciços verdes, quintas e logradouros de dimensão assinalável, algumas 

delas, inclusive, classificadas como património de interesse público, são valores tão importantes como o 

que aqui foi edificado, numa plasticidade harmoniosa que importa proteger. A salvaguarda e a 

otimização dos recursos existentes constituem, portanto, uma prioridade que se enquadra numa 
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programação municipal mais vasta que prevê a requalificação das escarpas do Douro, a criação de novos 

parques e zonas verdes, assim como o tratamento de pequenas linhas de água. 

 

PROTEGER E POTENCIAR O PATRIMÓNIO  

O património, edificado mas também intangível, como o que está ligado às artes em geral e a 

festividades, tradições, costumes, ofícios tradicionais e artesanais, não pode cair no esquecimento, 

antes ser fator de valorização coletiva, o que deve ser conseguido por via do envolvimento de 

instituições, associações e coletividades locais e da implementação de debates e ações de formação em 

domínios diversos, como o dos antigos ofícios relacionados com o artesanato local mas também com a 

construção tradicional (arte de pedreiro, carpintaria, azulejaria). 

No que respeita ao património edificado pretende-se promover a sua reabilitação e implementar um 

conjunto de ações que permita encontrar novas vocações para as estruturas devolutas ou ocupadas por 

usos obsoletos, o que é particularmente pertinente no caso de armazéns, cujo inegável valor histórico e 

urbanístico obriga a pensar modos de reutilização que conservem a memória e, em especial, os 

elementos essenciais da arquitetura. 

Concorre também para esta prioridade a criação de uma rede de estruturas culturais do tipo 

museológico que permita preservar para as futuras gerações, designadamente: o património 

arqueológico, a memória do entreposto e da atividade vinícola, a tradição dos barcos rabelos, a 

indústria da cerâmica e a vasta informação associada às pontes sobre o Douro. 

 

QUALIFICAR ÁREAS ESTRATEGICAMENTE RELEVANTES 

A delimitação de áreas estrategicamente relevantes prende-se com a necessidade de identificar núcleos 

territoriais estrategicamente localizados na ARU Centro Histórico cuja reabilitação se considera essencial 

à revitalização global. Além desta prioridade intrínseca, considera-se que a articulação de cada lugar 

recuperado garantirá uma contaminação positiva das estruturas intersticiais, com o reforço da coesão 

territorial.  

As intervenções que se projetam para as unidades de intervenção prioritária são transversais e incluem 

ações materiais a imateriais, tendo alcance social, económico, ambiental e mesmo cultural. 

Nestas áreas, as ações incidirão sobre o tecido edificado e não edificado, público ou privado, sendo 

fundamental a articulação dos espaços públicos, segundo uma rede que permita uma leitura contínua 

dos diferentes tipos de espaço. 

 

REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 

Considera-se essencial facultar à população um conjunto de ações de apoio social integradas, que 

garanta um suporte efetivo aos mais idosos, mas não só, de modo a melhorar as condições de vida dos 

residentes e a atrair novas famílias para o centro histórico. A aposta em ações que promovam a coesão 

social resultará no reforço da identidade e no incremento do sentimento de pertença ao lugar.  

A criação de uma rede entre escolas, de diferentes graus académicos, coletividades e associações locais, 

moradores e serviços municipais, gerará dinâmicas que contribuirão, seguramente, para o reforço da 

comunidade e para o reconhecimento de que o centro histórico é de todos. 
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CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE 

Esta prioridade reflete a necessidade de atrair novas áreas de atividade para o centro histórico, que 

garantam a criação de mais postos de trabalho e que contrariem uma dependência funcional em relação 

ao turismo, favorecendo a solidez do tecido económico local e a diversidade de usos, incluindo o 

residencial.  

Neste quadro, o desenvolvimento de um estudo aprofundado sobre a estrutura dos armazéns, e das 

suas variações tipológicas, será de grande importância, pois permitirá avaliar o seu potencial e 

identificar as atividades que melhor se adaptam a estas estruturas edificadas sem as desvirtuar. No 

contexto desta prioridade ganha especial destaque a necessidade de reforçar a ocupação residencial, 

através do desenvolvimento de programas que devolvam ao centro histórico a importância da sua 

função de núcleo habitacional (Programa Habitar CH). Pretende-se manter os atuais habitantes do 

centro histórico e trazer novos habitantes, promovendo a diversificação social. Estes programas deverão 

ser articulados com projetos de âmbito social e complementados com a introdução de equipamentos e 

serviços de proximidade que criem condições favoráveis à fixação da população e incrementem a 

qualidade de vida. 

 

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Pretende-se garantir a articulação e as ligações, endógenas e exógenas, do centro histórico, 

implementando uma rede de comunicações físicas ou noticiosas, de modo a reforçar a notoriedade, 

auto-estima e facilidade de circulação. Para tanto, a prioridade consiste na interligação do território com 

as áreas física e culturalmente próximas (Gaia, Porto, Douro), desenvolvendo um conjunto de ações que 

visem a implementação de um espaço acessível a todos, a par da promoção do território e das suas 

valências no contexto global.  

Esta prioridade inclui intervenções no espaço público, diversificação dos meios de transporte, e criação 

de uma rede intermodal que incremente a acessibilidade no contexto metropolitano, mas também pela 

implementação de uma programação de eventos continuada que seja geradora de uma maior 

atratividade, direcionada quer a visitantes quer a habitantes locais.  

Ao nível da operacionalização é essencial desenvolver ações que coloquem o centro histórico no centro 

da discussão, através da realização de tertúlias, palestras, cursos e formações sobre temáticas 

relacionadas com o território, cultura e atividades locais, envolvendo escolas, instituições e 

coletividades.   

 

3.3 INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 

Definição: 

As intervenções estratégicas são operações transversais, e 

compostas, que resultam da associação de um conjunto de ações 

de diferentes naturezas ou âmbitos de atuação. São estratégicas 

por possuírem um alcance territorial alargado e darem uma 

resposta integrada a mais do que um problema, reforçando 

particularmente o efeito sinérgico. Respondem a prioridades e 

decompõem-se em ações. 
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REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR 

Desenvolvimento de um programa integrado de preservação dos valores ambientais e paisagísticos do 

centro histórico que visa: 

•a preservação das estruturas verdes existentes, sejam elas públicas ou privadas, e a criação de uma 

rede de espaços abertos ao uso público e interligados entre si. Esta intervenção permitirá garantir a 

continuidade das requalificações já realizadas nos percursos a nascente e que se integram na ARU 

Encostas do Douro;  

•a criação de um parque circular verde que possibilita, por um lado, enquadrar paisagisticamente a ARU 

CH, criando uma bolsa que facilita a interseção com a malha envolvente, mas que é também uma área 

de oportunidade dada a extensão dos terrenos livres de construção. Esta disponibilidade espacial 

permite dotar a coroa do centro histórico de Gaia de áreas verdes de estadia, com valências 

panorâmicas, e interligá-las através de percursos pedestres e cicláveis. Prevê-se que esta circular tenha 

início na ponte Maria Pia (classificada como Monumento Nacional e atualmente desativada), estando 

prevista a sua revitalização e transformação numa estrutura que sirva a circulação pedonal e ciclável, 

associada à reativação do túnel ferroviário que atualmente se encontra encerrado.  

Esta circular interliga importantes pontos como: a estação de caminho de ferro de General Torres (e a 

partir desta a Avenida da República); a circular do centro histórico, que se desenvolve paralelamente à 

linha férrea e que necessita de uma requalificação paisagística; a estação das Devesas; a VL8; a zona 

arqueológica do Castelo, junto à qual foram descobertos vestígios de uma basílica; e a via Rosa Mota, 

que faz a ligação com a cota baixa (junto ao Cais do Cavaco). Tendo em vista a facilitação das relações 

entre a frente de rio e a parte alta da cidade serão criadas ligações cota-alta / cota-baixa em diferentes 

pontos - como é o caso do meio mecânico previsto para a rua de Serpa Pinto, que mais não é do que 

uma reativação do antigo elevador da Calçada das Freiras.  

A criação de uma rede de percursos pedonais permitirá a interligação dos diferentes núcleos da rede 

verde, e destes com o parque circular, contemplando intervenções de requalificação do espaço público, 

mas também a abertura de caminhos e espaços privados ao uso público, através da criação de parcerias 

com os proprietários, o que permitirá integrar espaços de elevado valor paisagístico (como por exemplo 

o Paço do Campo Bello ou a quinta das Camélias) e abrir novas perspetivas sobre o centro histórico e o 

Douro. Associada à reabilitação dos percursos estará a reabilitação de pequenos elementos dotados de 

valor patrimonial como fontes, fontanários, alminhas, frontões e muros. Estes percursos, podendo 

naturalmente ter uma utilização apenas lúdico / turística, serão integrados numa rede mais alargada, de 

modo a integrar o plano de mobilidade para o centro histórico, tornando-se eficazes vias de acesso e de 

deslocação no território.  

 

CENTRO HISTÓRICO DE GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 

O Entreposto do Vinho do Porto de Vila Nova de Gaia constitui uma das mais antigas e importantes 

concentrações de «arquiteturas do vinho» do mundo, sendo na atualidade a mais marcante pela área e 

número de armazéns construídos para a conservação, maturação e preparação de vinhos do Porto. 

Aproveitando as condições naturais favoráveis da encosta voltada ao rio Douro, essas sólidas 

construções, em granito na sua larga maioria, marcam a paisagem urbana com os seus extensos 

telhados de duas águas. Apesar das remodelações, o conjunto é notável, enquanto exemplo excecional 

de um tipo de construção e conjunto arquitetónico coerente, que se desenvolveu em 

complementaridade com o Centro Histórico do Porto. Se a origem do desenvolvimento urbano, com 

muitas das características que mantém, está documentada desde a Idade Média, a maior parte dos 

armazéns data dos séculos XVIII e XIX, conservando muitos deles ainda intactas as suas estruturas e 

funções. A instituição legal do «Entreposto único e privativo do Vinho do Porto» em 1926 contribuiu 
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para manter a autenticidade e a integridade deste conjunto, que continua a marcar, de forma indelével, 

a paisagem urbana e a identidade do lugar.  

No contexto nacional, e internacional, o Entreposto de Gaia preserva um conjunto singular de armazéns 

de um porto de vinho com forte espessura histórica, tanto mais importante quanto, devido à pressão 

imobiliária, a alterações funcionais e económicas, à modernização arquitetónica ou a opções de 

deslocalização, a maior parte dos entrepostos históricos do vinho perderam as suas funções, como 

aconteceu em Bordéus, ou deixaram de marcar a paisagem urbana em que se inserem.  

Neste âmbito, e considerando a apetência crescente que o território vem despertando nos promotores 

que nele vêem um terreno de excelência para o turismo, é imperativo implementar medidas de 

salvaguarda que garantam a preservação e a valorização das estruturas patrimoniais existentes, sem 

impedir investimentos que permitam não apenas a sua continuidade formal, como a viabilidade 

económica de empresas e a criação de emprego e riqueza.  

No quadro de preservação e valorização, a continuidade com o Centro Histórico do Porto e Luiz I e Serra 

do Pilar, em Gaia, classificado como património mundial pela UNESCO, é de indispensável ponderação. 

Estes laços históricos, de cariz diversificado (paisagístico, económico, cultural, patrimonial), reforçados 

pela presença do Douro, são inabaláveis, e justificam, por si só, uma extensão da área classificada como 

património mundial ao centro histórico de Gaia, como parte integrante e essencial do principal núcleo 

antigo de povoamento da área metropolitana.   

 

GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO  

A operação de reabilitação urbana do Centro Histórico de Gaia constitui uma oportunidade para 

implementar uma nova política de gestão, valorização e animação do património, colocando o 

Município de Vila Nova de Gaia ao nível das melhores práticas nacionais e internacionais. 

Os princípios que regem esta conceção e gestão do património de Gaia são os seguintes: 

•o património é um elemento essencial da identidade do centro histórico, a marca da sua espessura 

temporal e recurso cultural fundamental; 

•o património constitui um recurso não renovável, cuja defesa é um imperativo social e legal; 

•a salvaguarda do património não impede o desenvolvimento urbanístico, não atrasa as obras, nem 

constitui um custo, pois a política patrimonial de que o Município dispõe melhorará os dispositivos e 

mecanismos adequados a uma gestão moderna, informada e participativa; 

•os bens patrimoniais (móveis e imóveis) constituem um recurso cultural, educativo e turístico que 

devidamente potenciados podem constituir um sinal de excelência e diferenciação; 

•uma gestão moderna, informada e democrática do património requer mecanismos de gestão que 

passem designadamente pela criação de um centro de recursos arqueológicos; implementação de 

processos de pré-avaliação sistemática das operações urbanísticas no CH; desenvolvimento de 

estratégias que potenciem o estudo e divulgação do património do Centro Histórico de Gaia, 

envolvendo o mais possível nessa tarefa a comunidade local e a comunidade educativa e académica; e 

ainda pela implementação de uma linha de intervenção que permita rentabilizar o património enquanto 

recurso cultural e turístico do CH. 

Neste âmbito, cabe ainda a reabilitação formal e funcional dos edifícios classificados, ou com 

reconhecido valor patrimonial, a criação de uma rede de estruturas culturais, de tipo museológico, 

voltadas para a divulgação da memória do entreposto e das suas atividades, nomeadamente através da 
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promoção de eventos, como feiras ou exposições, que divulguem os valores patrimoniais e culturais e 

ainda da abertura de espaços expositivos.  

 

UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

No presente documento está prevista a delimitação de 6 unidades de intervenção prioritária –

Guilherme Gomes Fernandes; Cândido dos Reis; Pilar | Calçada da Serra; Castelo; Bairro da Escarpa da 

Serra do Pilar e Serpa Pinto. 

A estratégia desenvolvida para cada uma das unidades integra o programa estratégico global, com ele 

convergindo no que se refere aos objetivos específicos da reabilitação e aos resultados a alcançar. 

As áreas selecionadas correspondem a tramos dotados de grande potencial, alvo de intensa procura, 

mas que, em simultâneo, apresentam problemas e carências a diferentes níveis, nomeadamente do 

estado de conservação e do uso e da qualidade do espaço público. 

Teve-se em linha de conta a inserção urbana dos quarteirões, optando-se pela delimitação de áreas 

localizadas estrategicamente em diferentes pontos da ARU, de modo a abranger unidades coesas e 

representativas de diferentes épocas, tipologias, usos e que configuram estruturas urbanas distintas.   

A intervenção nestas unidades passa pela criação de parcerias com os privados, pela implementação de 

programas de iniciativa municipal - direcionados para o apoio ao tecido económico local, incremento do 

uso habitacional e melhoria e diversificação dos equipamentos e serviços existentes – e pela 

implementação de normas aplicáveis à transformação dos edifícios, por forma a garantir a salvaguarda 

da sua identidade morfotipológica.  

As áreas delimitadas foram, no âmbito deste documento, alvo de um trabalho de análise, caracterização 

e diagnóstico aprofundado, com vista à criação de uma base cartográfica e informativa que apoie o 

desenvolvimento e acompanhamento futuro das intervenções. 

 

ESPAÇO DE USO PÚBLICO 

A sustentabilidade ambiental, o recreio, o lazer e a qualidade do espaço público são hoje indissociáveis 

dos novos padrões de urbanidade, considerando-se que o Douro e as suas margens oferecem condições 

únicas para conferir ao centro histórico essa qualidade urbana diferenciadora.   

No que se refere ao espaço público constata-se que o centro histórico apresenta uma grande variedade 

tipológica e uma riqueza espacial significativa, abarcando: espaços de estadia, designados por largos ou 

praças, ruas de perfil, configuração e utilização diversos (pedonais, viárias e mistas), vielas, becos e 

escadas.  

Para além dos espaços existentes está ainda prevista a abertura de novos espaços abertos ao uso 

público, exemplo do espaço “Zé da Micha” e de outros, pertencentes a privados, mas que através de 

parcerias poderão integrar a rede.  

Neste sentido, é fundamental a articulação dos espaços públicos numa malha que permita uma leitura 

contínua da cidade e das diferentes tipologias de espaço nela integradas, o que implica orientar os 

projetos de intervenção no espaço público, sejam eles de caráter particular ou de caráter municipal, 

através da definição de projetos tipo que garantam a adoção de soluções coerentes, que garantam um 

continuum na fruição dos espaços e contribuam para a identidade do lugar. 

Para tanto, são estabelecidos critérios que orientam a composição dos diferentes elementos que 

integram o espaço público, prevendo a sua disposição e dimensionamento, e regulamentando a 

colocação de mobiliário urbano. São ainda determinadas dimensões mínimas e máximas para os 
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diferentes elementos, por forma a dar cumprimento à legislação em vigor e a criar espaços públicos com 

qualidade e acessíveis a todos.  

Este programa deverá ser articulado com o plano de mobilidade, prevendo já o tipo de utilização que os 

diferentes eixos terão para melhor se integrarem no sistema global. 

 

CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 

O centro histórico é, antes de mais, de quem o vive, razão pela qual um dos pilares da operação de 

reabilitação reside na comunidade local. Pretende-se valorizar a participação das comunidades locais, 

integrando-as em todo o processo de transformação e revitalização do centro histórico, para que 

tenham uma voz ativa e se envolvam, de facto, na melhoria do espaço que habitam. 

O programa contemplará medidas de ação social, a instalação de equipamentos e serviços de apoio 

locais, e o desenvolvimento de uma programação cultural e lúdico/recreativa destinada à população 

local, em articulação com as associações e coletividades locais. Pretende-se também integrar e procurar 

o contributo da comunidade escolar, através da implementação de projetos que levem o território do 

centro histórico para o campo do estudo e da reflexão e despertando os alunos para a sua singularidade 

e para a existência de diversos pontos de interesse na área. Este programa permitirá ainda promover o 

intercâmbio entre escolas, bem como entre diferentes graus de ensino.  

Por outro lado, a existência de estruturas edificadas de grandes dimensões (armazéns) potencia a 

instalação de equipamentos sociais e desportivos, devidamente articulados com a rede de 

equipamentos municipais, o que facilitará a promoção da atividade desportiva, direcionada para as 

camadas mais jovens, a implementação de torneios e eventos relacionados com as diferentes 

modalidades, envolvendo as coletividades e associações locais - como o Clube Desportivo do Torrão e o 

Sport Club do Porto - dando-se especial relevo aos desportos náuticos, no sentido de valorizar a relação 

da cidade com rio. 

 

IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA 

A intervenção estratégica que tem como âmbito de atuação o tecido edificado incide não apenas nas 

estruturas consideradas de valor patrimonial mas também sobre a chamada arquitetura corrente, ainda 

que a identificação, caraterização e diagnóstico do edificado dotado de valor patrimonial, cujo 

inventário não foi possível concluir aquando da elaboração do plano director municipal, vá 

naturalmente constituir referência na programação e priorização das intervenções a realizar.   

A diversidade morfotipológica do tecido urbano implica a implementação de diferentes estratégias de 

atuação, consoante se trata de um edifício corrente, de um armazém ou de um edifício de exceção. 

O facto de as áreas classificadas e das respetivas áreas de proteção serem extensas, ao ponto de se 

encontrarem fora da área de jurisdição da DRCN apenas algumas manchas residuais, obrigará à 

realização de um plano de salvaguarda que abarcará praticamente toda a área delimitada. Mas, 

independentemente do plano a executar, o presente projeto prevê a implementação de um conjunto de 

medidas, a que poderemos chamar de preventivas, que visam permitir transformações controladas da 

forma e do tipo dos edifícios não classificados, tendo em vista garantir a integridade das matrizes 

existentes.  

Neste sentido, serão implementadas normas de salvaguarda para o edificado do centro histórico e 

medidas orientadoras para as intervenções nos edifícios com tipologia de armazém, que serão 

acompanhadas por uma identificação dos programas compatíveis com a salvaguarda estrutural e 

arquitetónica dos armazéns, que contribuam para a fixação de atividades terciárias geradoras de 

emprego e que se articulem com as estratégias municipais. Estes programas serão ainda articulados com 
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o programa de formação em técnicas de construção tradicional e com a criação de um banco de 

materiais, que assegurará o armazenamento de elementos removidos no âmbito de obras e que 

poderão ser reutilizados na reabilitação de outras estruturas edificadas.  

 

REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL DE PEQUENA DIMENSÃO 

Sendo este um território muito voltado para a atividade do vinho e, mais recentemente, para o turismo 

associado a equipamentos de restauração e bebidas e a unidades de alojamento, torna-se cada vez mais 

premente a necessidade de introduzir novas atividades comerciais diferenciadoras. 

A falta de diversidade e o aspeto desqualificado da maioria dos estabelecimentos comerciais conduzem 

ao seu encerramento e contribuem para a fraca atratividade da malha interior. Neste contexto, 

considera-se estratégica a implementação de um programa que promova a regeneração do comércio, a 

sua requalificação e diversificação, articulado com intervenções que visem a criação de emprego.  

A presença de uma atividade comercial qualificada é de grande importância, gerando a dinamização dos 

arruamentos, muitas vezes também apoiada ainda em pequenos mercados de rua de ocorrência 

periódica, e atraindo públicos de todas as idades e condição socioeconómica. Este processo associa-se 

diretamente à requalificação do espaço urbano – edificado ou não – e, em alguns casos, acaba por atrair 

lojas de marca e conceitos inovadores, que apreciam a associação a eixos e dinâmicas do urbano 

regenerado.  

 

REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL 

O reforço do uso habitacional é considerado prioritário, já que a habitação é um valor a salvaguardar e 

promover no centro histórico.  

O facto deste território estar associado ao comércio do vinho e às atividades relacionadas com o Douro 

relegou para segundo plano a habitação. No entanto, ela esteve sempre presente, existindo áreas de 

clara vocação habitacional. A setorização de atividades no território constitui, aliás, um tema de estudo 

interessante, sendo que, numa avaliação genérica, podemos distinguir a área central - ocupada 

essencialmente por armazéns - e as áreas envolventes, como locais de concentração da ocupação 

residencial (zona mais interiorizada do Castelo, Monte Coimbra, Cândido dos Reis, General Torres, 

Fervença, Calçada, Pilar e Mesquita). 

Sendo certo que se pretende incentivar a permanência dos habitantes existentes, não é menos 

premente a necessidade de trazer novos habitantes para que o Centro Histórico de Gaia seja povoado 

por moradores oriundos de diferentes estratos, promovendo a convivência de classes sociais diversas e 

pessoas de todas as idades, evitando todo o tipo de exclusões, incluindo auto-exclusão do tipo 

condomínio fechado. 

A operacionalização do programa Habitar o CH passa por: salubrização e reabilitação das chamadas 

habitações em ilha, melhoria das condições de alojamento, criação de habitações de alojamento 

temporário que possam ser cedidas em situações de obras de reabilitação; promoção do investimento 

privado na habitação; melhoramento das condições de habitabilidade dos alojamentos de pessoas em 

condições socioeconomicamente desfavorecidas, através da implementação de programas de apoio à 

realização de pequenas obras de manutenção; e controlo do incremento desregrado das habitações 

temporárias destinada a alojamento de curta duração.  
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MOBILIDADE PARA O CENTRO HISTÓRICO 

Um sistema que permita uma mobilidade urbana sustentável é visto como estratégico, porquanto 

contempla ações de diferente natureza, se articula com as restantes intervenções estratégicas previstas 

e contribui para alcançar os objetivos traçados. 

Pretende-se otimizar a atual rede de transportes e promover a multimobilidade e intermodidade, 

apostando-se nos modos suaves e na intervenção corretiva de alguns elementos do espaço público para 

o tornar acessível a todos, incluindo aos que possuem mobilidade reduzida.  

Os meios de transporte presentes, ou potenciais, são bastante diversificados: fluviais, ferroviários, 

rodoviários (públicos e privados), pedonais, cicláveis e meios mecânicos capazes de vencer com conforto 

as diferenças de cota (teleférico). É sobretudo necessário trabalhar a interligação entre os diferentes 

modos de deslocação, nalguns casos melhorar a rede existente e noutros introduzir novas estruturas 

(ligações entre cotas), assim como implementar novos sistemas de transporte (transporte público 

fluvial), veículos eléctricos e ciclovias. 

O plano deverá garantir a articulação com as redes, estruturas e meios de transporte envolventes (da 

área cidade, encostas do Douro e Porto) e integrar os principais eixos de acesso ao centro histórico - 

VL8, ligações ao Porto através da pontes, linha de caminho de ferro (Devesas e General Torres). Assim 

sendo, o plano deverá ter um âmbito mais alargado do que o da área delimitada sendo desejável que 

abranja toda a área do centro da cidade de Gaia. 

 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Tendo o programa da ORU CH uma extensão temporal de 10 anos, o plano de comunicação assumirá 

valências diferenciadas ao longo do período estabelecido, sendo desenvolvida na fase de 

lançamento/introdução do programa ao longo do primeiro ano, iniciativas que possam incutir nos 

diversos públicos uma imagem identitária, consistente e clara de todo o processo. 

O plano de comunicação tem como objetivo ser uma ferramenta que descreve as ações desenvolvidas, 

previstas e propostas no âmbito das seis prioridades de atuação da operação de reabilitação urbana do 

centro histórico de Vila Nova de Gaia. 

Através de uma estratégia integrada de comunicação pretende-se criar uma identidade visual coerente 

e eficaz, que consiga comunicar, interagir, atrair e envolver os diversos públicos (moradores, 

trabalhadores, investidores, turistas e estudantes) de forma a tornar o programa próximo de quem vive 

o território onde decorrerão as diversas intervenções, garantindo um modelo coeso e legível de 

informação. 

Neste sentido, o plano de comunicação define as ações informativas/promocionais/culturais previstas 

nos diversos meios de comunicação, nomeadamente em meio urbano (através de suportes impressos – 

outdoors/lonas/mupis/intervenções efémeras/sistemas de sinalética/material de divulgação) e no meio 

digital (internet/comunicação social/radio/tv/projecções). 

 

3.4 AÇÕES  

Definição: 

As ações consistem em intervenções concretas, classificadas de 

acordo com o grau de prioridade da intervenção, e que quando 

agrupadas configuram uma intervenção estratégia. As ações 

podem ser de carácter material ou imaterial. 
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3.4.1 ÂMBITO DE ATUAÇÃO 

Definição: 

As ações agrupam-se segundo a sua natureza, a sua tipologia e enquadramento em âmbitos de atuação. 

Esta classificação permite identificar de uma forma expedita a área de incidência da intervenção e os 

agentes a ela associados.  

Espaço edificado | ED 

• Edifícios estratégicos 

• Edifícios de valor patrimonial 

• Equipamentos 

• Edifícios habitacionais  

• Armazéns 

Espaço não edificado | NED 

• Espaço de uso público  

• Espaço privado (Contempla ações programadas a desenvolver em espaços contíguos ao espaço 

público e que, embora privados, sejam integrados física e formalmente nas áreas de uso público, 

garantindo a continuidade da estrutura urbana). 

• Vazios estratégicos (Incide sobre espaços expectantes cuja transformação se considera 

importante para a estratégia de revitalização do CH) 

• Estrutura verde 

• Rede viária 

Espaço edificado . Espaço não edificado | ENE 

• Enquadram-se neste âmbito as ações que integram intervenções em espaços edificados e 

espaços não edificados.   

Cultura . educação . desporto | CED 

• Escolas locais de diferentes graus académicos e escolas de âmbito extra concelhio  

 • Público em geral (Programação cultural destinada a um público alargado) 

 • População local (Programação cultural e desportiva) 

 • População local versus turismo (Programa Conhecer o CH) 

•Coletividades, associações e instituições (promoção de parcerias, organização de eventos 

conjuntos) 

Divulgação . Comunicação . Turismo | DCT 

• População local (informação e recolha de contributos no decurso da elaboração, discussão 

pública e implementação da ORU) 

• Instituições, associações e coletividades locais (envolvimento das instituições locais nos 

programas implementar) 

 •Turismo (ações de divulgação do CH para o exterior e implementação de ações promocionais) 

 • Entidades externas (Criação de parcerias e protocolos com entidades externas) 

Ações transversais | AT 

• Consideram-se ações transversais aquelas que integram dois ou mais âmbitos de atuação.  

Comunidades CO 

 • Habitantes 

 • Trabalhadores  

 • Turistas 
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 • Coletividades 

 • Associações  

 • Instituições 

 

Programas e projetos integrados | PP 

• Integram-se neste âmbito os programas desenvolvidos no contexto de cada Intervenção 

Estratégica, e essenciais à sua concretização, bem como os projetos integrados desenvolvidos 

com vista à implementação das ações.   

 

3.4.2 PRIORIDADES DE EXECUÇÃO 

A cada ação está associada, através de abreviatura, a prioridade atribuída no âmbito da execução da 

ORU, classificada em períodos temporais de curto, médio e longo prazo. A importância e o tempo são 

parâmetros distintos, sendo que o grau de prioridade é ditado não pela maior ou menor importância de 

uma ação mas pela pertinência e oportunidade da sua execução em dado momento, o que conduz às 

seguintes classificações a atribuir às ações: 

•Nível A+_ prioridade emergente - corresponde ao período de execução compreendido entre o ano 

2017 e 2018 e coincide com a apresentação do primeiro relatório de monitorização da ARU / ORU – 

contempla ações de reduzido custo de investimento e/ou de interesse público excecional; 

•Nível A _ primeira prioridade – corresponde ao período de execução compreendido entre os anos 2019 

e 2020 – sucede à apresentação do primeiro relatório de monitorização da ARU / ORU relativo ao ano 

anterior (2017) – contempla ações que integram as intervenções estratégicas e são aferidas em função 

do grau de urgência da proteção do valor em que incidem, do grau de degradação e abandono do objeto 

da ação, da urgência declarada de requalificação integral ou parcial de infraestruturas e da valência 

imaterial do objetivo a atingir a médio prazo; 

•Nível B _ segunda prioridade - corresponde ao período de execução compreendido entre o ano 2021 e 

2022. O fim deste nível de prioridade coincide com o fecho do período de cinco anos de execução do 

programa estratégico da ORU, implicando a apresentação do primeiro relatório quinquenal sobre os 

resultados de execução da Operação de Reabilitação Urbana – contempla ações que envolvem um 

investimento público elevado, eventualmente enquadráveis em concurso a fundos comunitários não 

anunciados; ações que incidem sobre objetos com um estado de conservação aceitável, embora com 

características físicas descontextualizadas da função que detém; e ainda ações integradas e beneficiárias 

da comparticipação financeira do FEDER (Norte 2020) cuja conclusão de execução e validação se pode 

estender até 2022; 

•Nível C _ terceira prioridade - corresponde ao período de execução compreendido entre o ano 2023 e 

2027 – coincide com o fim do período de validação de ações que beneficiaram de comparticipação 

financeira do FEDER (Norte 2020), com o período de reavaliação da programação e de ponderação 

financeira e com a eventual oportunidade de concurso a outros instrumentos comunitários ou nacionais 

de financiamento. O fim deste nível de prioridade coincide ainda com o fecho do período de dez anos de 

execução do programa estratégico da ORU, o que implica a apresentação do segundo relatório 

quinquenal sobre os resultados de execução da Operação de Reabilitação Urbana - Elegem-se para este 

período ações programadas de longa duração (com início em níveis anteriores) e outras que incidem 

sobre situações consolidadas, a intervencionar mediante a capacidade de investimento e disponibilidade 

de fontes de financiamento compatíveis. 
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4. QUADRO SÍNTESE DO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS  PRIORIDADES DE ATUAÇÃO   INTERVENÇÕES 
ESTRATÉGICAS [IE] 

 AÇÕES  

SALVAGUARDAR PRESERVAR E QUALIFICAR 
VALORES AMBIENTAIS E 
PAISAGÍSTICOS 

REDE VERDE 
E PARQUE CIRCULAR  

 

V
er açõ

es p
o

r IE 
V

O
L. II 

PROTEGER E POTENCIAR O 
PATRIMÓNIO  

CENTRO HISTÓRICO DE 
GAIA PATRIMÓNIO 
MUNDIAL 

 

GESTÃO, VALORIZAÇÃO E 
ANIMAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO 

 

    

VALORIZAR  QUALIFICAR ÁREAS DE 
IMPORTÂNCIA 
ESTRATEGICAMENTE 
RELEVANTES 

 

 UNIDADES DE 
INTERVENÇÃO 
PRIORITÁRIAS 

 

V
er açõ

es p
o

r IE 
V

O
L. II 

ESPAÇO DE USO PÚBLICO  

REFORÇAR OS 
SENTIMENTOS DE 
IDENTIDADE E PERTENÇA 

PROGRAMA CENTRO 
HISTÓRICO | CENTRO DE 
IDENTIDADE 

 

IDENTIDADE MORFO-
TIPOLÓGICA 

 

    

DIVERSIFICAR CONSOLIDAR E ALARGAR A 
MULTIFUNCIONALIDADE 

REGENERAÇÃO DO 
TECIDO ECONÓMICO 
LOCAL DE PEQUENA 
DIMENSÃO 

 

V
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o
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V

O
L. II REPOVOAMENTO E 

DIVERSIFICAÇÃO 
HABITACIONAL 

 

     

INTERLIGAR 

 

 

 

MELHORAR AS CONDIÇÕES 
DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

MOBILIDADE NO CENTRO 
HISTÓRICO 
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o
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V
O

L. II 

  COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO 
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CAPÍTULO III 

-PLANO DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO- 

 

1. MODELO DE EXECUÇÃO  

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana prevê dois tipos de operação de reabilitação urbana - ORU 

simples e ORU sistemática - que consistem em “…intervenções integradas de reabilitação urbana de 

uma área…” e “… enquadradas por instrumentos de programação…” mas que se distinguem 

genericamente do seguinte modo: 

• A “simples” dirige-se “… primacialmente à reabilitação do edificado, num quadro articulado de 

coordenação e apoio da respetiva execução” e desenvolve-se segundo uma “estratégia de reabilitação” 

• A “sistemática” dirige-se “… à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva (…) associada a um programa de 

investimento público e desenvolve-se segundo um “programa estratégico de reabilitação urbana” 

Quer a operação simples, quer a sistemática, se dirige à reabilitação do edificado, condição que implica 

a participação ativa dos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios e 

frações pelo dever de reabilitação que impende sobre eles e pelo “princípio da responsabilização” que 

confere “…à sua iniciativa um papel preponderante na reabilitação do edificado…”. 

O facto de a esmagadora percentagem da área edificada pertencer a propriedade privada e, por tal, lhe 

corresponder uma parte significativa do investimento na reabilitação do edificado, não dispensa o 

município de integrar este painel na qualidade de proprietário de um conjunto considerável de edifícios 

mas, acima de tudo, enquanto entidade gestora com a missão de assegurar o “princípio da coordenação 

– promovendo a articulação, a compatibilização e a complementaridade entre as várias ações de 

iniciativa pública, entre si, e entre estas e as ações de iniciativa privada”. 

Neste contexto acresce ainda que, na estrutura parcelar da ARU, o conjunto edificado de armazéns 

corresponde à maior percentagem de área construída (possuindo características diferenciadas das 

restantes construções que implicam provimento para ações de investimento volumosas e 

estruturalmente complexas) e encontra-se atualmente infligido pela ameaça da desocupação - motivada 

pela deslocalização das atividades relacionadas com a produção e armazenamento dos vinhos para 

outros locais servidos por melhores acessibilidades. Tal facto obriga a entidade gestora a, juntamente 

com os proprietários, regulamentar e propor usos compatíveis com as estruturas edificadas em causa, 

que evitem a sua descaracterização, aproveitando o grande potencial de utilização que oferecem num 

contexto de centro histórico.  

Perante o exposto, e considerando as modalidades de execução previstas no nº11 do RJRU - por 

iniciativa dos particulares (execução pelos particulares com o apoio da entidade gestora ou 

administração conjunta), ou por iniciativa da entidade gestora (execução direta da entidade gestora, 

administração conjunta, ou através de parcerias com entidades privadas) propõe-se a adoção do 

modelo de execução por iniciativa dos particulares, no âmbito da componente da reabilitação do 

edificado, com o indispensável apoio da entidade gestora. Tal apoio materializa-se: na assunção da sua 

missão de divulgação e promoção; no incentivo à participação dos particulares na reabilitação urbana e, 

mais concretamente, na reabilitação do património edificado; na promoção da consciencialização para a 

proteção e melhoria da paisagem e do ambiente urbano e na monitorização e avaliação regular da 

implementação da operação e reabilitação urbana. 
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2. PLANO DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

 
2.1 MODELO DE GESTÃO DA ORU  

“As operações de reabilitação urbana são coordenadas e geridas por uma entidade gestora.” (cf. Artº 9º 

do RJRU) 

O regime jurídico de reabilitação urbana (RJRU), instituído pelo Decreto-lei nº 307 / 2009 e alterado pela 

Lei nº 32 /2012, estabelece, além do estatuto da “entidade gestora”, o “modelo de execução das 

operações de reabilitação urbana.” O município deverá, neste contexto de definição e organização do 

modelo de gestão da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e da Operação de Reabilitação Urbana (ORU), 

sob o ponto de vista institucional, organizativo e jurídico, e de acordo com o modelo de execução da 

ORU, designar a entidade que assumirá a liderança da gestão da ORU. 

 

2.2 MODELO DE GESTÃO INTEGRADA 

A gestão integrada da programação estratégica da ORU-CH não se esgota na operacionalização material 

dos objetivos, mas estrutura-se, de forma sistemática, na coordenação e gestão de projetos e ações de 

desenvolvimento urbano, em contextos de parceria, na divulgação e na procura do envolvimento das 

comunidades. Contempla ainda a avaliação da relação entre as iniciativas de entidades públicas, 

nomeadamente as de promoção municipal, e as iniciativas privadas, ponderando sobre os recursos 

económicos disponíveis e a sustentabilidade financeira do investimento e considerando o curto prazo 

das oportunidades de acesso a fontes de financiamento, provenientes de fundos estruturais promovidos 

por Programas Operacionais para investimento público.  

Considerando a dimensão e complexidade da ARU, e da respetiva operação de reabilitação urbana 

proposta, a este modelo organizacional corresponde uma gestão integrada com princípios de 

governação e uma dinâmica capaz de assegurar, no tempo e no espaço, uma adequada articulação dos 

agentes e das ações, e a utilização eficaz dos mecanismos e recursos mobilizáveis. A articulação entre os 

diferentes serviços municipais e entre entidades externas, que detêm tutela administrativa, é essencial 

para a eficácia da operação. A implementação de um processo participado que informe e incentive os 

moradores e operadores locais a prestarem o seu contributo originará, necessariamente, um centro 

histórico inclusivo, melhor adaptado às necessidades, e proporcionará um sentimento de pertença e de 

identidade essencial à preservação do local.  

À entidade gestora corresponderá a missão de assegurar, em permanência, uma filosofia de intervenção 

que se reveja nos seguintes objetivos: 

•Interação com os decisores políticos (linha aberta com os decisores); 

•Autonomia na promoção e gestão das ações; 

•Atividade de excelência e cooperação com os proprietários, inquilinos e promotores da reabilitação; 

•Comunicação eficiente dos programas e iniciativas; 

•Gestão de proximidade – “Loja da Reabilitação” – sistema de porta aberta, com acompanhamento de 

potenciais promotores / investidores, projetistas, agentes locais da atividade comercial e empresarial e 

moradores; 

•Realização de inspeções técnicas periódicas que monitorizem e atestem o estado de conservação dos 

edifícios; 
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•Promoção e atualização das “bolsas da reabilitação urbana” existentes (online) dirigidas à prestação de 

serviços, ao fornecimento de materiais de construção e à divulgação de imóveis disponíveis para venda 

e aluguer; 

•Acompanhamento permanente e eficaz da gestão urbanística; 

•Conhecimento sistemático e atualizado no território nas múltiplas dimensões urbanas (social, 

urbanística, económica e cultural) e monitorização das ações e dos seus efeitos, cuja síntese integrará os 

relatórios anuais e quinquenais do exercício de gestão da ORU; 

•Alocação dos recursos humanos e financeiros indispensáveis. 

 

2.3 ENTIDADE GESTORA E UNIDADES TÉCNICAS DE APOIO 

A Autarquia, num esforço de enquadramento e de racionalidade orçamental, procedeu em setembro de 

2014 à reorganização estrutural dos serviços, instituindo novas conexões orgânicas e reduzindo o 

número de dirigentes municipais. A estrutura nuclear da Câmara Municipal, e a estrutura flexível para os 

serviços municipais, compõem um universo organizacional que poderá acolher uma unidade de apoio à 

gestão e coordenação da ARU–CH com capacidade de articulação entre o município e as entidades da 

Administração Central no contexto de política urbana – reabilitação e revitalização urbana - 

nomeadamente nas áreas da habitação e coesão social, do património classificado, do ambiente e da 

administração das servidões públicas relacionadas com o rio Douro e suas margens. Uma unidade 

flexível, multidisciplinar, estruturada com recurso a competência técnicas e recursos humanos em áreas 

de especialização como: a económica (economia urbana, economia/gestão), a jurídica (direito público, 

direito do ordenamento do território e do urbanismo), a da sociologia urbana, a da ação social e as de 

marketing territorial e comunicação.  

Por deliberação da Câmara Municipal, e sob proposta fundamentada do Presidente da Câmara, 

considerada a natureza especializada e temporária das funções, é possível a criação de “Equipas de 

Projeto” que constituam unidades orgânicas integradas na estrutura hierarquizada, com vista à eficácia 

na gestão dos serviços municipais e à flexibilidade na prossecução das competências das autarquias 

locais sempre que “…esteja em causa o desenvolvimento e prossecução de projetos com objetivos 

especificados que justifiquem a constituição duma equipa especializada para a prossecução de 

determinada missão” (artigos 9.º e 11.º do RJOSAL - Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro).  

Com base nestes pressupostos, propõe-se a constituição da Equipa de Projeto “Gabinete da 

Reabilitação Urbana de Vila Nova de Gaia”, coordenada por técnico superior dirigente de 2º grau, cuja 

missão se fundará na promoção e desenvolvimento de todas as ações inerentes à gestão e à 

implementação da Operação de Reabilitação Urbana, nomeadamente: 

•Participação nas vistorias administrativas dentro da área delimitada e na apreciação de processos de 

licenciamento e de fiscalização urbanística; 

•Promoção, desenvolvimento e implementação das 11 Intervenções Estratégicas; 

•Elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana; 

• Articulação dos diferentes serviços municipais que atuam no CH e coordenação das ações que nele 

tenham lugar; 

Os objetivos estratégicos atribuem elevada importância à promoção da participação pública, enquanto 

relevante exercício de cidadania, de convergência, articulação e compatibilização de todas a ações de 

iniciativa pública e privada, promovendo uma adequada ponderação de todos os interesses relevantes, 

assegurando a justa repartição dos encargos e benefícios que incidem na operação. Perante o exposto 
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crê-se que a criação de um observatório da operacionalização das ORU de Vila Nova de Gaia elevará o 

sentido da intervenção integrada sobre o tecido urbano existente e da articulação entre as 

componentes: morfológica, económica, social, cultural e ambiental do desenvolvimento urbano.  

O observatório deverá ser constituído por uma estrutura conselheira, formada por personalidades 

externas à orgânica da autarquia, de diversificada e relevante expressão cívica, técnica e científica, 

provedora das práticas de governança urbana, no sentido de atingir níveis de sustentabilidade, 

eficiência e eficácia nas operações programadas a executar. Este grupo de reflexão estratégica 

colaborará na dinamização do Fórum da Reabilitação Urbana de Vila Nova de Gaia que, através da 

organização de conferências, colóquios, palestras, exposições temáticas, workshops, publicações, ações 

de promoção e divulgação, promoverá o debate continuado sobre as políticas urbanas do centro 

histórico e da cidade, a exposição de ideias sobre a salvaguarda e revitalização dos valores materiais e 

imateriais do local e sobre a sustentabilidade da cidade consolidada, ações a implementar sob a égide 

da procura permanente de incentivos à participação pública.  

Dada a relevância que o tema da arqueologia assume, quer no contexto do centro histórico como sítio 

de génese de identidade, quer na abrangência da inventariação e classificação em todo o território 

municipal, sendo determinante para o futuro da gestão, valorização e animação do património 

arqueológico, assume-se, na presente programação estratégica, a importância do desenvolvimento de 

uma programação específica. Perante o exposto deverá a autarquia ponderar a criação de um grupo de 

trabalho, integrado como unidade orgânica na estrutura flexível, que dê corpo, apoie e implemente a 

ação proposta de implementação de um “Modelo de vanguarda para a gestão, valorização e animação 

do Património arqueológico no centro histórico de Vila Nova de Gaia” que contempla: a criação de um 

“Centro de Recursos Arqueológicos/Casa da Memória”, de uma Unidade de gestão patrimonial do CH, 

bem como o desenvolvimento de um conjunto de ações com vista à conservação, estudo, divulgação e 

valorização do património arqueológico, assegurando assim o princípio da solidariedade intergeracional. 

As oportunidades de reabilitação e necessidades de revitalização das dinâmicas do centro histórico, 

previstas na programação estratégica da ORU, implicam, em tempo útil, respostas de governação e de 

participação das entidades/agentes públicos e privados em valências técnicas tão abrangentes como: 

•Competitividade e inovação aplicáveis a programas de “apoio às empresas e atividades económicas”; 

•Divulgação das operações integradas, através de ações de protocolo, marketing territorial, 

comunicação e imagem, a promover por uma equipa especializada; 

•Preservação, conservação e promoção do património arquitetónico e arqueológico, asseguradas por 

unidades orgânicas específicas de: projeto, pesquisa, inventariação e depósito, divulgação pública e 

científica; 

•Acompanhamento e participação ativa na gestão urbanística, incluindo a emissão de parecer sobre os 

pedidos de licenciamento de publicidade e de ocupação do espaço público, e a apresentação de 

propostas de alteração dos regulamentos municipais que incidem sobre matérias da programação 

estratégica da reabilitação urbana do centro histórico; 

Perante este quadro de fundamentação, e em cumprimento do preceituado no nº 1 do Artigo 10º do 

RJRU, determina-se designar o município de Vila Nova de Gaia como a entidade gestora da Operação 

de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, assumindo as funções de coordenação política e 

estratégica o responsável político pelo pelouro do “Planeamento e Licenciamento Urbanísticos e Política 

de Solos”.  

A responsabilidade de coordenação geral delegada será da Vice-presidência que detém os pelouros 

para: “Vias Municipais e Obras Municipais”; “Coordenação da atividade dos operadores de 

telecomunicações, rede elétrica e rede de gás natural”; “Energia e eficiência energética; Sistemas de 
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informação”; “Gestão, conservação e construção de equipamentos públicos”; “Mobilidade, Transportes 

e comunicações” e “Projetos especiais”; competindo-lhe ainda, na qualidade de Adjunto da Presidência, 

a coordenação das áreas do “QREN, estudos e projetos”; “relações com as Juntas de Freguesia”; 

“Planeamento e Licenciamento Urbanísticos e Política de Solos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 | Enquadramento do GRU_VN Gaia na Macroestrutura da Câmara Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL 

Departamento Ambiente e Parques Urbanos 

Divisão Gestão e Fiscalização Urbanística 

Divisão Planeamento e Reabilitação 

Divisão Gestão Espaço Público e Publicidade 

Gabinete da Reabilitação Urbana 

Divisão Espaços Verdes e Salubridade 

Divisão Gestão Ambiental 

Divisão Parques Urbanos 

Divisão Projetos Estruturantes 

Direção Municipal Urbanismo e Ambiente 
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3. ELABORAÇÃO DE PLANO DE PORMENOR DE REABILITAÇÃO URBANA E DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO 

[alínea j) do artigo 33º do RJRU] 

 

A definição da estratégia de reabilitação é uma competência das Câmaras Municipais que o Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana consagra, assumindo-se como “… uma componente indispensável da 

política das cidades e da política de habitação, na medida em que nela convergem os objectivos de 

requalificação e revitalização das cidades, em particular das suas áreas mais degradadas e de 

qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso e 

sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna.” Concomitantemente, é 

dever dos proprietários, dos edifícios ou frações, assegurar a sua reabilitação, conferindo-lhes 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva ou 

concedendo-lhes novas funcionalidades, sem prejuízo da salvaguarda da identidade arquitetónica do 

conjunto edificado, dos valores patrimoniais e culturais e do espaço público. 

A reabilitação urbana é, por definição, uma forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano 

existente. O património urbanístico e imobiliário é, neste enquadramento, mantido, no todo ou em 

parte substancial, modernizado pela remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas 

urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de 

construção, ampliação, conservação ou demolição dos edifícios. A valorização é também um meio de 

garantir a proteção e promover a preservação do património cultural, afirmando valores patrimoniais, 

materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e competitividade urbana. 

O Centro Histórico de Vila Nova de Gaia reúne, em toda a sua extensão, um vasto património cultural 

imóvel classificado (como de interesse municipal, nacional e da humanidade) ou em vias de 

classificação, ao qual se associam as respetivas zonas de proteção. Considerando a forte integração 

deste património nas estruturas urbanas e na paisagem da Área de Reabilitação Urbana, a sua 

preservação física e valorização cultural, individual e no conjunto identitário, apelam à implementação 

de um plano de salvaguarda (nos termos da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro). 

A uma gestão integrada do território, devem corresponder - de forma a atingir os objetivos que o 

programa estratégico define - instrumentos de gestão territorial que adotem “um conteúdo material 

específico adaptado à finalidade de promoção da reabilitação urbana na sua área de intervenção”, 

estabelecendo nomeadamente:  

•“a delimitação das unidades de execução, para efeitos de programação de execução do plano”;  

•“a identificação e articulação, numa perspetiva integrada e sequenciada, dos principais projetos e ações 

a desenvolver em cada unidade de execução”;  

•“os princípios e as regras de usos do solo e dos edifícios com vista à valorização e proteção dos bens 

patrimoniais, culturais e paisagísticos, à sua adequação à estratégia de revitalização económica social e 

cultural, em articulação com as demais políticas urbanas do município”. 

A este painel de considerações que aponta para a necessidade e interesse de elaboração dum Plano de 

Pormenor de Reabilitação Urbana para a ARU-CH, no sentido da prossecução de uma eficiente gestão 

integrada da área, acresce o imperativo legal de realizar para a área delimitada um Plano de Pormenor 

de Salvaguarda do Património Cultural (enquadrado nos termos da Lei nº 107/2001) - pelo facto de a 

área de intervenção conter e coincidir com património cultural imóvel ou em vias de classificação, e 

respetivas zonas de proteção. O plano deverá desenvolver-se nos termos do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto Lei nº 380/89, de 22 de setembro, revisto pelo Decreto-Lei 

nº 80/2015, de 14 de maio) e sob as especificidades introduzidas pelo RJRU (Artigo 21º e seguintes do 

Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n 32/20012, de 14 de 

agosto). 
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4. APOIOS E INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA 

Na operacionalização de uma estratégia de reabilitação urbana cabe aos municípios regular e 

monitorizar todas as ações materiais ou imateriais que tenham lugar dentro dos limites de uma área de 

reabilitação urbana e apresentar mecanismos de apoio à reabilitação que incentivem os agentes da 

esfera privada a aderir à dinâmica de regeneração pretendida. 

São por isso a seguir apresentados distintos instrumentos de natureza fiscal, financeira e ainda outras 

medidas complementares de iniciativa municipal. 

As alterações que vierem a verificar-se à legislação própria relacionada com incentivos fiscais são 

aplicáveis à ORU, com as devidas adaptações. 

 

4.1 INSTRUMENTOS DE NATUREZA FISCAL 

4.1.1 BENEFÍCIOS FISCAIS 

O artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais prevê a isenção de IMI e de IMT em prédios urbanos 

objeto de reabilitação que reúnam as seguintes condições: 

•a obra de reabilitação deve ser certificada pelo IHRU, I.P. ou pela câmara municipal; [nº 3 do artigo 45º do 

EBF] 

•na sequência dessa reabilitação deve ser atribuída ao prédio uma classificação energética igual ou 

superior a A ou uma subida de dois níveis na classe energética, nos termos do DL nº 118/2013, de 20 de 

agosto; [nº 3 do artigo 45º do EBF] 

O artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais estabelece uma série de incentivos fiscais aplicáveis a 

imóveis que reúnam as seguintes características: 

•que se encontrem localizados em Área de Reabilitação Urbana; [b) do nº21 do artigo 71º do EBF] 

•que sejam objeto de ‘ações de reabilitação’ e cujas obras tenham tido início após 1 de Janeiro de 2008 

e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; [nº20 do artigo 71º do EBF] 

Importa assim esclarecer o conceito de ‘ações de reabilitação urbana’: ‘as intervenções destinadas a 

conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a 

um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, 

bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos 

ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de 

conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção’. [a) do nº22 do 

artigo 71º do EBF] 

Os critérios de avaliação do estado de conservação de um imóvel são definidos nos termos do Novo 

Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) e do Decreto-Lei nº 156/2006, de 8 de Agosto, com vista à 

atualização faseada das rendas. A avaliação do estado de conservação de um edifício objeto de ação de 

reabilitação é realizada pelos serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, e utiliza como 

referência os mesmos critérios e níveis de conservação constantes no NRAU. [c) do nº22 e nº 23º do 

artigo 71º do EBF] 

De salientar que nos termos do artigo 16º do D.L. 73/2013, de 3 de Setembro, e do nº 19 do artigo 71º 

do EBF depende de deliberação em assembleia municipal o âmbito e o alcance das isenções dos 

impostos municipais sobre imóveis e sobre as transmissões onerosas (IMI e IMT). Como tal, e por forma 

a incentivar a conservação dos prédios reabilitados localizados na ARU Centro Histórico, por forma a 

estimular a habitação permanente e o aumento da natalidade, foram definidos dois níveis/escalões de 

prorrogação da isenção do IMI. 
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Nestas circunstâncias, os proprietários dos imóveis podem usufruir dos seguintes benefícios fiscais: 

•IMI  

•Isenção de IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença 

camarária; [nº 1 do artigo 45º do EBF] 

•Isenção de IMI por um período de 5 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão da obra de 

reabilitação. Esta isenção poderá ser renovada por um período adicional de 5 anos mediante 

apresentação de requerimento por parte do interessado e consequente verificação por parte do 

município das condições enumeradas no quadro síntese apresentado; [nº 7 e nº 19 do artigo 71º do EBF] 

•IMT  

 •Isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis destinados a reabilitação 

desde que no prazo de 3 anos, a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras; 
[nº 2 do artigo 45º do EBF] 

•Isenção na primeira transmissão onerosa de prédio ou fração autónoma reabilitada, destinado 

exclusivamente a habitação própria permanente; [nº 8 do artigo 71º do EBF] 

•IRS  

•Dedução à coleta, até um limite de 500€, de 30% dos encargos suportados pelo proprietário na 

reabilitação de Imóveis localizados em ARU recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação; [nº 4 do artigo 71º do EBF] 

•Tributação à taxa de 5% nas mais-valias auferidas inteiramente decorrentes da alienação de 

imóveis localizados em ARU recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação; [nº 5 

do artigo 71º do EBF] 

•Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos inteiramente decorrentes do 

arrendamento de prédios localizados em ARU recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação; [nº 6 do artigo 71º do EBF] 

•IRC – Isenção de IRC sobre os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento 

imobiliário, desde que constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013, e desde que 

pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis localizados em ARU e sujeitos a ações de 

reabilitação; [nº 1 do artigo 71º do EBF] 

•IRS/IRC - Retenção na fonte de IRS ou IRC à taxa de 10% dos rendimentos respeitantes a unidades de 

participação nos fundos de investimento imobiliário nos termos do nº2 e nº3 do artigo 71º do EBF; [nº 2 e 

nº3 do artigo 71º do EBF] 

A alínea a) do nº 1 do artigo 18º do Código do IVA vem acrescentar aos incentivos fiscais atrás 

explanados a aplicação da taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana realizadas em 

imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos 

legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público 

nacional. 

Indo um pouco mais além nesta política de incentivo à reabilitação, o objetivo último da estratégia de 

reabilitação do centro histórico é na realidade combater a sua desertificação e dinamizá-lo, 

incentivando não só a reabilitação do parque edificado como, também, estimulando o mercado do 

arrendamento e atraindo a instalação de jovens famílias ao criar condições para que escolham o centro 

histórico para habitação própria permanente. 

Os nº 6 e 7 do artigo 112º e o artigo 112º-A do código do imposto municipal sobre imóveis (IMI) abre 

caminho neste sentido uma vez que permite, mediante deliberação da assembleia municipal, fixar a 

redução da taxa de IMI em áreas previamente delimitadas. 
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Assim, propõe-se o seguinte: 

•Redução da taxa em vigor para prédios ou frações, em bom estado de conservação, localizados na ARU 

Centro Histórico destinados a habitação própria permanente do sujeito passivo e do seu agregado 

familiar composto por 1 ou mais dependentes menores de idade a cargo [artigo 112º-A do CIMI] 

•Redução em 20% da taxa em vigor para prédios ou frações, em bom estado de conservação, localizados 

na ARU Centro Histórico destinados a habitação própria permanente. Esta redução não é acumulável 

com a anterior; [nº 6 do artigo 112º do CIMI] 

•Reduzir em 20% a taxa em vigor para prédios ou frações, em bom estado de conservação, arrendados 

destinados a habitação de longa duração localizados na ARU Centro Histórico (aplicável a contratos de 

arrendamento de 2 ou mais anos); [nº 7 do artigo 112º do CIMI] 

 

4.1.2 QUADRO SÍNTESE 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IMI Isenção por 3 anos _Prédios ou frações destinados 
a reabilitação 

_Certificação da obra de 
reabilitação por parte do 
IHRU, I.P. ou Câmara 
Municipal 

_Atribuição de classificação 
A / A+ ou subida de 2 níveis 
na certificação energética 

 Isenção por 5 anos  

A contar do ano, inclusive, da 

conclusão da obra de reabilitação 

 

 

 

 

_Prédios, ou frações, localizados 

em ARU, objeto de ações de 

reabilitação 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

 Renovação por +5 anos _Confirmação da 

manutenção do nível do 

estado de conservação 

_Confirmação de utilização 

como habitação própria 

permanente nos primeiros 5 

anos e nos 5 anos restantes 

de renovação 

 Redução 

 

_Prédios, ou frações, localizados 

na ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom 

estado de conservação 

_ Utilização como habitação 

própria permanente do 

sujeito passivo e seu 

agregado familiar com 1 ou 

mais dependentes menores 

de idade a cargo 

 Redução 20% 

 

_Prédios, ou frações, localizados 
na ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom 

estado de conservação 

_ Utilização como habitação 

própria permanente 

_Prédios arrendados 
destinados a habitação de 
longa duração (contratos de 
arrendamento de 2 ou mais 
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anos) 

IMT Isenção 

 

_Prédios ou frações destinados 

a reabilitação 

_ Prazo de 3 anos para início 
das obras a contar da data 
da aquisição 

_Atribuição de classificação 
A / A+ ou subida de 2 níveis 
na certificação energética 

 Isenção 

Na primeira transmissão onerosa de 

prédio reabilitado 

_Prédios, ou frações, localizados 

em ARU, objeto de ações de 

reabilitação 

_ Prédio ou fração 

autónoma destinado a 

habitação própria 

permanente 

IRS Dedução à coleta até um limite de 

500€ de 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário na 

reabilitação de: 

_Imóveis localizados em ARU 

recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de 

reabilitação 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

 Tributação à taxa de 5% nas mais-

valias auferidas da: 
_Alienação de imóveis 

localizados em ARU recuperados 

nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

 Tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos do:  

_Arrendamento de prédios, ou 

frações, localizados em ARU 

recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de 

reabilitação 

 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

_Sujeitos passivos de IRS 

residentes em território 

português 

IRC Isenção 

 

_Rendimentos obtidos por 

Fundos de Investimento 

Imobiliário 

_F.I.I. constituídos entre 

1/01/2008 e 31/12/2013 

_75% dos seus ativos 

constituídos por bens 

imóveis localizados em ARU 

e sujeitos a ações de 

reabilitação  

IRS/IRC Retenção na fonte de IRS ou IRC à 

taxa de 10% 

 

_Rendimentos respeitantes a 

unidades de participação nos 

Fundos de Investimento 

Imobiliário 

_Nos termos do nº 2 e nº 3 

do artigo 71º do EBF 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação 

urbana realizadas em imóveis ou 

em espaços públicos localizados 

em ARU 

_Realização de um contrato 

de empreitada entre o 

empreiteiro e o dono de 

obra  
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4.1.3 AGRAVAMENTOS FISCAIS 

Para além destes benefícios, existem outros instrumentos de natureza fiscal previstos na lei e que são 

também adotados na estratégia de reabilitação do centro histórico de Vila Nova de Gaia. Importa não só 

premiar os proprietários que promovem obras de reabilitação nos seus imóveis como também penalizar 

aqueles que descuram o seu património, constituindo perigo para a via pública e contribuindo para uma 

paisagem urbana degradada e um parque edificado desqualificado. 

Assim, e com o objetivo de reduzir o número de prédios devolutos, degradados e em ruínas (acelerando 

a reabilitação ou a venda destes imóveis), propõe-se um conjunto de medidas de majoração da taxa do 

imposto municipal sobre imóveis (IMI) previstas no artigo 112º do Código do IMI: 

•Majorar em 30% a taxa em vigor para prédios urbanos degradados; [nº 8 do artigo 112º do CIMI] 

•Elevar ao dobro a taxa em vigor para prédios urbanos devolutos; [nº 3 do artigo 112º do CIMI] 

•Elevar ao triplo a taxa em vigor para prédios urbanos em ruínas; [nº 3 do artigo 112º do CIMI] 

Todas estas medidas são deliberadas em Assembleia Municipal e devem ser comunicadas à Direção-

Geral dos Impostos, por transmissão eletrónica de dados, até dia 30 de Novembro para vigorarem no 

ano seguinte. Visto estas deliberações incidirem sobre uma zona delimitada do concelho, deve constar 

nas comunicações referidas a indicação dos artigos matriciais dos prédios abrangidos e o número de 

identificação fiscal dos respetivos titulares. [nº 14 e nº15 do artigo 112º do CIMI] 

Definições que permitem classificar os prédios em cada um dos estados referidos: 

 

Prédio degradado 

A definição de prédio degradado para efeito de agravamento de IMI encontra-se estabelecida no nº 8 

do artigo 112º do Código do IMI: 

‘ (…) que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 

perigar a segurança de pessoas e bens.’ 

Poderão incluir-se nesta classificação os prédios inacabados. 

Em complemento refere-se o conteúdo do artigo 65º (nºs 1 e 2) do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (RJRU)
1
 que deverá ser tido em consideração na clarificação deste conceito: 

"A entidade gestora pode requerer a determinação do nível de conservação de um prédio urbano, ou de 

uma fração, compreendido numa área de reabilitação urbana, ainda que não estejam arrendados, nos 

termos definidos em diploma próprio. Caso seja atribuído a um prédio um nível de conservação 1 ou 2, 

deve ser agravada a taxa do IMI, nos termos legalmente previstos para os edifícios degradados". 

 

Prédio devoluto 

Deverá ser considerada a definição de prédio devoluto estabelecida nos artigos 1º, 2º e 3º do DL 

159/06, de 08-08:  

“1 - Para efeitos de aplicação da taxa do IMI, considera-se devoluto o prédio urbano ou a fração 

autónoma que durante um ano se encontre desocupado.  

2 - São indícios de desocupação:  

                                                           
1
 Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) Lei 32/2012 de 14-08, procede à primeira alteração ao 

DL 307/2009, de 23-10 
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a) A inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações e de fornecimento de água, 

gás e eletricidade;  

b) A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás, eletricidade e telecomunicações.” 

De salientar: 

•as exceções enumeradas no nº3 do diploma referido; 

•a classificação de um prédio como devoluto para efeito de agravamento de IMI, carece de audiência 

prévia do proprietário nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Prédio em ruínas 

 Não existe definição específica para prédio em ruínas propondo-se por isso a seguinte: 

•Prédio existente com um nível de degradação avançado que compromete a utilização a que se destina, 

designadamente por possuir a sua cobertura total ou parcialmente destruída.  

 

4.2 INSTRUMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA 

4.2.1 TAXAS MUNICIPAIS 

Para além dos instrumentos de natureza fiscal previstos na lei como incentivos à reabilitação, cabe 

também aos municípios propor outros mecanismos de apoio financeiro com vista à operacionalização 

da estratégia de reabilitação definida. 

O nº2 do artigo 67º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana prevê a possibilidade de estabelecer em 

regulamento municipal um regime especial de taxas municipais ‘para incentivo à instalação, 

dinamização e modernização de atividades económicas, com aplicação restrita a ações enquadradas em 

operações de reabilitação sistemática’. 

 Assim, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artº 76º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação, prevêem-se as seguintes isenções: 

•Isenção total das taxas devidas pela ocupação da via pública por motivos de obras de 

conservação/reabilitação em prédios ou frações localizados na ARU Centro Histórico por um período 

não superior a 60 dias; 

•Redução de 50% de todas as taxas associadas ao licenciamento das operações urbanísticas, à exceção 

das seguintes taxas: taxa de apreciação dos pedidos, taxa de emissão de alvarás e compensações em 

prédios ou frações localizados na ARU Centro Histórico que sejam objeto de ações de reabilitação e que 

cumpram um dos seguintes requisitos de utilização:  

•Habitação própria permanente; 

•Arrendamento para habitação permanente; 

•Criação de pelo menos dois postos de trabalho; 

Excetuam-se os casos: 

•Áreas de serviço; 

•Instalações de abastecimento e/ou armazenamento de combustíveis; 

•Instalações industriais tipo 4; 

•Empreendimentos turísticos; 

•Estabelecimentos de alojamento local; 

•Isenção total das taxas devidas pela licença para realização de obras de demolição de anexos ou 

outras construções pouco qualificadas, localizadas na ARU Centro Histórico, que comprometam a 
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estética da paisagem urbana e quando da sua demolição resulte uma melhoria das condições de 

salubridade do respetivo local e sua envolvente (com exceção das taxas de apreciação dos pedidos e de 

emissão de alvarás); 

•Isenção total de TMU em prédios localizados na ARU Centro Histórico que sejam objeto de ações de 

reabilitação e apenas em casos de ampliações para edifícios de habitação permanente; 

•Redução de 50% de TCU em prédios localizados na ARU Centro Histórico que sejam objeto de ações de 

reabilitação e apenas em casos de operações que criem no mínimo 20 postos de trabalho ou que 

incluam equipamentos de utilização pública; 

Com exceção da isenção pela ocupação do espaço público, salienta-se que a aplicabilidade destas 

dispensas (total/parcial) depende do enquadramento da operação no conceito de ´reabilitação de 

edifícios´, previsto na alínea i) do art.º 2.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana   e carece de 

formalização de pedido por parte do interessado. 

 

 

4.2.2 QUADRO SÍNTESE 

 TAXA AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO REDUÇÃO 

UTILIZAÇÃO DA 
VIA PÚBLICA, 
SUBSOLO E 
OUTROS ESPAÇOS 
PÚBLICOS 

Ocupação da via pública 
por motivos de obras 

_Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, 
objeto de obras de 
conservação / 
reabilitação 

_ Período não superior a 
60 dias 

100% 

CONCESSÃO DE 
LICENÇAS  
(à exceção da 
taxa de 
apreciação dos 
pedidos e da 
taxa de emissão 
de alvarás e 
eventuais 
compensações) 

Licença para a realização 
de obras de edificação 

_Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, 
objeto de ações de 
reabilitação 
 

_ Prédio ou fração 
autónoma destinado a 
habitação própria 
permanente 
_Prédio ou fração 
autónoma destinada a 
arrendamento para uso 
habitacional permanente 
_Criação de pelo menos 2 
postos de trabalho 
_ver exceções 

50% 

Autorização de utilização 

Licença para a realização 
de obras de demolição 

_Anexos ou outras 
construções localizadas 
na ARU CH 

_Construções pouco 
qualificadas que 
comprometam o 
equilíbrio da paisagem 
urbana 
_Da demolição resulte 
uma melhoria das 
condições de salubridade 
do local e sua envolvente 

100% 

 TMU _Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, 
objeto de ações de 
reabilitação 

_Ampliações em edifícios 
para habitação 
permanente 

100% 

 TCU _Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, 
objeto de ações de 
reabilitação 

_Criação de pelo menos 
20 postos de trabalho 
_Criação de 
equipamentos de 
utilização pública 

50% 
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4.3 FONTES DE FINANCIAMENTO | INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Conforme preconiza o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, “o Estado pode, nos termos previstos na 

legislação sobre a matéria, conceder apoios financeiros e outros incentivos aos proprietários e a terceiros 

que promovam ações de reabilitação de edifícios e, no caso de operações de reabilitação urbana 

sistemática, de dinamização e modernização das atividades económicas”, podendo “também conceder 

apoios financeiros às entidades gestoras das ORU.”  

Podem, igualmente, os municípios conceder apoios financeiros a proprietários, às entidades gestoras 

das ORU e a terceiros que “promovam ações de reabilitação urbana, incluindo as que se destinam à 

dinamização e modernização das atividades económicas” identificadas com intervenções programadas 

no âmbito de operações de reabilitação urbana. 

É permitido às entidades gestoras contrair empréstimos a médio e longo prazo destinados ao 

financiamento das operações de reabilitação urbana, os quais, “não relevam para efeitos do montante 

da dívida do município, caso autorizados por despacho do ministro responsável pela área das finanças.” 

Assim, a disponibilidade de instrumentos e mecanismos materializa-se através de: incentivos públicos à 

reabilitação, ao realojamento e ao arrendamento, através de programas integrados no “Portugal 2020”, 

concessão de empréstimos pelo sistema bancário, sob condições expressas em protocolos, e através de 

fundos de desenvolvimento urbano. 

A Estratégia Portugal 2020 enquadra apoios financeiros dirigidos a ações de reabilitação urbana, 

distribuídos por fundos estruturais e programas operacionais com eles identificados.  

O Município de Vila Nova de Gaia, enquanto autoridade urbana, desenvolveu diversos conteúdos de 

definição estratégica para o desenvolvimento de planeamento e operacionalização que o habilitam a 

candidatar-se e a concorrer aos mecanismos de financiamento no domínio urbano, enquadrados pelos 

Programas Operacionais do Portugal 2020: 

• “Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 2015/2020” – PAICD - acesso a 

cofinanciamento no âmbito da PI 9.8); 

• “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável - componente municipal” - PAMUS - acesso a 

cofinanciamento no âmbito da PI 4.5 - nível da NUTS III da AMP; 

• “Plano de Ação de Regeneração Urbana” – PARU - acesso a cofinanciamento no âmbito da PI 6.5. 

 

4.3.1 IFRRU 2020 - INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS 

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro, criado no âmbito do Portugal 2020, que agrega diversas 

fontes de financiamento como os Programas Operacionais Regionais, o Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos no âmbito do Portugal 2020, o Banco Europeu de 

Investimentos ou o CEB – Council of Europe Development Bank, para apoio a: 

•reabilitação e revitalização urbanas; 

•promoção da eficiência energética; 

•reabilitação de habitação para particulares; 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados pela banca comercial, com condições 

mais favoráveis do que as condições de mercado. 

É cofinanciável a reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de 

idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, e que se encontrem 
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localizados em territórios específicos designadamente as localizadas dentro das Áreas de Reabilitação 

Urbana (ARU) ou em centros históricos. 

A utilização a dar aos edifícios poderá ser a habitação, atividades económicas ou equipamentos de uso 

coletivo. 

Complementarmente serão apoiadas as intervenções em eficiência energética concretizadas no âmbito 

do projeto de reabilitação urbana de edifícios de habitação, que sejam identificadas em auditoria 

energética realizada para este efeito. 

Serão também apoiados os proprietários, de natureza privada, detentores de frações em edifícios de 

habitação social que sejam objeto de reabilitação integral no âmbito de Plano de Ação Integrada para 

Comunidades Desfavorecidas desenvolvido pelo Município. 

O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo-se os 

condomínios. 

As operações a financiar devem demonstrar viabilidade e gerar receitas líquidas positivas suficientes 

para amortizar o valor do financiamento do investimento. 

4.3.2 PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR 

Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros,  proveniente de um empréstimo 

concedido pelo Banco Europeu de Investimento e destina-se prioritariamente aos seguintes tipos de 

intervenções: 

•Reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos fogos se 

destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda condicionada; 

•Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que ocorram no 

âmbito de uma operação de reabilitação urbana sistemática; 

•Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, incluindo 

residências para estudantes; 

•Construção de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos fogos se destinem a 

arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda condicionada, desde que se tratem de 

intervenções relevantes de preenchimento do tecido urbano antigo; 

•Podem candidatar-se a este programa os Municípios, as Empresas Municipais e as Sociedades de 

Reabilitação Urbana. Cada candidatura pode incluir várias intervenções e pode ainda permitir a outras 

entidades públicas, nomeadamente os serviços da administração direta do estado, os institutos 

públicos, as regiões autónomas, as associações de municípios e as entidades públicas empresariais de 

capitais exclusivamente públicos, a apresentação de intervenções próprias que respeitem as tipologias 

acima definidas.  

4.3.3 PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR – HABITAÇÃO ACESSÍVEL 

Este programa financia operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, 

destinados predominantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento em 

regime de renda condicionada. 

Podem candidatar-se a este programa pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada ou pública, 

que sejam proprietárias de edifícios, ou parte de edifícios a reabilitar, ou que demonstrem serem 

titulares de direitos e poderes sobre os mesmos que lhes permitam onerá-los e agir como donos de obra 

no âmbito de contratos de empreitada. 

4.3.4 IFEE 

Instrumento Financeiro para a Eficiência Energética - (FEDER) - destinado à utilização de energias 

renováveis para autoconsumo na administração central e local e à promoção da eficiência nas 
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habitações particulares. Privilegia os projetos destinados ao edificado existente com pior desempenho 

energético e que promovam a redução do consumo de energia em pelo menos 15% e ao aumento de 

pelo menos dois níveis no certificado de desempenho energético).                                                                                                                              

 

4.4 MEDIDAS COMPLEMENTARES DE INICIATIVA MUNICIPAL 

Por forma a fomentar não só a reabilitação do parque edificado como também o aumento de população 

residente no Centro Histórico de Gaia, acresce às medidas já referidas: 

•A isenção do pagamento da instalação do contador da água e do valor do aluguer mensal do mesmo, 

por um período de 5 anos, aos prédios, ou frações, localizados na ARU Centro Histórico que tenham sido 

objeto de ações de reabilitação destinados a habitação permanente; 

•Redução em 20% da tarifa mensal da água, por um período de 5 anos, aos prédios, ou frações, 

localizados na ARU Centro Histórico que tenham sido objeto de ações de reabilitação destinados a 

habitação permanente; 

•Criação de um cartão ‘Residente Centro Histórico’ que concede descontos no acesso a equipamentos 

municipais, nos transportes públicos, nas farmácias e permite ainda candidatar-se ao programa ‘Obras 

em casa’; 

•Criação do programa ‘Pagar depois de Reabilitar’ aplicável ao património municipal colocado no 

mercado imobiliário através de hasta pública;  

•Criação de um protocolo, no âmbito do ‘Programa de recuperação de coberturas do Centro Histórico’, 

de colaboração entre o município e empresas de fabrico e comercialização de telhas a integrar a Bolsa 

de Fornecedores de Materiais de Construção da Gaiurb,EM; 

O GAIAfinicia é um fundo de financiamento destinado a apoiar projetos de investimento desenvolvidos 

por micro e pequenas empresas do Concelho de Vila Nova de Gaia. Promovido pela INOVAGAIA, o 

GAIAfinicia disponibiliza um fundo financeiro no montante global de € 500.000, sendo 20% (€ 100.000) 

assegurados pela INOVAGAIA, sob a forma de subsídio reembolsável sem juros, e os restantes 80% (€ 

400.000) pelo Banco BPI, sob a forma de empréstimo bancário a uma taxa de juro preferencial; 

•O Município de Vila Nova de Gaia tem em curso um conjunto de incentivos para a captação e fixação 

das empresas no concelho, nomeadamente o programa VIA VERDE Investimento & Emprego o qual 

contempla a isenção de derrama, isenção de taxa de resíduos sólidos e a redução, até 30% de taxas de 

publicidade, todas as entidades que invistam e gerem emprego no Concelho. 

•O concelho de Vila Nova de Gaia tem um programa de fomento e promoção do contexto e cultura 

empreendedora, trabalhando em rede com várias entidades do setor da incubação: INOVAGAIA, 3+Arte, 

Casa dos Ferradores, OFFICELAB, Candal Parque Coworking, entre outros; 

 

 

5. PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO 

 

O programa estratégico duma operação de reabilitação urbana sistemática a que o RJRU alude - Lei n.º 

32/2012, de 14 de agosto – deve estruturar-se e objetivar-se pela definição de opções estratégicas de 

reabilitação e de revitalização da ARU, descrevendo “…um programa de investimento público onde se 

discriminem as ações de iniciativa pública necessárias ao desenvolvimento da operação;” O programa de 

financiamento, de caráter público e privado, expressa estimativas dos custos totais da operacionalização 

da ORU e identifica as possíveis e eventuais fontes de financiamento (cf. Artigo 33.º do RJRU).  
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Orientado por tais pressupostos, o programa apresenta a estimativa financeira para a concretização das 

ações estruturantes que integram cada um dos eixos de atuação, e refere as entidades que, 

eventualmente, estarão envolvidas na sua realização, as soluções e fontes de financiamento das ações 

de reabilitação e o nível de prioridade na operacionalização. Considerada a natureza da programação, o 

âmbito temporal da operacionalização e a heterogeneidade do grupo de agentes patrocinadores da sua 

implementação, os valores apresentados possuem um caráter meramente indicativo, envolvendo 

valores estimados de investimento e de financiamento, nomeadamente os que se referem à intervenção 

de iniciativa privada ou por ela promovida. 

Os critérios específicos que caracterizam as diferentes tipologias de ações sustentam o cálculo da 

estimativa do investimento global, tendo sido considerados como referência para as diferentes 

tipologias de intervenção os custos globais médios em obras similares recentes, quer no âmbito de 

empreitadas, quer no ambiente de projeto de execução, de ações de fiscalização e de gestão.  

Com o mesmo objetivo é apresentado um quadro de ações estruturantes, transversais, sob o ponto de 

vista da fundamentação programática e operacional, e de iniciativa municipal. Estas ações integram a 

elaboração de planos, projetos e programas de intervenção, eventos, ações e medidas de incentivo à 

reabilitação urbana, que poderão desenvolver-se através da estrutura orgânica da autarquia. Nestes 

casos torna-se difícil a quantificação dos encargos financeiros, pelo que alguns casos serão remetidos 

para a gestão corrente e dotação anual do orçamento municipal, e outros para uma eventual 

contratação externa. 

Enquadram-se nesta estrutura global de programação de ações e de investimento na reabilitação 

urbana do centro histórico algumas intenções de promoção exclusivamente privadas, expectantes na 

calendarização, mas tidas como estratégicas no planeamento do investimento objetivo de médio prazo. 

Embora algumas das ações programadas não sejam passíveis de cálculo de estimativa de investimento, 

pela manifesta ausência de indicadores específicos, a operacionalização do Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico aproxima-se do valor global estimado de 216 Milhões de Euros, 

distribuídos por: 

 

•Investimento público - 35.795.343, 00 € 

•Investimento privado - 179.705.000,00 € 
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Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
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prioridade de atuação           PRESERVAR E QUALIFICAR VALORES AMBIENTAIS E PASIGASÍTICOS 
 

intervenção estratégica          REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Espaço não edificado      

NED_01 A Jardim do Morro – Reabilitação (e dinamização urbana do eixo Av. República/Alvares Cabral) 
Município| Operadores de 
serviço público 

Público ---------- ---------- FEDER [PARU RU/04] 

NED_02 B Parque Circular do Centro Histórico  
Município| Operadores de 
serviço público| 
Proprietários 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_03 A+ 
Escarpa da Serra do Pilar – Consolidação e Renaturalização (inclui a consolidação e requalificação 
da Rua Cabo Simão) 

Município| APA| ME Público ---------- ---------- ---------- 

NED_04 A Envolvente à Capela do Sr. Além – consolidação e renaturalização 
Município| Paróquia Sta. 
Marinha| Outro 

 
---------- ---------- FEDER [PARU RU/04] 

NED_05 A 

Programa Integrado de Reabilitação da Ponte Maria Pia – área Gaia 
1. Reconversão do tabuleiro em Ecopista 
2. Plataforma de apoio logístico, de lazer e estacionamento 

          Inserção urbana, acessibilidades e ligação à Ecopista 

Município | CM Porto| IP 
(REFER) 

Público ---------- 1 500 000€ ---------- 

NED_06 A 

Reconversão do canal caminho de ferro – Ponte Maria Pia/General Torres  
1. Construção de Ecopista com utilização do antigo canal/trincheira da linha do norte 

desativada e integração no ‘Parque Ponte Maria Pia’ 
2. Reutilização do túnel ferroviário desativado, adaptado a Ecopista entre o Parque Ponte 

Maria Pia e a estação de General Torres 
3. Construção de Ecopista com utilização do antigo canal da linha do norte desativada na 

plataforma da estação de General Torres e inserção na Via da Misericórdia|Via Rosa 
Mota 

4. Reabilitação da ligação da estação de General Torres à Av. da República 

Município | CM Porto| IP 
(REFER) 

Público 1 305ml 1 630 000€ ---------- 

NED_07 A 
Introdução de ciclovia e tratamento paisagístico, incluindo introdução de espécies vegetais e 
mobiliário urbano nos seguintes arruamentos envolventes ao CH: Via Manoel Oliveira; Vl8 e Via 
Rosa Mota 

Município Público ---------- ---------- ---------- 

NED_08 B Ligação aos percursos pedonais e cicláveis das encostas do Douro Município Público ---------- ---------- ---------- 
NED_09 B Introdução de espaços de estadia articulados com a rede de percursos Município Público ---------- ---------- ---------- 
NED_10 B Reabilitação de miradouros Município Público ---------- ---------- ---------- 

NED_11 B 
Ligação à ciclovia da VL7 Município | Juntas de 

freguesias 
Público ---------- ---------- ---------- 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

NED_12 A Rede de percursos pedonais no Centro Histórico Município| Proprietários Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_13 A+ Espaço exterior – nascente do Convento Corpus Christi - Reconversão 
Município| Min. Justiça| 
Junta de freguesia 

Público 6 350m2 96 750€ Orçamento municipal 

NED_14 A Reabilitação do espaço Zé da Micha – criação de um espaço de uso público (Jardim) 
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- ---------- ---------- 

NED_15 B Parceria com proprietário da Quinta Campo Belo para criação de parque aberto ao uso público. Município| Proprietário Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_16 B 
Parceria com caves de vinho do porto para abertura de espaços ao uso público e integração na 
rede de percursos pedonais 

Município| Proprietários Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_17 A+ 
Negociações no âmbito de processos de licenciamento de obras particulares com vista a: 

1. Cedência de espaços ao uso público para integrar o parque circular do CH  
2. Salvaguarda do património natural e dos valores paisagísticos 

Município| Proprietários Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_18 A+ Programa de preservação de logradouros e quintas Município| Proprietários  Público| Privado ---------- 
200 000€ 

(20 000€ 
dotação anual) 

Orçamento municipal 

Âmbito  Espaço edificado      
ED_01 A+ Quinta do Conde das Devesas – reabilitação – edificado e jardins Município Público ---------- ---------- ---------- 

PP_01 A+ Rede verde e parque circular 
Município | Privados | 
FEDER 

Público | Privado  
300 000€ 

(30 000€ 
dotação anual) 

Orçamento municipal 
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prioridade de atuação           PROTEGER E POTENCIAR O PATRIMÓNIO 
 

intervenção estratégica          CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Cultura| Educação| Desporto      

CED_01 A+ Reposição da ZEP Porto Património Mundial 
Município| CM Porto| 
DRCN| ICOMOS 

Público ---------- ---------- ---------- 

CED_02 A+ Proposta de extensão do bem classificado como Porto Património Mundial 
Município| CM Porto| 
DRCN| ICOMOS 

Público ---------- ---------- ---------- 

CED_03 A+ Preparação do processo de candidatura em articulação com a cidade do Porto 
Município| CM Porto| 
DRCN| ICOMOS 

Público ---------- ---------- ---------- 

CED_04 A+ 
Reuniões preparatórias com as entidades envolvidas: governo de Portugal, DGC, ICOMOS, entre 
outros 

Município| CM Porto| 
DRCN| ICOMOS 

Público ---------- ---------- ---------- 

CED_05 A+ Apresentação da candidatura junto do ICOMOS Município Público ---------- ---------- ---------- 
CED_06 A+ Elaboração do Plano de Gestão Município Público ---------- ---------- ---------- 
Âmbito  Espaço edificado| Espaço não edificado      
ENE_01 A Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana e de Salvaguarda Município| DGPC| DRCN Público ---------- ---------- Orçamento municipal 
ENE_02 A+ Levantamento cadastral dos prédios do CH e programa de monitorização permanente Município Público ---------- 120 000€ Orçamento municipal 
Âmbito  Divulgação| Comunicação | Turismo      

DCT_01 A+ Programa de comunicação e divulgação: conferências, exposições, tertúlias e publicações  
Município| Privados| Inst. 
profissionais e de ensino 

Público| Privado ---------- 
150 000€  

 
(15 000€ 

dotação anual) 

Orçamento municipal| 
Outros 

DCT_02 A+ Ciclo de Conferências sobre reabilitação urbana - bianual Município| Gaiurb| Público| Privado ---------- ---------- Orçamento municipal| 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

Agentes privados| U Porto Outros 

PP_02 A+ Centro histórico de Gaia Município Público  
150 000€ 

(15 000€ 
dotação anual) 

Orçamento municipal 
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prioridade de atuação           PROTEGER E POTENCIAR O PATRIMÓNIO 
 

intervenção estratégica          GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Espaço edificado      
ED_02 A+ Levantamento e caracterização do património arquitetónico - CH Município Público ---------- 28 000€ Orçamento municipal 
ED_03 A+ Edifício/Instalações do E.S.T.S.P./IPP – Programa de Reconversão Município Público ---------- ---------- ---------- 
Âmbito  Espaço edificado| Espaço não edificado      
ENE_03 A+ Plano preventivo dos espaços da Basílica – Castelo de Gaia Município| DGPC| DRCN Público ---------- ---------- ---------- 

ENE_04 A 
Instituto Geofísico – programa de manutenção do edificado e espaços exteriores – abertura ao 
público 

Município| F.C. U.P Público ---------- ---------- Protocolo 

ENE_05 A Reabilitação do estaleiro da Cruz 
Município| APDL| 
Concessionário privado 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

Âmbito  Cultura| Educação| Desporto      
CED_07 A Constituição de Unidade de gestão patrimonial do CH Município Público ---------- ---------- ---------- 

CED_08 A Banco de materiais e Núcleo de Formação de Artes e Ofícios da Reabilitação 
Município| DRCN| Inst. 
Emprego 

Público 350m2 105 000€ Orçamento municipal 

CED_09 A 
Centro de Recursos Arqueológicos / Casa da Memória – Arquivo Municipal (regional) de 
Arqueologia e Reserva do Espólio Arqueológico – Unidade Operativa do CH, Museu de Arqueologia 
e Centro Interpretativo do Castelo de Gaia 

Município| DGPC| DRCN| 
Univ. Porto| Promotores 
privados 

Público 1 200m2 660 000€ 
Orçamento municipal| 
Outros 

CED_10 B Centro interpretativo do estaleiro da Cruz 
Município| DRCN| 
Promotores privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

CED_11 B 
Centro de dinamização turística e cultural dos Vinhos do Douro e Porto – parceria com as 
empresas de vinho (alargando a todo o sector dos vinhos do Douro e do porto), AEVP e IVDP 

Município| Privados Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

PP_03 A+ 
Programas e projetos GVAP (gestão, valorização e animação do património) 

Município | Privados 
Público| FEDER 
|Privado  

 
250 000€ 

(25 000€ 
dotação anual) 

Orçamento municipal| 
Outros 

 

VALORIZAR 
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prioridade de atuação           QUALIFICAR ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES 
 

intervenção estratégica          UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito   Ações transversais      
AT_01 A+ Seleção das Unidades de Intervenção Prioritária (UIP) Município Público ---------- 30 000€ Orçamento Municipal 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

AT_02 A+ Levantamento cadastral Município Público ---------- 30 000€ Orçamento Municipal 
AT_03 A+ Caraterização, diagnóstico e análise das UIP’s Município Público ---------- 30 000€ Orçamento Municipal 
AT_04 A+ Identificação dos espaços de intervenção prioritária Município Público ---------- 30 000€ Orçamento Municipal 
AT_05 A+ Desenvolvimento do Programa de atuação nas UIP Município| Proprietários Público ---------- 30 000€ Orçamento Municipal 

AT_06 A+ 
Intervenção integrada no Castelo de Gaia 

Município| Privados 
Público| Privado | 
FEDER 

---------- 350 000€ Orçamento Municipal 

AT_07 A+ 
Intervenção integrada no núcleo Serpa Pinto 

Município| Privados 
Público| Privado | 
FEDER 

---------- 250 000€ Orçamento Municipal 

AT_08 A+ 
Intervenção integrada no núcleo Guilherme Gomes Fernandes 

Município| Privados 
Público| Privado | 
FEDER 

---------- 350 000€ Orçamento Municipal 

AT_09 A+ 
Intervenção integrada no núcleo Cândido dos Reis 

Município| Privados 
Público| Privado | 
FEDER 

---------- 450 000 Orçamento Municipal 

AT_10 A+ 
Intervenção integrada no núcleo Pilar / Calçada da Serra 

Município| Privados 
Público| Privado | 
FEDER 

---------- 350 000€ Orçamento Municipal 

AT_11 A+ 
Intervenção integrada no aglomerado residencial da Escarpa da Serra do Pilar 

Município| Privados 
Público| Privado | 
FEDER 

---------- 750 000€ Orçamento Municipal 

Âmbito   Divulgação| Comunicação| Turismo      
DCT_03 A+ Contacto com os proprietários Município| Proprietários Público ---------- ---------- ---------- 
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prioridade de atuação           QUALIFICAR ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES 
 

intervenção estratégica          ESPAÇO DE USO PÚBLICO 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Espaço não edificado      
NED_19 A+ Tipologias de intervenção no espaço público – Definição de soluções tipo   Município Público ---------- ---------- ---------- 

NED_20 B 
Passadiço pedonal na margem do rio Douro – Ligação do Largo D. Luís à Tinturaria da Beira |Cais 
de S. Nicolau 

Município Público 350ml ---------- ---------- 

NED_21 A+ 
Recuperação ao domínio público das Escadas dos Santos Mártires - Rua Cabo Simão | Calçada da 
Serra (base do pilar da ponte Luís I) 

Município Público 
85m2 
45ml 

18 700€ Orçamento municipal 

NED_22 A Escadas da Guarda –Av. Diogo Leite| Rua General Torres Município Público 
25m2 
13ml 

5 000€ Orçamento municipal 

NED_23 B Escadas de Monte Coimbra Município Público 
150m2 
70ml 

33 000€ Orçamento municipal 

NED_24 A Rua dos Santos Mártires – Av. Diogo Leite |Rua General Torres Município Público 
200m2 
68ml 

39 000€ Orçamento municipal 

NED_25 A+ Rua de Barão Forrester – troço até Rua Costa Santos – percurso pedonal Município Público 
1 025m2 

225ml 
123 000€ Orçamento municipal 

NED_26 A Escadas do Campanário – Largo de Santa Marinha |Rua de Costa Santos Município Público 
128m2 
55ml 

28 160€ Orçamento municipal 

NED_27 A Percurso pedonal no Choupelo entre Rua Cândido Reis (207)/Rua do Choupelo (308) Município Privado 220ml 250 000€ ---------- 
NED_28 A+ Largo Miguel Bombarda/Rua Cândido dos Reis (troço até Rua Guilherme Braga) Município Público 1 100m2 121 000€ Orçamento municipal 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

NED_29 A+ Largo D. Luís (inclui eliminação de quiosque embutido no muro) Município Público 1 250m2 106 350€ Orçamento municipal 

NED_30 A Rua da Piedade Município Público 
275m2 
80ml 

53 625€ Orçamento municipal 

NED_31 A+ Rua Serpa Pinto (não inclui canal para funicular Devesas/Cais de Gaia) Município Público 
4 485m2 

620ml 
381 225€ Orçamento municipal 

NED_32 A Rua António Granjo (troço Rua da Carvalhosa/Rua Rei Ramiro) Município Público 
1 100m2 

150ml 
93 500€ Orçamento municipal 

NED_33 B Rua António Granjo (troço Rua Marco/Rua da Carvalhosa) Município Público 
1 450m2 

260ml 
123 250€ Orçamento municipal 

NED_34 A+ Rua da Carvalhosa Município Público 
1 150m2 

185ml 
109 250€ Orçamento municipal 

NED_35 B Travessa da Carvalhosa e Rua das Azenhas Município Público 
885m2 
210ml 

84 075€ Orçamento municipal 

NED_36 B Rua de Monte Coimbra Município Público 
450m2 
135ml 

42 750€ Orçamento municipal 

NED_37 B Rua das Coradas Município Público 
700m2 
145ml 

66 500€ Orçamento municipal 

NED_38 A+ Rua D. Leonor Freitas Município Público 
2 335m2 

235ml 
198 475€ Orçamento municipal 

NED_39 B Arruamento de ligação entre a Rua D. Leonor de Freitas e Av. Manoel de Oliveira Município Público 150ml 250 000€ Orçamento municipal 

NED_40 A Rua e Travessa de Barão Forrester (desde Rua Serpa Pinto) Município Público 
1 500m2 

215ml 
127 500€ Orçamento municipal 

NED_41 A Travessa de Barão Forrester (desde Rua Barão Forrester – sem saída) Município Público 
1 130m2 

200ml 
96 500€ Orçamento municipal 

NED_42 A Rua de Costa Santos Município Público 
440m2 
70ml 

37 400€ Orçamento municipal 

NED_43 A Rua do Choupelo (troço entre hotel Yetman e Largo Joaquim Magalhães) Município Público 
1 450m2 

230ml 
174 000€ Orçamento municipal 

NED_44 A+ Largo de Sampaio Bruno e Rua das Sete Passadas Município Público 
1 420m2 

195ml 
269 800€ Orçamento municipal 

NED_45 A+ Requalificação Urbana da Marginal Fluvial Município Público ---------- 
3 696 600€ 

(521 080€ 
dotação 

municipal) 
FEDER [PARU RU/04] 

NED_46 A+ 
Programa operacional de obras de manutenção e reparação de pavimentos e infraestruturas em 
espaço de domínio público 

Município Público ---------- 80 000€ 
Orçamento municipal 

– dotação anual 
NED_47 A Terreno Rua Guedes Amorim, Pilar, Fervença – privado – permuta para criação de espaço público Município| Proprietário Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_48 A+ Projeto integrado de Reestruturação da Marginal Fluvial – Cais de Gaia 
Município| APDL| APA| 
Outros 

Público ---------- 
147 500€ 

(29 500€ 
dotação 

municipal) 

FEDER [PARU RU/04] 

NED_49 A+ *A MINHA CIDADE* – aplicação informática de monitorização do espaço público no CH Município Público ---------- 20 000€ Orçamento municipal 
PP_04 A+ Intervenções em domínio público Município Público  350 000€ Orçamento municipal 
 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
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prioridade de atuação           REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 
 

intervenção estratégica          CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito   Edificado      

ED_04 A Capela mortuária - construção 
Município| Junta de 
freguesia 

Público 150m2 90 000€ Orçamento municipal 

ED_05 A+ 
Instalação de um posto avançado dos Bombeiros sapadores (aquisição e reabilitação) – Centro de 
Proteção Civil 

Município Público 300m2 250 000€ Orçamento municipal 

ED_06 A+ Instalação de equipamento de serviço público de proximidade 
Município| Junta de 
freguesia| Agentes 
privados 

Público ---------- 20 000€ 
Orçamento municipal| 
Fundos próprios 

ED_07 A Reabilitação dos centros de dia para a 3ª idade Município Público ---------- ---------- Orçamento municipal 

ED_08 A+ Cantina Social e serviço de emergência social (refeições gratuitas) - reabilitação 
Município| Junta de 
freguesia 

Público 200m2 120 000€ Orçamento municipal 

ED_09 A Edifício na Rua de S. Lourenço, 203 – Casa Comunitária do Castelo Município| Gaiurb,EM Público ---------- ---------- FEDER [PARU RU/04] 
ED_10 A Reabertura da creche e pré-escolar no CH – obras de reabilitação do edifício paroquial Município Público ---------- ---------- FEDER [PARU RU/04] 
Âmbito   Comunidades      

CO_01 A Programa segurança do visitante no centro histórico de Vila Nova de Gaia 
Município| Proteção Civil| 
Outras entidades 

Público ---------- 150 000€ FEDER [AMP 2020] 

CO_02 A Plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas 2015-2020 Município Público ---------- ---------- FEDER [PAICD] 

CO_03 A+ ‘Gaia + inclusiva’ 
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 60 000€ 
Orçamento municipal 
– dotação anual 

CO_04 A Centro de noite 
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 120 000€ FEDER [AMP 2020] 

CO_05 A Residência partilhada para idosos 
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 200 000€ FEDER [AMP 2020] 

CO_06 A+ ‘Vizinhos atentos’ 
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 
30 000€ 

(6 000€ 
dotação 

municipal) 
FEDER [AMP 2020] 

CO_07 A Instalação de equipamento e apoio a crianças e jovens – ATL – (‘Zé da Micha’) 
Município| Junta de 
freguesia 

Público 120m2 48 000€ Orçamento municipal 

Âmbito   Cultura | Educação | Desporto      

CED_12 A+ Gai@prende Município Público ---------- 5 000€ 
Orçamento municipal 
– dotação anual 

CED_13 A+ Programa manuais escolares gratuitos  Município Público ---------- ---------- 
Orçamento municipal 
– dotação anual 

CED_14 A+ Centro Cultural e Desportivo da Beira-Rio ‘Zé da Micha’  
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 20 000€ Orçamento municipal 

CED_15 B Reabilitação de edifício devoluto – armazém – para adaptação a espaço de desporto ‘indoor’ Município| Junta de Público| Privado 1 000m2 170 000€ Orçamento municipal 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

freguesia| Associações 
desportivas locais| 
Agentes privados 

CED_16 A Programa de desenvolvimento de eventos desportivos (5 anos) 
Município| Agentes 
privados 

Público ---------- 500 000€ Orçamento municipal 

CED_17 A 
Fomentar e potenciar as atividades aquáticas de expressão nacional e internacional - parceria com 
as associações desportivas locais 

Município| Associações 
desportivas locais| 
Agentes privados 

Público ---------- ---------- ---------- 

CED_18 A Programa de dinamização de eventos culturais (5 anos) 
Município| Agentes 
privados 

Público ---------- 500 000€ Orçamento municipal 

CED_19 A+ Eventos de divulgação e promoção do CH – programa escolas Município Público ---------- ---------- ---------- 

CED_20 A 
Promoção do dia da leitura do território, *PROGRAMA CONHECER O CH*, junto do meio escolar, 
habitacional e turístico 

Município Público ---------- ---------- ---------- 

CED_21  *Cais do Fado* – turismo cultural e recreativo Município| Casa da Música Público ---------- 175 000€ FEDER [AMP 2020] 
CED_22  *Gaia Folk* – turismo cultural e recreativo – etnografia e folclore Município Público ---------- 25 000€ FEDER [AMP 2020] 
CED_23  *GWM – WORLD MUSIC* – Festival de música transversal Município Público ---------- 170 000€ FEDER [AMP 2020] 

CED_24  Festas de S. Gonçalo (10 janeiro) 
Município| Junta de 
freguesia| Mareantes do 
Rio Douro 

Público ---------- 5 000€ Orçamento municipal 

CED_25  Festa Santa Marinha (18 julho) 
Município| Junta de 
freguesia| Confraria 
Santíssimo Sacramento 

Público ---------- 25 000€ Orçamento municipal 

CED_26  Festa da Sra. do Pilar (15 agosto) 
Município| Junta de 
freguesia| Paróquia| 
Águias Sport Club 

Público ---------- 7 500€ Orçamento municipal 

CED_27  Festa de S. João (23/24 junho) 
Município| Junta de 
freguesia| CM Porto| 
Operadores privados 

Público ---------- ---------- Orçamento municipal 

PP_05 A+ Programas para a Identidade 
Município | FEDER 
|Privados 

Público| Privado  150 000€ Orçamento municipal 
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prioridade de atuação          REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 
 

intervenção estratégica         IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Espaço edificado      

ED_11 A+ 
Implementação de *Normas de Salvaguarda do edificado do CH* a aplicar no âmbito da gestão 
urbanística 

Município Público ---------- ---------- ---------- 

ED_12 A+ 
Levantamento, caracterização, diagnóstico e avaliação de potencialidades de edifícios com 
tipologia de armazém 
 

Município Público ---------- ---------- ---------- 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

ED_13 A+ 
Programa de reabilitação e reconversão de armazéns no CH - Medidas orientadoras para a 
intervenção em edifícios com tipologia de armazém 

Município| Proprietários| 
Promotores privados 

Público| Privado ---------- ---------- IFRRU 2020 

ED_14 A+ Edifício do Mercado Municipal da Beira Rio - Reabilitação 
Município| Concessionário 
privado 

Público 1 350m2 ---------- [PARU RU/04] 

ED_15 C 
 
Convento Corpus Christi – Edifício monumental nascente – reabilitação 
 

Município| Min. Justiça Público ---------- ---------- FEDER [PARU RU/04] 

ED_16 C 
 
Igreja Paroquial de Santa Marinha – reabilitação 
 

Município| Paróquia Público 785m2 ---------- FEDER [PARU RU/04] 

ED_17 A Capela N. Sra. Piedade – reabilitação 
Município| Comissão 
fabriqueira da Paróquia 

Público 115m2 ---------- FEDER [PARU RU/04] 

ED_18 A Capela do Senhor D’Além - reabilitação 
Município| Comissão 
fabriqueira da Paróquia| 
Privados 

Público| Privado 200m2 160 000€ FEDER [PARU RU/04] 

ED_19 A Casa Barbot – reabilitação Município Público ---------- ---------- [PARU RU/04] 

ED_20 A 
Mosteiro da Serra do Pilar, Sala do Capítulo, Claustro, Refeitório, celas e torre sineira (recuperação 
dos sinos) – obras de conservação 

Município| Exército 
português| DRCN 

Público ---------- ---------- Protocolo 

ED_21 A+ Reabilitação do edifício ‘Atelier/Casa-Oficina Soares dos Reis’ Município| Univ. Porto Público 175m2 
148 750€ 

(29 750€ 
dotação 

municipal) 
FEDER [PARU RU/04] 

ED_22 A+ Reabilitação do Palácio da Fervença 
Município| Gaiurb| 
Promotor privado 

Público 900m2 765 000€ FEDER [PARU RU/04] 

ED_23 A Reabilitação da escola EB da Praia Município Público ---------- ---------- FEDER [PARU RU/04] 

ED_24 A+ Reabilitação de fontes, fontenários e lavadouros públicos 
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 60 000€ Orçamento municipal 

ED_25 A+ Reabilitação de cruzeiros, alminhas e nichos 
Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 5 000€ Orçamento municipal 

ED_26 B Edifício do Lavadouro e Balneário Público – lugar do Castelo - reabilitação Município Público ---------- ---------- ---------- 
ED_27 C Edifício da Rua do Pinhal, nº8 - reabilitação Município Público ---------- ---------- FEDER [PARU RU/04] 
ED_28 A Conjunto de edifícios do I.V.V.P. – Rua Serpa Pinto Proprietário Privado 4 500m2 ---------- ---------- 
ED_29 A+ Projeto de aplicação informática para monitorização das transformações no edificado Município Público ---------- 110 000€ Orçamento municipal 
Âmbito  Espaço não edificado      

NED_50 A Obra inacabada em Monte Coimbra – equacionar demolição e requalificação 
Município| Fundação 
Manuel Leão 

Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_51 A+ Obra inacabada – edifício bowling – Rua Guilherme Gomes Fernandes 
Município| Caixa Geral de 
Depósitos 

Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_52 A Ruínas ‘Cockburn Smithes & Ca’ – Rua da Carvalhosa Município| Proprietário Privado ---------- ---------- ---------- 
NED_53 B Ruínas – conjunto – Ruas da Ramada Alta| Azenhas| Monte Coimbra Município| Proprietários Privado ---------- ---------- ---------- 
NED_54 A+ Ruínas – Rua Cândido dos Reis, 121 – proprietário privado Município| Proprietário Privado ---------- ---------- ---------- 

PP_06 A+ Intervenções no edificado 
Município| Proprietário | 
FEDER 

Público | Privado  250 000€ Orçamento municipal 
 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

DIVERSIFICAR 
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prioridade de atuação           CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE  
 

intervenção estratégica          REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL 
                                      DE PEQUENA DIMENSÃO                          

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito   Comunidades      

CO_08 A Introdução de infraestruturas de apoio ao comércio local: central de stocks, sanitários 
Município| Proprietários| 
Promotores privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

CO_09 A 
Espaços de co-working - Instalação de indústrias criativas e espaços expositivos aproveitando a 
tipologia dos armazéns 

Município| Proprietários| 
Promotores privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

CO_10 A Instalação de oficinas e espaços expositivos de artesanato 
Município| Proprietários| 
Promotores privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

CO_11 A 
Programa de Incentivo à atividade comercial de jovens empreendedores - rendas reduzidas e 
partilha de espaços 

Município| Proprietários Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

CO_12 A+ 
 
Implementação de recolha de lixos específica para estabelecimentos de restauração e bebidas 

Município Público ---------- ---------- ---------- 

Âmbito   Divulgação| Comunicação| Turismo      

DCT_04 B Implementação da semana da restauração no CH 
Município| Proprietários| 
Promotores privados 

Público ---------- ---------- ---------- 

PP_07 A+ Programas economia local 
Município| Proprietário | 
FEDER 

Público| Privado  200 000€ Orçamento municipal 
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prioridade de atuação           CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE 
 

intervenção estratégica          REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Espaço edificado      

ED_30 A Reabilitação de ‘ilhas’ 
Município| IHRU| Agentes 
privados 

Público ---------- ---------- IFRRU 2020 

ED_31 A 
Reabilitação de edifícios p/ habitação a custos e rendas controlados em edifícios devolutos – 
‘reabilitar para arrendar’ 

Município| IHRU Público ---------- ---------- IFRRU 2020 

ED_32 A Construção PER – património Gaiurb,EM – Calçada da Serra 
Município| Gaiurb| IHRU| 
Agentes privados 

Público ---------- ---------- 
Programa PER| 
Reabilitar para 
arrendar 

ED_33 A+ 
Reabilitar para arrendar – património Gaiurb,EM no CH – reabilitação de edifício municipal para 
albergar provisoriamente inquilinos no decorrer de obras de reabilitação 

Município| Gaiurb| IHRU| 
Agentes privados 

Público ---------- ---------- IFRRU 2020 

ED_34 A Centro de acolhimento – estudantes universitários e turismo jovem 
Município| Ministério da 
Justiça| Junta de freguesia 

Público 450m2 270 000€ Orçamento municipal 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

ED_35 A+ 
Programa operacional de obras de manutenção e reparação em edifícios de habitação – 
emergência social 

Município| Junta de 
freguesia 

Público ---------- 
50 000€ 

(5 000€ 
dotação anual) 

Orçamento municipal  

Âmbito  Comunidades      

CO_13 A+ 
Reforço de incentivos e benefícios fiscais e redução de taxas para edifícios destinados ao uso 
habitacional com carácter de permanência 

Município Público ---------- ---------- ---------- 

CO_14 A+ Implementação do *CARTÃO RESIDENTE CH* – benefícios e vantagens para residentes no CH Município Público ---------- ---------- ---------- 
CO_15 A+ Programa *PAGAR depois de REABILITAR* - património municipal destinado a venda Município| Privados Público| Privado ---------- ---------- ---------- 
CO_16 A+ Implementação de incentivos à fixação de casais jovens e casais com filhos Município Público ---------- ---------- ---------- 
CO_17 A Energética – sustentabilidade – comunidade de baixo consumo energético Município Público ---------- ---------- FEDER [PARU-RU/22] 
CO_18 A+ PEEPC | CH – Plano Especial de Emergência de Proteção Civil do Centro histórico - elaboração Município| Proteção civil Público ---------- 25 000€ Orçamento municipal  

PP_08 A+ Programa Habitar o CH 
Município| Proprietário | 
FEDER 

Público| Privado  750 000€ Orçamento municipal  
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prioridade de atuação            MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO     

 

intervenção estratégica        MOBILIDADE NO CH 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Espaço não edificado      
NED_55 A+ Plano Especial de Mobilidade e Transportes – Centro Histórico Município| Gaiurb| AMP Público ---------- ---------- ---------- 
NED_56 A+ Plano de Mobilidade Sustentável Município Público ---------- ---------- FEDER [PARU] 

NED_57 A+ Ligação à cidade do Porto à cota baixa Município| CM Porto| I.P. Público ---------- ---------- ---------- 

NED_58 B Ligação Mosteiro/ Av. República/ Largo D. Luís 
Município| Promotores 
privados| Empresas 
especializadas 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_59 C Ligação Devesas/Cais de Gaia (Funicular na Rua Serpa Pinto) 
Município| Promotores 
privados| Empresas 
especializadas 

Público| Privado 700ml ---------- ---------- 

NED_60 A Ligação do Castelo à cota baixa 
Município| Promotores 
privados| Empresas 
especializadas 

Público| Privado ---------- ---------- FEDER [PARU RU/01] 

NED_61 A+ Parque de estacionamento - Autocarros de turismo - Devesas 
Município| Promotores 
privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_62 A+ Parque de estacionamento - Autocarros de turismo – Serra do Pilar 
Município| Promotores 
privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_63 A+ Parque de estacionamento - Autocarros de turismo – Cais do Cavaco (Parque de Caravanas) 
Município| Promotores 
privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

NED_64 A+ Parque de ligeiros D. Leonor Teles - requalificação Município Público 7 500m2 ---------- ---------- 
NED_65 A Parque de ligeiros na Serra do Pilar – Av. D. João/Rua1 Município Público ---------- ---------- Orçamento municipal 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027); 
 
 

 

 

NED_66 A+ Cais de Gaia – estacionamento de autocarros CM Gaia – equacionar eliminação Município Público ---------- 70 000€ Orçamento municipal 

PP_09 A+ Programas e projetos para a mobilidade 
Município| Privado | 
FEDER 

Público| Privado  250 000€ Orçamento municipal 
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prioridade de atuação            MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO   
 

intervenção estratégica          COMUNICAÇAO E DIVULGAÇÃO 

Entidade promotora| 
Entidades a envolver 

Natureza do 
Investimento 

Indicador 
físico 

Estimativa  
orçamental 

Enquadramento 
financeiro 

Âmbito  Divulgação| Comunicação| Turismo      
DCT_05 A+ Criação de uma imagem gráfica identitária do projeto ORU Município Público ---------- ---------- ---------- 
DCT_06 A+ Desenvolvimento de imagem e slogan para o CH Município Público ---------- ---------- ---------- 

DCT_07 A+ 
Produção de flyers, desdobráveis, brochuras, cartazes e anúncios de imprensa - informação 
atualizada sobre as operações em curso  

Município Público ---------- ---------- ---------- 

DCT_08 A Proposta integrada de suportes informativos turísticos, nomeadamente mapas e flyers 
Município| Promotores 
privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

DCT_09 A 
Desenvolvimento, em regime de parceria com associações e coletividades artísticas, de projetos de 
intervenção criativos efémeros no espaço público e domínio privado 

Município| Promotores 
privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

DCT_10 A 
Desenvolvimento de layout para painéis, a integrar nos tapumes de obra e vedações, telas para 
fachada de edifícios e pendões e cartazes de grande dimensão a colocar em mupis existentes -para 
veicular informação institucional 

Município Público ---------- ---------- ---------- 

DCT_11 A 
Comunicação online, pelos canais web municipais, rádio e televisão, com spots institucionais e 
publicitários 

Município Público ---------- ---------- ---------- 

DCT_12 A Criação de uma aplicação para smartphones Município Público ---------- ---------- ---------- 
DCT_13 A Implementação de uma plataforma digital Município Público ---------- ---------- ---------- 
DCT_14 A+ Implementação de rede pública Wifi aberta na frente ribeirinha – instalação e manutenção Município Público ---------- 60 000€ Orçamento municipal 

DCT_15 A 
Sinalética e Publicidade - projeto de sinalética com caris turístico/contemplativo, com indicações 
do património cultural e natural 

Município Público ---------- ---------- Orçamento municipal 

DCT_16 A 
Promoção de eventos culturais no espaço público, através de parcerias com a comunidade artística 
local - organização de palestras, ações de esclarecimento e exposições vocacionadas para o 
património e identidade cultural 

Município| Promotores 
privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

DCT_17 A 
Promoção de concurso fotográfico sobre cultura, património e reabilitação - parceria com o Centro 
português de fotografia 

Município| Centro 
português de fotografia 

Público ---------- ---------- ---------- 

DCT_18 A 
Programa de divulgação/valorização dos vinhos e do território - apresentação e provas de vinhos, 
criação de uma feira internacional anual, criação/articulação de «rotas de vinhos: na área do 
Entreposto de Gaia, Porto e  Douro  

Município| Privados| 
Promotores privados 

Público| Privado ---------- ---------- ---------- 

DCT_19 A Dinamização do espaço urbano no castelo de Gaia – Comunicação e Marketing Município Público ---------- ---------- FEDER [PARU RU/26] 
PP_10 A+  CH Comunicação Município Público  150 000€ Orçamento municipal 



  
 

 

 

5.2 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

 

 

 



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
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 objetivo                                       SALVAGUARDAR 

prioridade de atuação           PRESERVAR E QUALIFICAR VALORES AMBIENTAIS E PASIGASÍTICOS 

intervenção estratégica          REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

 
 

20 
27 

Âmbito  Espaço não edificado            
NED_01 A Jardim do Morro – Reabilitação (e dinamização urbana do eixo Av. República/Alvares Cabral)            
NED_02 B Parque Circular do Centro Histórico             

NED_03 A+ 
Escarpa da Serra do Pilar – Consolidação e Renaturalização (inclui a consolidação e requalificação 
da Rua Cabo Simão) 

           

NED_04 A Envolvente à Capela do Sr. Além – consolidação e renaturalização            

NED_05 A 

Programa Integrado de Reabilitação da Ponte Maria Pia – área Gaia 
1. Reconversão do tabuleiro em Ecopista 
2. Plataforma de apoio logístico, de lazer e estacionamento 

          Inserção urbana, acessibilidades e ligação à Ecopista 

           

NED_06 A 

Reconversão do canal caminho de ferro – Ponte Maria Pia/General Torres  
1. Construção de Ecopista com utilização do antigo canal/trincheira da linha do norte 

desativada e integração no ‘Parque Ponte Maria Pia’ 
2. Reutilização do túnel ferroviário desativado, adaptado a Ecopista entre o Parque Ponte 

Maria Pia e a estação de General Torres 
3. Construção de Ecopista com utilização do antigo canal da linha do norte desativada na 

plataforma da estação de General Torres e inserção na Via da Misericórdia|Via Rosa 
Mota 

4. Reabilitação da ligação da estação de General Torres à Av. da República 

           

NED_07 A 

Introdução de ciclovia e tratamento paisagístico, incluindo introdução de espécies vegetais e 
mobiliário urbano nos seguintes arruamentos envolventes ao CH: 

1. Via Manoel Oliveira 
2. Vl8 
3. Via Rosa Mota 

           

NED_08 B Ligação aos percursos pedonais e cicláveis das encostas do Douro            
NED_09 B Introdução de espaços de estadia articulados com a rede de percursos            
NED_10 B Reabilitação de miradouros            
NED_11 B Ligação à ciclovia da VL7            
NED_12 A Rede de percursos pedonais no Centro Histórico            
NED_13 A+ Espaço exterior – nascente do Convento Corpus Christi - Reconversão            
NED_14 A Reabilitação do espaço Zé da Micha – criação de um espaço de uso público (Jardim)            
NED_15 B Parceria com proprietário da Quinta Campo Belo para criação de parque aberto ao uso público.            



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
 

 

NED_16 B 
Parceria com caves de vinho do porto para abertura de espaços ao uso público e integração na 
rede de percursos pedonais 

           

NED_17 A+ 
Negociações no âmbito de processos de licenciamento de obras particulares com vista a: 

1. Cedência de espaços ao uso público para integrar o parque circular do CH  
2. Salvaguarda do património natural e dos valores paisagísticos 

           

NED_18 A+ Programa de preservação de logradouros e quintas            
Âmbito  Espaço edificado            
ED_01 A+ Quinta do Conde das Devesas – reabilitação – edificado e jardins            
PP_01 A+ Rede verde e parque circular            
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objetivo                                       SALVAGUARDAR 
prioridade de atuação           PROTEGER E POTENCIAR O PATRIMÓNIO 

intervenção estratégica          CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito  Cultura| Educação| Desporto            
CED_01 A+ Reposição da ZEP Porto Património Mundial            
CED_02 A+ Proposta de extensão do bem classificado como Porto Património Mundial            
CED_03 A+ Preparação do processo de candidatura em articulação com a cidade do Porto            

CED_04 A+ 
Reuniões preparatórias com as entidades envolvidas: governo de Portugal, DGC, ICOMOS, entre 
outros 

           

CED_05 A+ Apresentação da candidatura junto do ICOMOS            
CED_06 A+ Elaboração do Plano de Gestão            
Âmbito  Espaço edificado| Espaço não edificado            
ENE_01 A Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana e de Salvaguarda            
ENE_02 A+ Levantamento cadastral dos prédios do CH e programa de monitorização permanente            
Âmbito  Divulgação| Comunicação | Turismo            
DCT_01 A+ Programa de comunicação e divulgação: conferências, exposições, tertúlias e publicações             
DCT_02 A+ Ciclo de Conferências sobre reabilitação urbana - bianual            
PP_02 A+ Centro histórico de Gaia            
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objetivo                                       SALVAGUARDAR 
prioridade de atuação           PROTEGER E POTENCIAR O PATRIMÓNIO 

intervenção estratégica          GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito  Espaço edificado            
ED_02 A+ Levantamento e caracterização do património arquitetónico - CH            
ED_03 A+ Edifício/Instalações do E.S.T.S.P./IPP – Programa de Reconversão            
Âmbito  Espaço edificado| Espaço não edificado            
ENE_03 A+ Plano preventivo dos espaços da Basílica – Castelo de Gaia            
ENE_04 A Instituto Geofísico –manutenção do edificado e espaços exteriores – abertura ao público            



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
 

 

ENE_05 A Reabilitação do estaleiro da Cruz            
Âmbito  Cultura| Educação| Desporto            
CED_07 A Constituição de Unidade de gestão patrimonial do CH            
CED_08 A Banco de materiais e Núcleo de Formação de Artes e Ofícios da Reabilitação            

CED_09 A 
Centro de Recursos Arqueológicos / Casa da Memória – Arquivo Municipal (regional) de 
Arqueologia e Reserva do Espólio Arqueológico – Unidade Operativa do CH, Museu de Arqueologia 
e Centro Interpretativo do Castelo de Gaia 

           

CED_10 B Centro interpretativo do estaleiro da Cruz            

CED_11 B 
Centro de dinamização turística e cultural dos Vinhos do Douro e Porto – parceria com as 
empresas de vinho (alargando a todo o sector dos vinhos do Douro e do porto), AEVP e IVDP 

           

PP_03 A+ Programas e projetos GVAP (gestão, valorização e animação do património)            
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 objetivo                                       VALORIZAR 

prioridade de atuação           QUALIFICAR ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES 

intervenção estratégica          UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito   Ações transversais            
AT_01 A+ Validação das Unidades de Intervenção Prioritária (UIP)            
AT_02 A+ Levantamento cadastral            
AT_03 A+ Atualização dos trabalhos de Caraterização, diagnóstico e análise das UIP’s            
AT_04 A+ Identificação dos espaços de intervenção prioritária            
AT_05 A+ Desenvolvimento do Programa de atuação nas UIP            
AT_06 A+ Intervenção integrada no Castelo de Gaia            
AT_07 A+ Intervenção integrada no núcleo Serpa Pinto            
AT_08 A+ Intervenção integrada no núcleo Guilherme Gomes Fernandes            
AT_09 A+ Intervenção integrada no núcleo Cândido dos Reis            
AT_10 A+ Intervenção integrada no núcleo Pilar / Calçada da Serra            
AT_11 A+ Intervenção integrada no aglomerado residencial da Escarpa da Serra do Pilar            
Âmbito   Divulgação| Comunicação| Turismo            
DCT_03 A+ Contacto com os proprietários            
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objetivo                                       VALORIZAR 
prioridade de atuação           QUALIFICAR ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES 

intervenção estratégica          ESPAÇO DE USO PÚBLICO 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito  Espaço não edificado            
NED_19 A+ Tipologias de intervenção no espaço público – Definição de soluções tipo              

NED_20 B 
Passadiço pedonal na margem do rio Douro – Ligação do Largo D. Luís à Tinturaria da Beira |Cais 
de S. Nicolau 

           

NED_21 A+ Recuperação ao domínio público das Escadas dos Stos. Mártires - Rua Cabo Simão| Calçada da Serra             



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
 

 

NED_22 A Escadas da Guarda –Av. Diogo Leite| Rua General Torres            
NED_23 B Escadas de Monte Coimbra            
NED_24 A Rua dos Santos Mártires – Av. Diogo Leite |Rua General Torres            
NED_25 A+ Rua de Barão Forrester – troço até Rua Costa Santos – percurso pedonal            
NED_26 A Escadas do Campanário – Largo de Santa Marinha |Rua de Costa Santos            
NED_27 A Percurso pedonal no Choupelo entre Rua Cândido Reis (207)/Rua do Choupelo (308)            
NED_28 A+ Largo Miguel Bombarda/Rua Cândido dos Reis (troço até Rua Guilherme Braga)            
NED_29 A+ Largo D. Luís (inclui eliminação de quiosque embutido no muro)            
NED_30 A Rua da Piedade            
NED_31 A+ Rua Serpa Pinto (não inclui canal para funicular Devesas/Cais de Gaia)            
NED_32 A Rua António Granjo (troço Rua da Carvalhosa/Rua Rei Ramiro)            
NED_33 B Rua António Granjo (troço Rua Marco/Rua da Carvalhosa)            
NED_34 A+ Rua da Carvalhosa            
NED_35 B Travessa da Carvalhosa e Rua das Azenhas            
NED_36 B Rua de Monte Coimbra            
NED_37 B Rua das Coradas            
NED_38 A+ Rua D. Leonor Freitas            
NED_39 B Arruamento de ligação entre a Rua D. Leonor de Freitas e Av. Manoel de Oliveira            
NED_40 A Rua de Barão Forrester (desde Rua Serpa Pinto)            
NED_41 A Travessa de Barão Forrester (desde Rua Barão Forrester – sem saída)            
NED_42 A Rua de Costa Santos            
NED_43 A Rua do Choupelo (troço entre hotel Yetman e Largo Joaquim Magalhães)            
NED_44 A+ Largo de Sampaio Bruno e Rua das Sete Passadas            
NED_45 A+ Requalificação Urbana da Marginal Fluvial            

NED_46 A+ 
Programa operacional de obras de manutenção e reparação de pavimentos e infraestruturas em 
espaço de domínio público 

           

NED_47 A Terreno Rua Guedes Amorim, Pilar, Fervença – privado – permuta para criação de espaço público            
NED_48 A+ Projeto integrado de Reestruturação da Marginal Fluvial – Cais de Gaia            
NED_49 A+ *A MINHA CIDADE* – aplicação informática de monitorização do espaço público no CH            
PP_04 A+ Intervenções em domínio público            
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objetivo                                       VALORIZAR 
prioridade de atuação           REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 

intervenção estratégica          CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito   Edificado            
ED_04 A Capela mortuária - construção            

ED_05 A+ 
Instalação de um posto avançado dos Bombeiros sapadores (aquisição e reabilitação) – Centro de 
Proteção Civil 

           

ED_06 A+ Instalação de equipamento de serviço público de proximidade            



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
 

 

ED_07 A Reabilitação dos centros de dia para a 3ª idade            
ED_08 A+ Cantina Social e serviço de emergência social (refeições gratuitas) - reabilitação            
ED_09 A Edifício na Rua de S. Lourenço, 203 – Casa Comunitária do Castelo            
ED_10 A Reabertura da creche e pré-escolar no CH – obras de reabilitação do edifício paroquial            
Âmbito   Comunidades            

CO_01 A Programa segurança do visitante no centro histórico de Vila Nova de Gaia            

CO_02 A Plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas 2015-2020            

CO_03 A+ ‘Gaia + inclusiva’            

CO_04 A Centro de noite            

CO_05 A Residência partilhada para idosos            

CO_06 A+ Programa ‘Vizinhos atentos’            

CO_07 A Instalação de equipamento e apoio a crianças e jovens – ATL – (‘Zé da Micha’)            
Âmbito   Cultura | Educação | Desporto            
CED_12 A+ ‘Gai@prende’            
CED_13 A+ Programa manuais escolares gratuitos             
CED_14 A+ Centro Cultural e Desportivo da Beira-Rio ‘Zé da Micha’             
CED_15 B Reabilitação de edifício devoluto – armazém – para adaptação a espaço de desporto ‘indoor’            
CED_16 A Programa de desenvolvimento de eventos desportivos (5 anos)            

CED_17 A 
Fomentar e potenciar as atividades aquáticas de expressão nacional e internacional - parceria com 
as associações desportivas locais 

           

CED_18 A Programa de dinamização de eventos culturais (5 anos)            
CED_19 A+ Eventos de divulgação e promoção do CH – programa escolas            

CED_20 A 
Promoção do dia da leitura do território, *PROGRAMA CONHECER O CH*, junto do meio escolar, 
habitacional e turístico 

           

CED_21  *Cais do Fado* – turismo cultural e recreativo            
CED_22  *Gaia Folk* – turismo cultural e recreativo – etnografia e folclore            
CED_23  *GWM – WORLD MUSIC* – Festival de música transversal            
CED_24  Festas de S. Gonçalo (10 janeiro)            
CED_25  Festa Santa Marinha (18 julho)            
CED_26  Festa da Sra. do Pilar (15 agosto)            
CED_27  Festa de S. João (23/24 junho)            
PP_05 A+ Programas para a Identidade            
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objetivo                                       VALORIZAR 
prioridade de atuação          REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 

intervenção estratégica         IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito  Espaço edificado            

ED_11 A+ 
Implementação de *Normas de Salvaguarda do edificado do CH* a aplicar no âmbito da gestão 
urbanística 

           



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
 

 

ED_12 A+ 
Levantamento, caracterização, diagnóstico e avaliação de potencialidades de edifícios com 
tipologia de armazém 

           

ED_13 A+ 
Programa de reabilitação e reconversão de armazéns no CH - Medidas orientadoras para a 
intervenção em edifícios com tipologia de armazém 

           

ED_14 A+ Edifício do Mercado Municipal da Beira Rio - Reabilitação            
ED_15 C Convento Corpus Christi – Edifício monumental nascente - reabilitação            
ED_16 C Igreja Paroquial de Santa Marinha – reabilitação            
ED_17 A Capela N. Sra. Piedade – reabilitação            
ED_18 A Capela do Senhor D’Além - reabilitação            
ED_19 A Casa Barbot – reabilitação            

ED_20 A 
Mosteiro da Serra do Pilar, Sala do Capítulo, Claustro, Refeitório, celas e torre sineira (recuperação 
dos sinos) – obras de conservação 

           

ED_21 A+ Reabilitação do edifício ‘Atelier/Casa-Oficina Soares dos Reis’            
ED_22 A+ Reabilitação do Palácio da Fervença            
ED_23 A Reabilitação da escola EB da Praia            
ED_24 A+ Reabilitação de fontes, fontenários e lavadouros públicos            
ED_25 A+ Reabilitação de cruzeiros, alminhas e nichos            
ED_26 B Edifício do Lavadouro e Balneário Público – lugar do Castelo - reabilitação            
ED_27 C Edifício da Rua do Pinhal, nº8 - reabilitação            
ED_28 A Conjunto de edifícios do I.V.V.P. – Rua Serpa Pinto            
ED_29 A+ Projeto de aplicação informática para monitorização das transformações no edificado            
Âmbito  Espaço não edificado            
NED_50 A Obra inacabada em Monte Coimbra – equacionar demolição e requalificação            
NED_51 A+ Obra inacabada – edifício bowling – Rua Guilherme Gomes Fernandes            
NED_52 A Ruínas ‘Cockburn Smithes & Ca’ – Rua da Carvalhosa            
NED_53 B Ruínas – conjunto – Ruas da Ramada Alta| Azenhas| Monte Coimbra            
NED_54 A+ Ruínas – Rua Cândido dos Reis, 121 – proprietário privado            
PP_06 A+ Intervenções no edificado            
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objetivo                                       DIVERSIFICAR 
prioridade de atuação           CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE  

intervenção estratégica          REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL 
                                          DE PEQUENA DIMENSÃO                          

20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito   Comunidades            
CO_08 A Introdução de infraestruturas de apoio ao comércio local: central de stocks, sanitários            

CO_09 A 
Espaços de co-working - Instalação de indústrias criativas e espaços expositivos aproveitando a 
tipologia dos armazéns 

           

CO_10 A Instalação de oficinas e espaços expositivos de artesanato            

CO_11 A 
Programa de Incentivo à atividade comercial de jovens empreendedores - rendas reduzidas e 
partilha de espaços 

           

CO_12 A+ Implementação de recolha de lixos específica para estabelecimentos de restauração e bebidas            



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
 

 

Âmbito   Divulgação| Comunicação| Turismo            
DCT_04 B Implementação da semana da restauração no CH            
PP_07 A+ Programas economia local            
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objetivo                                       DIVERSIFICAR 
prioridade de atuação           CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE 

intervenção estratégica          REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito  Espaço edificado            
ED_30 A Reabilitação de ‘ilhas’            

ED_31 A 
Reabilitação de edifícios p/ habitação a custos e rendas controlados em edifícios devolutos – 
‘reabilitar para arrendar’ 

           

ED_32 A Construção PER – património Gaiurb,EM – Calçada da Serra            

ED_33 A+ 
Reabilitar para arrendar – património Gaiurb,EM no CH – reabilitação de edifício municipal para 
albergar provisoriamente inquilinos no decorrer de obras de reabilitação 

           

ED_34 A Centro de acolhimento – estudantes universitários e turismo jovem            

ED_35 A+ 
Programa operacional de obras de manutenção e reparação em edifícios de habitação – 
emergência social 

           

Âmbito  Comunidades            

CO_13 A+ 
Reforço de incentivos e benefícios fiscais e redução de taxas para edifícios destinados ao uso 
habitacional com caráter de permanência 

           

CO_14 A+ Implementação do *CARTÃO RESIDENTE CH* – benefícios e vantagens para residentes no CH            
CO_15 A+ Programa *PAGAR depois de REABILITAR* - património municipal destinado a venda            
CO_16 A+ Implementação de incentivos à fixação de casais jovens e casais com filhos            
CO_17 A Energética – sustentabilidade – comunidade de baixo consumo energético            
CO_18 A+ PEEPC | CH – Plano Especial de Emergência de Proteção Civil do Centro histórico - elaboração            
PP_08 A+ Programa Habitar o CH            
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objetivo                                       INTERLIGAR 
prioridade de atuação            MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO     

intervenção estratégica        MOBILIDADE NO CH 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito  Espaço não edificado            
NED_55 A+ Plano Especial de Mobilidade e Transportes – Centro Histórico            
NED_56 A+ Plano de Mobilidade Sustentável            
NED_57 A+ Ligação à cidade do Porto à cota baixa            
NED_58 B Ligação Mosteiro/ Av. República/ Largo D. Luís            
NED_59 C Ligação Devesas/Cais de Gaia (Funicular na Rua Serpa Pinto)            
NED_60 A Ligação do Castelo à cota baixa            
NED_61 A+ Parque de estacionamento - Autocarros de turismo - Devesas            



 

Legenda 
 
Prioridade: A+ (2017/2018); A (2019/2020); B (2021/2022); C (2023/2027);  
 

 

 

NED_62 A+ Parque de estacionamento - Autocarros de turismo – Serra do Pilar            
NED_63 A+ Parque de estacionamento - Autocarros de turismo – Cais do Cavaco (Parque de Caravanas)            
NED_64 A+ Parque de ligeiros D. Leonor Teles - requalificação            
NED_65 A Parque de ligeiros na Serra do Pilar – Av. D. João/Rua1            
NED_66 A+ Cais de Gaia – estacionamento de autocarros CM Gaia – equacionar eliminação            
PP_09 A+ Programas e projetos para a mobilidade            
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objetivo                                       INTERLIGAR 
prioridade de atuação            MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E        

COMUNICAÇÃO   

intervenção estratégica          COMUNICAÇAO E DIVULGAÇÃO 
20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

20 
21 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Âmbito  Divulgação| Comunicação| Turismo            
DCT_05 A+ Criação de uma imagem gráfica identitária do projeto ORU            
DCT_06 A+ Desenvolvimento de imagem e slogan para o CH            

DCT_07 A+ 
Produção de flyers, desdobráveis, brochuras, cartazes e anúncios de imprensa - informação 
atualizada sobre as operações em curso  

           

DCT_08 A Proposta integrada de suportes informativos turísticos, nomeadamente mapas e flyers            

DCT_09 A 
Desenvolvimento, em regime de parceria com associações e coletividades artísticas, de projetos de 
intervenção criativos efémeros no espaço público e domínio privado 

           

DCT_10 A 
Desenvolvimento de layout para painéis, a integrar nos tapumes de obra e vedações, telas para 
fachada de edifícios e pendões e cartazes de grande dimensão a colocar em mupis existentes -para 
veicular informação institucional 

           

DCT_11 A 
Comunicação online, pelos canais web municipais, rádio e televisão, com spots institucionais e 
publicitários 

           

DCT_12 A Criação de uma aplicação para smartphones            
DCT_13 A Implementação de uma plataforma digital            
DCT_14 A+ Implementação de rede pública Wifi aberta na frente ribeirinha – instalação e manutenção            

DCT_15 A 
Sinalética e Publicidade - projeto de sinalética com caris turístico/contemplativo, com indicações 
do património cultural e natural 

           

DCT_16 A 
Promoção de eventos culturais no espaço público, através de parcerias com a comunidade artística 
local - organização de palestras, ações de esclarecimento e exposições vocacionadas para o 
património e identidade cultural 

           

DCT_17 A 
Promoção de concurso fotográfico sobre cultura, património e reabilitação - parceria com o Centro 
português de fotografia 

           

DCT_18 A Programa de divulgação/valorização dos vinhos e do território             
DCT_19 A Dinamização do espaço urbano no castelo de Gaia – Comunicação e Marketing            
PP_10 A+  CH Comunicação            



 

ANEXOS 
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1. DESCRITIVO DAS AÇÕES 

 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO DA AÇÃO 

A cada ação está referenciada, através de abreviatura, a prioridade atribuída no âmbito da execução da 

ORU, em períodos temporais de curto, médio e longo prazo, o que conduz às seguintes classificações: 

• Nível A+ _ prioridade emergente _ período de execução de 2017 a 2018 _ considera o reduzido valor 

do custo de investimento e o manifesto interesse público da intervenção _ execução imediata; 

• Nível A _ primeira prioridade _ período de execução de 2019 a 2020 _ considera o grau de urgência da 

proteção do valor em que incidem, o grau de degradação e abandono do objeto da ação, a urgência 

declarada de requalificação integral ou parcial de infraestruturas e a valência imaterial do objetivo a 

atingir _ execução a médio prazo; 

• Nível B _ segunda prioridade _ período de execução de 2021 a 2022 _ carece de um padrão de 

investimento público ou privado elevado, eventualmente enquadrável em concurso a fundos 

comunitários ou outros _ execução a médio/longo prazo; 

• Nível C _ terceira prioridade _ período de execução de 2023 a 2027 _ considera ações programadas de 

longa duração exequíveis mediante a disponibilidade de fontes de financiamento compatíveis _ 

execução a longo prazo; 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO DAS AÇÕES| siglas 

Espaço edificado | Edificado – ED 

Espaço não edificado – NED 

Espaço edificado| Espaço não edificado – ENE 

Cultura| Educação| Desporto – CED 

Divulgação| Comunicação | Turismo – DCT 

Ações transversais – AT 

Comunidades – CO 

Programas e projetos integrados – PP 
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AÇÕES 

1. REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR 

NED_01 [código da ação] | Prioridade A | JARDIM DO MORRO 

Reabilitação do jardim e dinamização urbana do eixo Av. da República/Alvares Cabral. 

NED_02 [código da ação] | Prioridade B | PARQUE CIRCULAR DO CENTRO HISTÓRICO  

Criação de um parque urbano contínuo, integrado e integrante das diversas áreas verdes do CH, 

formando uma cortina de enquadramento e de salvaguarda e ligando as diferentes tipologias de 

espaços verdes e outros com potenciais paisagísticos.  

NED_03 [código da ação] | Prioridade A+ | ESCARPA DA SERRA DO PILAR 

Consolidação e renaturalização (inclui a requalificação da Rua Cabo Simão). 

NED_04 [código da ação] | Prioridade A | ENVOLVENTE À CAPELA DO SR. ALÉM 

Consolidação e renaturalização da área envolvente à capela do Sr. Do Além. Ação realizada  no âmbito 

da proteção aos logradouros, quinta e estrutura verde local. 

NED_05 [código da ação] | Prioridade A | PROGRAMA INTEGRADO DE REABILITAÇÃO DA PONTE MARIA PIA  

Programa integrado de reabilitação da Ponte Maria Pia a implementar em parceria com a Câmara 

Municipal do Porto e a Infraestruturas de Portugal, estando previsto: 1. Reconverter tabuleiro da ponte 

em ecopista; 2. Criar plataforma de apoio logístico, lazer e estacionamento; 3. Favorecer a inserção 

urbana, as acessibilidades e a ligação à Ecopista. 

NED_06 [código da ação] | Prioridade A | RECONVERSÃO DO CANAL CAMINHO-DE-FERRO 

Tramo compreendido entre a ponte Maria Pia e a estação de General Torres 

1. Construção de Ecopista com a utilização do antigo canal/trincheira da linha do Norte (integrada no 

´Parque Ponte Maria Pia´); 2. Reutilização do túnel ferroviário desativado, adaptado a Ecopista entre o 

Parque Ponte Maria Pia e a estação de General Torres; 3. Construção de Ecopista com utilização do 

antigo canal da linha do norte desativada na plataforma da estação de General Torres e inserção na Via 

Rosa Mota; 4. Reabilitação da ligação da estação de General Torres à Av. da República. 

NED_07 [código da ação] | Prioridade A | INTRODUÇÃO DE CICLOVIA E TRATAMENTO PAISAGÍSTICO 

Introdução de ciclovia e tratamento paisagístico, incluindo introdução de espécies vegetais e mobiliário 

urbano, nos seguintes arruamentos envolventes ao CH: 1. Via Manoel Oliveira; 2. Vl8; 3.Via Rosa Mota / 

Av. Mestre José Rodrigues (via panorâmica). 

NED_08 [código da ação] | Prioridade B | LIGAÇÃO DOS PERCURSOS PEDONAIS E CICLÁVEIS  

Ligação dos percursos pedonais e cicláveis do CH aos das Encostas do Douro e à marginal fluvial até ao 

mar. 

NED_09 [código da ação] | Prioridade B | INTRODUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESTADIA 

Introdução de espaços de estadia articulados com a rede de percursos pedonais. 

NED_10 [código da ação] | Prioridade B | REABILITAÇÃO DE MIRADOUROS 

A integrar na rede de percursos pedonais. 

NED_11 [código da ação] | Prioridade B | LIGAÇÃO À CICLOVIA DA VL7 

Ligação dos percursos cicláveis do CH à cota alta, pela VL7, o que permite a acessibilidade às praias. 
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NED_12 [código da ação] | Prioridade A | REDE DE PERCURSOS PEDONAIS NO CENTRO HISTÓRICO 

1.Criação de uma rede de percursos pedonais que sirvam de base a um conhecimento mais profundo do 

centro histórico da cidade de Gaia; 2. Articulação do CH com a cidade envolvente; 3. Criação de um 

sistema de deslocação pedonal que se relacione com os restantes sistemas urbanos de mobilidade; 4. 

Potenciação de novas relações entre: edifícios, equipamentos, monumentos, vias, espaços de transição 

e espaços abertos. 

NED_13 [código da ação] | Prioridade A+ |ESPAÇO EXTERIOR A NASCENTE DO CONVENTO CORPUS CHRISTI 

Valorização e requalificação paisagística do espaço adjacente ao Convento Corpus Christi, localizado a 

nascente e sul. 

NED_14 [código da ação] | Prioridade A | REABILITAÇÃO DO ESPAÇO ZÉ DA MICHA 

Criação de um espaço de uso público – Jardim e espaço de lazer - integrado na antiga cerca do Convento 

Corpus Christi. 

NED_15 [código da ação] | Prioridade B | QUINTA CAMPO BELO | Parque de uso público  

Parceria com o proprietário da Quinta Campo Belo para criação de parque aberto ao uso público a 

integrar na rede verde do CH. 

NED_16 [código da ação] | Prioridade B | ESPAÇO EM ÁREA DE ARMAZÉNS | Parque Circular do CH  

Parceria com as empresas de vinho do porto para abertura de espaços ao uso público a integrar na rede 

de percursos pedonais e na rede verde do CH. 

NED_17 [código da ação] | Prioridade A+ | GESTÃO URBANÍSTICA 

Promoção de acordos no âmbito de processos de licenciamento de obras particulares com vista à: 1. 

Cedência de espaços ao uso público para integrar o parque circular e rede verde do CH; 2. Manutenção 

de logradouros e espaços verdes, salvaguardando o património natural e os valores paisagísticos. 

NED_18 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LOGRADOUROS E QUINTAS 

Requalificação de logradouros e quintas – Ação de salvaguarda de espaços e elementos paisagísticos 

enquadrada no objetivo de promover a identidade morfo-tipológica das áreas não edificadas do CH. 

ED_01 [código da ação] | Prioridade A+ | REABILITAÇÃO DA QUINTA DO CONDE DAS DEVESAS 

Reabilitação do edificado e requalificação dos jardins: 1. Reabilitação do solar do Conde das Devesas; 2. 

Requalificação do Parque das Camélias. 

PP_01 [código da ação] | Prioridade A+ | REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR DO CH 

Desenvolvimento e implementação do ‘Programa de Proteção a Logradouros e Quintas’ e elaboração 

dos projetos integrados que visam a implementação das ações previstas para a presente IE. 

2. CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 

CED_01 [código da ação] | Prioridade A+ | REPOSIÇÃO DA ZEP PORTO PATRIMÓNIO MUNDIAL 

Processo de reposição da ZEP Porto património mundial – em articulação com o Porto.  

CED_02 [código da ação] | Prioridade A+ | PROPOSTA DE EXTENSÃO DO BEM CLASSIFICADO COMO PORTO 

PATRIMÓNIO MUNDIAL 

Reuniões preparatórias e preparação da documentação escrita e gráfica que deverá instruir o processo 

de classificação. 



 

4 

 

CED_03 [código da ação] | Prioridade A+ | PREPARAÇÃO DO PROCESSO DE CANDIDATURA EM ARTICULAÇÃO 

COM A CIDADE DO PORTO 

Preparação do processo de candidatura da extensão do bem classificado como Porto Património 

Mundial ao Centro Histórico de Gaia – em articulação com a cidade do Porto.  

CED_04 [código da ação] | Prioridade A+ | REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM AS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

CED_05 [código da ação] | Prioridade A+ | APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA JUNTO DO ICOMOS 

CED_06 [código da ação] | Prioridade A+ | ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 

ENE_01 [código da ação] | Prioridade A |PLANO DE PORMENOR DE REABILITAÇÃO URBANA E DE 

SALVAGUARDA 

Elaboração de plano de salvaguarda / plano de pormenor para a reabilitação urbana no CH. 

ENE_02 [código da ação] | Prioridade A+ | PLANO DE MONOTORIZAÇÃO CADASTRAL DOS PRÉDIOS DO CH 

Levantamento cadastral dos prédios do CH e implementação de plano de monitorização permanente 

com apoio de aplicação informática específica a desenvolver para o efeito. 

DCT_01 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Estratégia para a comunicação e divulgação do CH: conferências, exposições, tertúlias e publicações. 

DCT_02 [código da ação] | Prioridade A+ | CICLO DE CONFERÊNCIAS 

Ciclo de Conferências sobre reabilitação urbana – bianual. 

PP_02 [código da ação] | Prioridade A+ | CENTRO HISTÓRICO DE GAIA 

Implementação de programa de monitorização e atualização corrente do levantamento cadastral e 

demais ações cuja implementação é inerente à prossecução dos objetivos traçados para a presente IE. 

3. GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

ED_02 [código da ação] | Prioridade A+ | LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

ARQUITETÓNICO 

Levantamento e caracterização do património arquitetónico do CH de interesse municipal (a integrar as 

fichas do património do PDM). 

ED_03 [código da ação] | Prioridade A+ |PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO EDIFÍCIO DO E.S.T.S.P./IPP 

Avaliação dos usos compatíveis e projeto de reconversão. 

ENE_03 [código da ação] | Prioridade A+ | PLANO PREVENTIVO DOS ESPAÇOS DA BASÍLICA – Castelo de Gaia 

Ação integrada no plano estratégico para o estudo e divulgação do Património Arqueológico do Centro 

Histórico de Gaia, em articulação com o centro interpretativo do Castelo de Gaia. 

ENE_04 [código da ação] | Prioridade A | INSTITUTO GEOFÍSICO - Serra do Pilar 

Programa de manutenção do edificado e espaços exteriores do Instituto Geofísico da Serra do Pilar – 

parceria com vista à abertura ao público do museu e do espaço envolvente. 

ENE_05 [código da ação] | Prioridade A | REABILITAÇÃO DO ESTALEIRO DA CRUZ 

Reabilitação do estaleiro e cais da Cruz em articulação com a criação do Centro Interpretativo do Barco 

Rabelo. 

CED_07 [código da ação] | Prioridade A | CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL DO CH 

Estrutura técnica a integrar no organigrama da câmara municipal.  
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CED_08 [código da ação] | Prioridade A | BANCO DE MATERIAIS | Núcleo de Formação de Artes e Ofícios da 

Reabilitação 

Recolha e salvaguarda de materiais removidos de edificações com obras em curso e disponibilização 

para futuras obras de conservação resultantes das operações urbanísticas no CH. Implementação do 

Núcleo de Formação de Artes e Ofícios da Reabilitação. 

CED_09 [código da ação] | Prioridade A | ´CASA DA MEMÓRIA´ E UNIDADE OPERATIVA DO CH 

Centro de recursos arqueológicos - arquivo municipal (e regional) de arqueologia e reserva do espólio 

arqueológico, em articulação com uma estrutura de cariz museológico vocacionada para a arqueologia e 

com o centro interpretativo do Castelo de Gaia. 

CED_10 [código da ação] | Prioridade B | CENTRO INTERPRETATIVO DO ESTALEIRO DA CRUZ 

Centro Interpretativo do Barco Rabelo: edifício e programa expositivo. 

CED_11 [código da ação] | Prioridade B |CENTRO DE DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL DOS VINHOS DO 

DOURO E PORTO 

Espaço físico e programa - Parceria com as empresas de vinho, alargando a todo o setor dos vinhos do 

Douro e do Porto. 

PP_03 [código da ação] | Prioridade A+ |PROGRAMAS E PROJETOS GVAP (Gestão, valorização e animação do 

património) 

Desenvolvimento de programas e projetos orientados para a implementação das ações previstas para a 

presente IE. 

4. UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

AT_01 [código da ação] | Prioridade A+ | SELEÇÃO DAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA (UIP) 

AT_02 [código da ação] | Prioridade A+ | LEVANTAMENTO CADASTRAL 

AT_03 [código da ação] | Prioridade A+ | CARATERIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DAS UIP’S 

AT_04 [código da ação] | Prioridade A+ | IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

Ações implementadas e desenvolvidas no âmbito da análise e diagnóstico de áreas de intervenção 

prioritária para a proposta da ORU CH. 

AT_05 [código da ação] | Prioridade A+ | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATUAÇÃO NAS UIP 

AT_06 [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÃO INTEGRADA NO CASTELO DE GAIA 

Contempla ações transversais de âmbito: social, cultural, económico e urbanístico – programação 

faseada de intervenções. 

AT_07 [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÃO INTEGRADA NO NÚCLEO SERPA PINTO 

Contempla ações transversais de âmbito: social, cultural, económico, e urbanístico – programação 

faseada de intervenções. 

AT_08 [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÃO INTEGRADA NO NÚCLEO GUILHERME GOMES 

FERNANDES 

Contempla ações transversais de âmbito: social, cultural, económico, e urbanístico – programação 

faseada de intervenções. 

AT_09 [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÃO INTEGRADA NO NÚCLEO CÂNDIDO DOS REIS 
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Contempla ações transversais de âmbito: social, cultural, económico, e urbanístico – programação 

faseada de intervenções. 

AT_10 [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÃO INTEGRADA NO NÚCLEO PILAR / CALÇADA DA SERRA 

Contempla ações transversais de âmbito: social, cultural, económico, e urbanístico – programação 

faseada de intervenções. 

AT_11 [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÃO INTEGRADA NO AGLOMERADO RESIDENCIAL DA 

ESCARPA DA SERRA DO PILAR 

Contempla ações transversais de âmbito: social, cultural, económico, e urbanístico – programação 

faseada de intervenções. 

DCT_03 [código da ação] | Prioridade A+ | CONTACTO COM OS PROPRIETÁRIOS  

Contempla ações transversais de âmbito: social, cultural, económico, e urbanístico – programação 

faseada de intervenções. 

5. ESPAÇO DE USO PÚBLICO  

NED_19 [código da ação] | Prioridade A+ | TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO - Definição de 

soluções tipo   

Elaboração de normas de atuação no espaço público do CH – peças desenhadas e escritas. 

NED_20 [código da ação] | Prioridade B | PASSADIÇO PEDONAL NA MARGEM DO RIO DOURO 

Ligação do Largo D. Luiz à Tinturaria da Beira/|Cais de S. Nicolau. Ação prevista no plano diretor 

municipal. 

NED_21 [código da ação] | Prioridade A+ | RECUPERAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO DAS ESCADAS DOS SANTOS 

MÁRTIRES 

Ligação do largo Luiz I à Calçada da Serra (base do pilar da ponte Luiz I) 

NED_22 [código da ação] | Prioridade A | ESCADAS DA GUARDA 

Ligação Av. Diogo Leite| Rua General Torres 

NED_23 [código da ação] | Prioridade B | ESCADAS DE MONTE COIMBRA 

Ligação da cota inferior da rua das Azenhas à rua Monte Coimbra 

NED_24 [código da ação] | Prioridade A | RUA DOS SANTOS MÁRTIRES 

Ligação - Av. Diogo Leite |Rua General Torres 

NED_25 [código da ação] | Prioridade A+ | RUA DE BARÃO FORRESTER  

Troço até à Rua Costa Santos (percurso pedonal) 

NED_26 [código da ação] | Prioridade A | ESCADAS DO CAMPANÁRIO 

Ligação - Largo de Santa Marinha |Rua de Costa Santos 

NED_27 [código da ação] | Prioridade A | PERCURSO PEDONAL DO CHOUPELO 

Troço entre Rua Cândido Reis (207) | Rua do Choupelo (308) 

NED_28 [código da ação] | Prioridade A+ | LARGO MIGUEL BOMBARDA/RUA CÂNDIDO DOS REIS  

Troço até Rua Guilherme Braga 

NED_29 [código da ação] | Prioridade A+ | LARGO D. LUÍS 



 

7 

 

Reformulação do passeio norte  

NED_30 [código da ação] | Prioridade A | RUA DA PIEDADE 

NED_31 [código da ação] | Prioridade A+ | RUA SERPA PINTO 

NED_32 [código da ação] | Prioridade A | RUA ANTÓNIO GRANJO 

Troço entre a Rua da Carvalhosa /Rua Rei Ramiro 

NED_33 [código da ação] | Prioridade B | RUA ANTÓNIO GRANJO 

Troço entre a Rua do Marco/Rua da Carvalhosa 

NED_34 [código da ação] | Prioridade A+ | RUA DA CARVALHOSA 

NED_35 [código da ação] | Prioridade B | RUA DA CARVALHOSA E RUA DAS AZENHAS 

NED_36 [código da ação] | Prioridade B | RUA DE MONTE COIMBRA 

NED_37 [código da ação] | Prioridade B | RUA DAS CORADAS 

NED_38 [código da ação] | Prioridade A+ | RUA D. LEONOR FREITAS 

NED_39 [código da ação] | Prioridade B | ARRUAMENTO NOVO 

Arruamento de ligação entre a Rua D. Leonor de Freitas e Av. Manoel de Oliveira 

NED_40 [código da ação] | Prioridade A | RUA DE BARÃO FORRESTER  

Desde a Rua Serpa Pinto 

NED_41 [código da ação] | Prioridade A | TRAVESSA DE BARÃO FORRESTER  

NED_42 [código da ação] | Prioridade A | RUA DE COSTA SANTOS 

NED_43 [código da ação] | Prioridade A | RUA DO CHOUPELO  

Troço entre hotel Yetman e Largo Joaquim Magalhães 

NED_44 [código da ação] | Prioridade A+ | LARGO DE SAMPAIO BRUNO E RUA DAS SETE PASSADAS 

NED_45 [código da ação] | Prioridade A+ | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA MARGINAL FLUVIAL 

Nota: NED 20 a NED 45 |Intervenções a realizar em conformidade com as soluções tipo estabelecidas 

em NED_19. 

NED_46 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA OPERACIONAL DE OBRAS 

Obras de manutenção e reparação de pavimentos e infraestruturas em espaço de domínio público. 

NED_47 [código da ação] | Prioridade A | CRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

Permuta de terreno privado para a criação de espaço público – localizado nas confrontações com a Rua 

Guedes Amorim, Pilar, Fervença. 

NED_48 [código da ação] | Prioridade A+ | PROJETO INTEGRADO DE REESTRUTURAÇÃO DA MARGINAL 

FLUVIAL 

Projeto integrado de Reestruturação da Marginal Fluvial – Cais de Gaia. 

NED_49 [código da ação] | Prioridade A+ | *A MINHA CIDADE* 

Aplicação informática de monitorização do espaço público no CH. 

PP_04 [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÕES EM DOMÍNIO PÚBLICO 
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Desenvolvimento de projetos orientados para a implementação das ações previstas para a presente IE e 

outras intervenções a realizar em domínio público na ARU CH. 

6. CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 

ED_04 [código da ação] | Prioridade A | CAPELA MORTUÁRIA (construção) 

Em substituição da capela da Piedade. 

ED_05 [código da ação] | Prioridade A+ | POSTO AVANÇADO DOS BOMBEIROS  

Instalação de um posto avançado dos Bombeiros sapadores (aquisição e reabilitação) – Centro de 

Proteção Civil. 

ED_06 [código da ação] | Prioridade A+ | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

PROXIMIDADE  

ED_07 [código da ação] | Prioridade A |REABILITAÇÃO DOS CENTROS DE DIA PARA A 3ª IDADE 

ED_08 [código da ação] | Prioridade A+ | CANTINA SOCIAL E SERVIÇO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 

Obras de manutenção nas instalações. 

ED_09 [código da ação] | Prioridade A | CASA COMUNITÁRIA DO CASTELO 

A localizar em edifício património municipal. 

ED_10 [código da ação] | Prioridade A | REABERTURA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR NO CH 

Obras de reabilitação do edifício paroquial. 

CO_01 [código da ação] | Prioridade A | PROGRAMA SEGURANÇA DO VISITANTE NO CENTRO HISTÓRICO 

A desenvolver pelo bombeiros Sapadores e pela polícia municipal de Gaia. 

CO_02 [código da ação] | Prioridade A | PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES 

DESFAVORECIDAS 2015-2020 

CO_03 [código da ação] | Prioridade A+ | ‘GAIA + INCLUSIVA’ 

CO_04 [código da ação] | Prioridade A | CENTRO DE NOITE 

CO_05 [código da ação] | Prioridade A | RESIDÊNCIA PARTILHADA PARA IDOSOS 

CO_06 [código da ação] | Prioridade A+ | ‘VIZINHOS ATENTOS’ 

Programa a desenvolver pelos serviços sociais da câmara. 

CO_07 [código da ação] | Prioridade A | ATL – ‘Zé da Micha’ 

Instalação de equipamento de apoio a crianças e jovens – ATL. 

CED_12 [código da ação] | Prioridade A+ | Gai@prende+ 

Projeto educativo da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia que prevê a ocupação educativa integral - 

para além do tempo letivo. 

CED_13 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS 

Projeto educativo da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia que prevê manuais escolares gratuitos no 

1º ciclo - Prevendo o seu alargamento aos 2º e 3º ciclos para os habitantes do CH. 

CED_14 [código da ação] | Prioridade A+ | CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA BEIRA-RIO – ‘Zé da Micha’ 

Instalação de equipamento de apoio a crianças e jovens. 
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CED_15 [código da ação] | Prioridade B | ADAPTAÇÃO DE ARMAZÉM DEVOLUTO A ESPAÇO DE DESPORTO 

‘indoor’ 

No âmbito da reabilitação de edifício de tipologia de armazém em estado, devoluto, degradado ou em 

ruina. 

CED_16 [código da ação] | Prioridade A | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS 

Programa de apoio a crianças e jovens. 

CED_17 [código da ação] | Prioridade A | PROGRAMA DE FOMENTO DE ACTIVIDADES AQUÁTICAS  

Fomentar e potenciar as atividades aquáticas de expressão nacional e internacional - parceria com as 

associações desportivas locais. 

CED_18 [código da ação] | Prioridade A | PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS  

Fomentar e potenciar eventos culturais em área do CH. 

CED_19 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA ESCOLAS - Promoção do CH 

Promoção do CH através da realização de eventos e da divulgação, envolvendo a classe estudantil, 

dentro e fora do espaço escolar. 

CED_20 [código da ação] | Prioridade A | *PROGRAMA CONHECER O CH* 

Promoção do dia da leitura do território, *PROGRAMA CONHECER O CH*, ação em meio escolar. 

CED_21 [código da ação] | *CAIS DO FADO* 

Turismo cultural e recreativo. 

CED_22 [código da ação] | *GAIA FOLK* 

Turismo cultural e recreativo de etnografia e folclore. 

CED_23 [código da ação] | *GWM – WORLD MUSIC* 

Festival de música transversal. 

CED_24 [código da ação] | FESTAS DE S. GONÇALO (10 janeiro) 

CED_25 [código da ação] | FESTAS SANTA MARINHA (18 julho) 

CED_26 [código da ação] | FESTA DA SRA. DO PILAR (15 agosto) 

CED_27 [código da ação] | FESTA DE S. JOÃO (24 junho) 

Festa da cidade - comemoração partilhada com a cidade do Porto. 

PP_05 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMAS PARA A IDENTIDADE 

Desenvolvimento de programas e projetos orientados para a prossecução dos objetivos definidos para a 

presente IE. 

7. IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA 

ED_11 [código da ação] | Prioridade A+ | NORMAS DE SALVAGUARDA DO EDIFICADO DO CH 

Implementação de Normas de Salvaguarda do edificado do CH a aplicar no âmbito da gestão urbanística. 

ED_12 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA DIRECIONADO PARA EDIFÍCIOS COM TIPOLOGIA DE 

ARMAZÉM 

Levantamento, caracterização, diagnóstico e avaliação de potencialidades de edifícios com tipologia de 

armazém. 
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ED_13 [código da ação] | Prioridade A+ | MEDIDAS ORIENTADORAS PARA A INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS 

COM TIPOLOGIA DE ARMAZÉM 

Programa de reabilitação e reconversão de armazéns no CH - Medidas orientadoras para a intervenção 

em edifícios com tipologia de armazém. 

ED_14 [código da ação] | Prioridade A+ | EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL 

Reabilitação do edifício do Mercado Municipal da Beira Rio - concurso internacional de conceção / 

construção / exploração. 

ED_15 [código da ação] | Prioridade C | CONVENTO CORPUS CHRISTI 

Convento Corpus Christi – Edifício monumental /Ala nascente – reabilitação. 

ED_16 [código da ação] | Prioridade C | IGREJA DE SANTA MARINHA 

Igreja Paroquial de Santa Marinha – reabilitação de fachadas e coberturas. 

ED_17 [código da ação] | Prioridade A | CAPELA N. SRA. PIEDADE 

Capela N. Sra. Piedade – reabilitação. 

ED_18 [código da ação] | Prioridade A | CAPELA DO SENHOR D’ALÉM 

Capela do Senhor D’Além – reabilitação. 

ED_19 [código da ação] | Prioridade A | CASA BARBOT 

Casa Barbot – reabilitação. 

ED_20 [código da ação] | Prioridade A | MOSTEIRO DA SERRA DO PILAR 

Mosteiro da Serra do Pilar - Sala do Capítulo, Claustro, Refeitório, celas e torre sineira – obras de 

conservação. 

ED_21 [código da ação] | Prioridade A+ | ATELIER/CASA-OFICINA SOARES DOS REIS 

Reabilitação do edifício Atelier/Casa-Oficina Soares dos Reis. 

ED_22 [código da ação] | Prioridade A+ | PALÁCIO DA FERVENÇA 

Reabilitação do Palácio da Fervença. 

ED_23 [código da ação] | Prioridade A | ESCOLA EB DA PRAIA 

Reabilitação da escola EB da Praia. 

ED_24 [código da ação] | Prioridade A+ | FONTES, FONTENÁRIOS E LAVADOUROS PÚBLICOS 

Reabilitação de fontes, fontenários e lavadouros públicos. 

ED_25 [código da ação] | Prioridade A+ | CRUZEIROS, ALMINHAS E NICHOS 

Reabilitação de cruzeiros, alminhas e nichos. 

ED_26 [código da ação] | Prioridade B | LAVADOURO E BALNEÁRIO PÚBLICO 

Edifício do Lavadouro e Balneário Público – lugar do Castelo – reabilitação. 

ED_27 [código da ação] | Prioridade C | EDIFÍCIO DA RUA DO PINHAL 

Edifício da Rua do Pinhal, nº8 – reabilitação e reconversão funcional. 

ED_28 [código da ação] | Prioridade A | I.V.V.P 

Conjunto de edifícios do I.V.V.P. – Rua Serpa Pinto – reabilitação e reconversão funcional. 
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ED_29 [código da ação] | Prioridade A+ | MONITORIZAÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES NO EDIFICADO 

Projeto de aplicação informática para monitorização das transformações no edificado. 

NED_50 [código da ação] | Prioridade A | OBRA INACABADA EM MONTE COIMBRA 

Obra inacabada em Monte Coimbra – equacionar demolição e requalificação. 

NED_51 [código da ação] | Prioridade A+ | OBRA INACABADA GGF 

Obra inacabada – edifício bowling – Rua Guilherme Gomes Fernandes – promover a conclusão da obra. 

NED_52 [código da ação] | Prioridade A | RUÍNAS ‘COCKBURN SMITHES & CA’ 

Ruínas ‘Cockburn Smithes & Ca’ – Rua da Carvalhosa – Promover reabilitação e reconversão funcional. 

NED_53 [código da ação] | Prioridade A | RUÍNAS MONTE COIMBRA 

Conjunto de ruínas –– Ruas da Ramada Alta| Azenhas| Monte Coimbra – promover a reabilitação e a  

reconversão funcional. 

NED_54 [código da ação] | Prioridade A | RUÍNAS CÂNDIDO DOS REIS 

Ruínas – Rua Cândido dos Reis, 121 – proprietário privado – promover a reabilitação e a reconversão 

funcional. 

PP_06  [código da ação] | Prioridade A+ | INTERVENÇÕES NO EDIFICADO 

Desenvolvimento de programas e projetos orientados para a implementação das ações definidas para a 

presente IE. 

8. REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL DE PEQUENA DIMENSÃO 

CO_08 [código da ação] | Prioridade A | INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL 

Introdução de infraestruturas de apoio ao comércio local: central de stocks, sanitários. 

CO_09 [código da ação] | Prioridade A | ESPAÇOS DE CO-WORKING 

Espaços de co-working - Instalação de indústrias criativas e espaços expositivos aproveitando a tipologia 

dos armazéns. 

CO_10 [código da ação] | Prioridade A | APOIO AO ARTESANATO 

Instalação de oficinas e espaços expositivos de artesanato. 

CO_11 [código da ação] | Prioridade A | JOVENS EMPREENDEDORES 

Programa de Incentivo à atividade comercial de jovens empreendedores - rendas reduzidas e partilha de 

espaços. 

CO_12 [código da ação] | Prioridade A+ | RECOLHA DE LIXOS 

Implementação de recolha de lixos específica para estabelecimentos de restauração e bebidas. 

DCT_04 [código da ação] | Prioridade B | SEMANA DA RESTAURAÇÃO  

Implementação da semana da restauração no CH – programa de revitalização do tecido local de 

pequena dimensão. 

PP_07 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMAS ECONOMIA LOCAL  

Desenvolvimento de programas e projetos orientados para a implementação das ações definidas para a 

presente IE. 
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9. REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL 

ED_30 [código da ação] | Prioridade A | REABILITAÇÃO DE ILHAS  

Reabilitação de aglomerados habitacionais com tipologia de ‘ilhas’. 

ED_31 [código da ação] | Prioridade A | REABILITAR PARA ARRENDAR  

Reabilitação de edifícios para habitação a custos e rendas controlados em edifícios devolutos – 

‘Reabilitar para Arrendar’. 

ED_32 [código da ação] | Prioridade A | CONSTRUÇÃO PER NA CALÇADA DA SERRA  

Construção PER – património Gaiurb, EM – Calçada da Serra. 

ED_33 [código da ação] | Prioridade A+ | BOLSA PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

Reabilitação de edifício do património municipal, localizado no CH, para constituição de uma bolsa de 

habitações destinadas a realojar moradores de edifícios onde estejam a decorrer obras de reabilitação / 

conservação / manutenção. 

ED_34 [código da ação] | Prioridade A | CENTRO DE ACOLHIMENTO 

Centro de acolhimento – estudantes universitários e turismo jovem – a localizar no espaço Zé da Micha. 

ED_35 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA OPERACIONAL DE OBRAS 

Programa operacional de obras de manutenção e reparação em edifícios de habitação – direcionado a 

comunidades desfavorecidas. 

CO_13 [código da ação] | Prioridade A+ | INCENTIVO AO USO HABITACIONAL 

Reforço de incentivos e benefícios fiscais e redução de taxas para proprietários de edifícios destinados 

ao uso habitacional com carácter de permanência. 

CO_14 [código da ação] | Prioridade A+ | CARTÃO RESIDENTE CH 

Implementação do ‘Cartão residente CH’ – benefícios e vantagens para residentes no CH. 

CO_15 [código da ação] | Prioridade A+ | PAGAR DEPOIS DE REABILITAR 

Programa PAGAR depois de REABILITAR – a aplicar a compradores de património municipal destinado a 

venda. 

CO_16 [código da ação] | Prioridade A+ | CENTRO HISTÓRICO JOVEM 

Implementação de incentivos à fixação de casais jovens e casais com filhos. 

CO_17 [código da ação] | Prioridade A | SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA 

Incentivo à introdução de energias renováveis -Energética | Sustentabilidade | Comunidade de baixo 

consumo energético. 

CO_18 [código da ação] | Prioridade A+ | PLANO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL 

PEEPC | CH – Plano Especial de Emergência de Proteção Civil do Centro histórico – elaboração 

PP_08 [código da ação] | Prioridade A+ | PROGRAMA HABITAR O CH 

Desenvolvimento de programas e projetos orientados para a implementação das ações definidas para a 

presente IE, bem como para a prossecução dos objetivos a alcançar. 

10. MOBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO 

NED_55 [código da ação] | Prioridade A+ | PLANO DE MOBILIDADE 
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Plano Especial de Mobilidade e Transportes – Centro Histórico. 

NED_56 [código da ação] | Prioridade A+ | MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Plano de Mobilidade Sustentável. 

NED_57 [código da ação] | Prioridade A+ | LIGAÇÃO AO PORTO À COTA BAIXA 

Estudo e implementação de uma solução de ligação pedonal entre Gaia e Porto à cota baixa. 

NED_58 [código da ação] | Prioridade B | LIGAÇÃO MOSTEIRO DA SERRA DO PILAR / LARGO LUIZ I  

Ligação Mosteiro/ Av. República/ Largo D. Luís – Ligação mecânica. 

NED_59 [código da ação] | Prioridade C | LIGAÇÃO SERPA PINTO 

Ligação Devesas/Cais de Gaia – ligação mecânica na Rua Serpa Pinto – reativação do antigo elevador 

Calçada das Freiras. 

NED_60 [código da ação] | Prioridade A | LIGAÇÃO CASTELO 

Ligação do Castelo à cota baixa através e um meio mecânico. 

NED_61 [código da ação] | Prioridade A+ | PARQUE DE ESTACIONAMENTO DEVESAS 

NED_62 [código da ação] | Prioridade A+ | PARQUE DE ESTACIONAMENTO SERRA DO PILAR 

NED_63 [código da ação] | Prioridade A+ | PARQUE DE ESTACIONAMENTO CAIS DO CAVACO 

Parque de estacionamento para autocarros de turismo a localizar na Serra do Pilar. 

NED_64 [código da ação] | Prioridade A+ | PARQUE DE ESTACIONAMENTO D. LEONOR TELES 

Parque de ligeiros D. Leonor Teles – requalificação. 

NED_65 [código da ação] | Prioridade A+ | PARQUE DE ESTACIONAMENTO SERRA DO PILAR 

Parque de ligeiros na Serra do Pilar – Av. D. João/Rua1. 

NED_66 [código da ação] | Prioridade A+ | PARQUE DE ESTACIONAMENTO AUTOCARROS CAIS DE GAIA 

Cais de Gaia – estacionamento de autocarros CM Gaia – equacionar eliminação. 

PP_09 [código da ação] | Prioridade A+ | PROJETOS E PROGRAMAS PARA A MOBILIDADE 

Desenvolvimento de programas e projetos orientados para a implementação das ações definidas para a 

presente IE, bem como para a prossecução dos objetivos a alcançar. 

11. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DCT_05 [código da ação] | Prioridade A+ | IMAGEM IDENTITÁRIA ARU 

Criação de uma imagem gráfica identitária do projeto ORU. 

DCT_06 [código da ação] | Prioridade A+ | SLOGAN CH 

Desenvolvimento de imagem e slogan para o CH. 

DCT_07 [código da ação] | Prioridade A+ | MATERIAL INFORMATIVO 

Produção de flyers, desdobráveis, brochuras, cartazes e anúncios de imprensa - informação atualizada 

sobre as operações em curso. 

DCT_08 [código da ação] | Prioridade A | SUPORTES TURÍSTICOS 

Proposta integrada de suportes informativos turísticos, nomeadamente mapas e flyers. 
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DCT_09 [código da ação] | Prioridade A | PROJETOS CRIATIVOS 

Desenvolvimento, em regime de parceria com associações e coletividades artísticas, de projetos de 

intervenção criativos efémeros no espaço público e domínio privado. 

DCT_10 [código da ação] | Prioridade A | SUPORTES DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 

Desenvolvimento de layout para painéis, a integrar nos tapumes de obra e vedações, telas para fachada 

de edifícios e pendões e cartazes de grande dimensão a colocar em mupis existentes para veicular 

informação institucional. 

DCT_11 [código da ação] | Prioridade A | MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Comunicação online, pelos canais web municipais, rádio e televisão, com spots institucionais e 

publicitários. 

DCT_12 [código da ação] | Prioridade A | APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES  

Criação de uma aplicação para smartphones para difundir conteúdos culturais, turísticos e informações 

de cariz municipal. 

DCT_13 [código da ação] | Prioridade A | PLATAFORMA DIGITAL  

Implementação de uma plataforma digital. 

DCT_14 [código da ação] | Prioridade A+ | REDE WI-FI 

Implementação de rede pública Wifi aberta no CH – instalação e manutenção. 

DCT_15 [código da ação] | Prioridade A | PROJETO DE SINALÉTICA 

Sinalética e Publicidade - projeto de sinalética com caris turístico/contemplativo, com indicações do 

património cultural e natural. 

DCT_16 [código da ação] | Prioridade A | EVENTOS CULTURAIS NO ESPAÇO PÚBLICO 

Promoção de eventos culturais no espaço público, através de parcerias com a comunidade artística local 

- organização de palestras, ações de esclarecimento e exposições vocacionadas para o património e 

identidade cultural. 

DCT_17 [código da ação] | Prioridade A | CONCURSO FOTOGRÁFICO 

Promoção de concurso fotográfico sobre cultura, património e reabilitação - parceria com o Centro 

português de fotografia. 

DCT_18 [código da ação] | Prioridade A | PROGRAM DE VALORIZAÇÃO DE VINHOS DO DOURO 

Programa de divulgação/valorização dos vinhos e do território - apresentação e provas de vinhos; 

criação de uma feira internacional anual; criação/articulação de ‘rotas de vinhos’ na área do Entreposto 

de Gaia, Porto e Douro. 

DCT_19 [código da ação] | Prioridade A | DINAMIZAÇÃO CULTURAL CASTELO DE GAIA 

Dinamização do espaço urbano no castelo de Gaia – Comunicação e divulgação. 

PP_10 [código da ação] | Prioridade A+ | CH COMUNICAÇÃO 

Desenvolvimento de programas e projetos orientados para a implementação das ações definidas para a 

presente IE, bem como para a prossecução dos objetivos a alcançar. 
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2. PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ORU – CH 

 

 “O ordenamento e gestão de uma Paisagem e ambiente construído de qualidade requerem uma 

coordenação e integração horizontal e vertical entre diferentes políticas setoriais, os vários atores e 

níveis de governação (nacional, regional e local), através da criação das redes de governança 

adequadas, da mobilização dos múltiplos setores da sociedade portuguesa para os valores da 

Arquitetura e da Paisagem, e da conceção, ordenamento e gestão do espaço edificado e da Paisagem 

como uma abordagem holística e integradora de objetivos culturais, económicos, sociais e ambientais.”  

[in Política Nacional de Arquitetura e de Paisagem – 2.2.4 Transversalidade e integração de políticas] 

 

2.1. CRONOLOGIA DAS AÇÕES 

Abril 2013 

•Exposição “Centro Histórico – Reabilitação – fotografias do projeto à obra – 21 arruamentos” – C.M. 

Vila Nova de Gaia | Gaiurb, EEM. 

Outubro 2013 

•Participação, em representação do município de Vila Nova de Gaia, na “BRAU2 - Bienal da Conservação 

do Património Arquitetónico e Urbano” nas cidades de Taranto em Itália (com apresentação de 

conferência), em Thessalonik na Grécia e em Istambul na Turquia (com exposição de painéis sobre 

trabalhos desenvolvidos no âmbito de ações de reabilitação de espaço público do Centro Histórico de 

V.N. Gaia).  

Novembro 2013  

•Aprovação pela Assembleia Municipal da delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico 

Janeiro 2014 

•Estruturação do quadro de benefícios fiscais e incentivos à reabilitação urbana. 

•Preparação das propostas de regulamentação de taxas de licenciamento aplicáveis à reabilitação 

urbana e de designação da entidade responsável pela elaboração da ORU-CH 

Fevereiro 2014 

•Apresentação de estudo preliminar do PERU de Vila Nova de Gaia e proposta de quadro de incentivos à 

reabilitação e benefícios fiscais – DPU. 

Março 2014 

•Abertura inaugural da Loja da Reabilitação – Gaiurb, EM. 

Maio 2014 

• Processo de levantamento dos edifícios degradados, devolutos e em ruína localizados na ARU-CH  

•Reunião de coordenação com os Serviços de Finanças de Vila Nova de Gaia sobre o quadro dos 

benefícios fiscais e condições de agravamento do IMI (aplicável a edifícios degradados, devolutos e em 

ruína). 

•Reunião com Comandante da Companhia de Sapadores Bombeiros da C.M. Vila Nova de Gaia / 

Proteção Civil sobre a segurança no Centro Histórico e apresentação de proposta de desenvolvimento 

de um Plano Especial de Emergência de Proteção Civil. 
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•“Reabilitação Urbana - Gaia2014” - debates e conferências – “Reabilitação Sustentável”; “A importância 

da Reabilitação Urbana no Turismo”; “A cultura como base do património arquitetónico”; 

“Planeamento, Prevenção e Proteção em Centros históricos” e “ A perceção da Segurança na escolha 

turística”  

Outubro 2014 

•Constituição de equipa de consultores para assuntos do Centro Histórico: Gonçalves Guimarães, João 

Campos, Rui Loza, Rio Fernandes, Gaspar Pereira e António Manuel Silva. 

Janeiro 2015 

•Reunião com Infraestruturas de Portugal / REFER Património para abordagem sobre a eventual 

integração no programa da ORU de ações relativas à construção de uma “Ecopista” (conceito e marca 

registados pela REFER em 2001) considerando para o efeito: a Reabilitação da Ponte Maria Pia (ação 

conjunta entre a IP, a C.M. Porto e a C.M. Vila Nova de Gaia); a reativação do canal ferroviário 

desativado e integrado no “Parque da ponte Maria Pia; reutilização do túnel ferroviário desativado até à 

Estação de General Torres e aproveitamento da via-férrea desativada na Estação de General Torres 

Fevereiro 2015 

•Reunião com Associação das Empresas de Vinho do Porto – AEVP – com o objetivo de informar e 

recolher contributos para a programação estratégica da ORU-CH 

•Reunião com técnicos do Infraestruturas de Portugal / REFER na Estação de General Torres, na 

sequência da reunião realizada no dia 29 de Janeiro, para avaliar a viabilidade técnica: do entrosamento 

do canal da linha desativada com a plataforma da Via Circular do Centro Histórico (Rosa Mota); da 

manutenção dos postes da catenária existente (desativando a alimentação da linha) e da construção de 

um sistema de acessibilidade entre a Praceta Salvador Caetano / Avenida da República e o cais da 

estação de General Torres– elevadores, escadas e tapetes rolantes.  

Março 2015 

•Exposição “Centro Histórico de Vila Nova de Gaia – Memória | Património | Reabilitação” – no âmbito 

da organização da “1ª Conferência Internacional de Cidades de rio e vinho”.  

• “1ª Conferência Internacional de Cidades de rio e vinho” – organização C.M. V.N. Gaia e Gaiurb, EM 

Agosto 2015 

•Apresentação do estudo preliminar do PEDU  

Abril 2016  

•Apresentação da estrutura do projeto da ORU CH ao Executivo da Câmara Municipal 

Maio 2016 

•Apresentação coletiva da estrutura do projeto da ORU aos serviços municipais 

•Reuniões setoriais com as direções municipais com vista à coordenação do programa de investimento, 

planeamento financeiro e recolha de contributos com vista a integrar a programação estratégica da 

ORU: 

Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana – PDM, PEDU e Mobilidade 

Divisão de Projetos Estruturantes – Encostas do Douro 

Divisão de Fundos Estruturais e Candidaturas – Portugal 2020 

Direção Municipal para a Inclusão Social - acompanhamento de Projetos e de Candidaturas, Educação, 

Gestão Escolar e Recursos Educativos, Ação Social Escolar, Desporto, Cultura e Juventude, Gestão de 
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Equipamentos e Eventos, Turismo, Ação Social e Atividades Económicas, Voluntariado e Saúde, 

Apoio às Empresas e ao Emprego e Apoio à Economia Social 

Direção Municipal de Infraestruturas e Espaços Públicos - Mobilidade e Transportes, Energia, Obras e 

Empreitadas, Conceção e Construção e Manutenção de Equipamentos e Espaços Públicos, Gestão de 

Empreitadas e Fiscalização 

Equipa Multidisciplinar de Estudos e Projetos Especiais 

Águas de Gaia, EM – distribuição de água, drenagem e tratamento das águas residuais, gestão do 

sistema municipal de resíduos sólidos urbanos, gestão da rede de águas residuais pluviais, limpeza e 

requalificação das ribeiras do concelho.  

Companhia de Sapadores Bombeiros e Proteção Civil / Polícia Municipal [2 de Junho] – Plano Especial de 

Emergência para o Centro Histórico e Centro de Controlo da Zona Histórica. 

Junho 2016 

•Publicação na página eletrónica do Município e da Gaiurb do convite e apelo à participação pública na 

estruturação do programa estratégico da ORU 

Imagem 1 | Página eletrónica – Gaiurb.pt – convite à participação pública no desenvolvimento do projeto da ORU-

CH 

 

•Realização de sessões de apresentação da estrutura do projeto da ORU e debate de ideias, no âmbito 

da participação pública, com entidades públicas com intervenção nos processos de reabilitação urbana e 

gestão do território, assim como com instituições que, pela sua natureza, se consideram representativas 

das dinâmicas que envolvem as políticas da reabilitação urbana no território: 

Entidades Públicas e Instituições 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente, representada pelo Engenheiro Pimenta Machado 
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DRCN – Direção Regional da Cultura do Norte, representada pela Arquiteta Carla Cruz 

IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – representado pela Diretora da Direção de 

Gestão do Norte, Doutora Ana Ribeiro e pelo Arquiteto António Costa 

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, representado pelo presidente do conselho diretivo 

Doutor Manuel de Novaes Cabral – refere a importância cultural e simbólica do barco rabelo 

(modelo original) e o peso dos encargos de manutenção, acrescidos de taxas de licenciamento de 

navegação (6 a 8 mil euros/ano), suportados pelas cinco empresas que possuem este tipo de 

embarcação. Sublinha a necessidade de salvaguardar a identidade tipológica e cultural do CH de 

Gaia, defendendo a sua preservação criteriosa, independentemente do uso. 

AEVP – Associação das Empresas de Vinho do Porto - representada pela diretora executiva Doutora 

Isabel Marrana – refere a importância de uniformização, melhoria e coordenação do sistema de 

sinalética de orientação das caves, a integrar na proposta de rede de percursos pedonais, e a 

implementação dum programa integrado de divulgação e marketing focado no Centro Histórico e 

direccionado a diferentes tipologias de grupos de visitantes: o pedonal, o sénior e o de cruzeiro. 

Instituto Geofísico da Universidade do Porto - Observatório de Sismologia da Serra do Pilar, 

representado pela presidente do conselho executivo Professora Doutora Helena Maria de Sant’Ovaia 

– disponibilizou “documento de estratégia e relatório de atividades”. 

Regimento de Artilharia 5 – Exército Português - Quartel da Serra do Pilar – representado pelo 

comandante da unidade Coronel André Rabaço – apresentou estratégia de intervenção no Mosteiro, 

com apontamentos de inventariação de necessidades de intervenção de reabilitação do edifício a 

concertar entre o Exército a DRCN e a Câmara Municipal. 

Junta de Freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada – representada pelo presidente Doutor 

Paulo Lopes, por Mário Vicente Reis (Secretário) e pela Doutora Isaura – abordaram-se vários e 

diferentes temas que envolvem diariamente as preocupação do executivo da Junta de freguesia 

ACIGAIA – Associação Comercial e Industrial de V.N. Gaia - representada pela Doutora Isabel Duarte 

Outras entidades 

Symington Family Estates – representada pelo Doutor Paul Symington e pelo Arquiteto Luís Loureiro 

- Demonstrou intenção de desenvolver estratégia de reabilitação do património da empresa na zona 

das Coradas, e em aquirir o património do Instituto da Vinha e do Vinho, sito na Rua Serpa Pinto, 

com o qual confronta do lado nascente. Fez abordagem a ideais de políticas de reabilitação urbana, 

apelando à adoção de critérios de gestão urbana e urbanística no sentido de preservação dos valores 

arquitetónicos, históricos e culturais do CH e, em particular, do conjunto dos armazéns de vinho do 

porto 

The Fladgate Partnership – Taylor’s – representada pelo diretor geral Doutor Adrien Bridge, pelo 

Engenheiro Paulo Ribeirinho e pelo Arquiteto Vitor Miranda e fazendo-se acompanhar pelo Doutor 

Ricardo Ferreira, na qualidade de representante da “Living Planit – Improving Quality of Life Through 

Technology” - The Fladgate Partnership anunciou e enumerou diferentes intervenções em 

património próprio localizado na ARU-CH: dois edifícios localizados na Rua Cândido dos Reis – 

reabilitação com vista à criação de apartamentos destinados a alojamento temporário - edifício Hard 

Club - a reabilitar como unidade hoteleira com oferta especializada de estadia aos utentes das 

instalações da “Living Planit” (centro de conferências, “co-working”, centro de formação, de 

investigação e desenvolvimento e informática, valências focadas nas dinâmicas das cidades e 

reabilitação urbana) - reabilitação de edifício sito na Rua Rei Ramiro, com cerca de 1.300m2 - 

destinado à instalação duma escola de Yoga - reabilitação e reconversão do conjunto de edifícios, 

maioritariamente armazéns, localizados na Rua do Choupelo, entre o Hotel Yetman, o Largo Joaquim 
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Magalhães, a Rua Guilherme Braga e Rua de França, abrangendo uma área próxima de 25.000m
2
 - 

para a instalação da “Cidade dos Vinhos” (City of Wines) onde se prevê a empregabilidade de cerca 

de 350 pessoas. 

Sogrape Vinhos, SA – representada pelo Engenheiro Vítor Cerqueira – Demonstrou interesse em 

desenvolver estratégias de reabilitação para o património imobiliário existente, tendo como primeira 

prioridade as estruturas devolutas. Revelou estar em avaliação a estratégia da empresa e o destino 

do atual sistema de engarrafamento no conjunto de edifícios da Sandeman, no Largo de Santa 

Marinha, associados aos prédios que se desenvolvem até à Rua Serpa Pinto, em confrontação com o 

Corpus Christi. Demonstrou apreensão acerca da inclusão de propriedades da Sogrape na Rede 

Verde |Parque Circular do CH. Foi esclarecido que a ação estratégica de implementação duma Rede 

Verde e do Parque Circular do CH não prejudica direitos adquiridos, e que se desenvolverá com 

apelo a parcerias e entendimentos de execução. Forneceu planta de localização cadastral do 

respetivo património. 

Sogevinus Fine Wines, SA - representada por Gonzalo Pedrosa (CEO) 

Douro Azul – representada por Doutor Manuel Marques, Vice presidente da “Mystic Invest”- 

Defendeu o conceito do “Wine District” como destino cultural / turístico diversificado e associado a 

programas complementares, fomentando o prolongamento da estadia e potenciando a circulação na 

cidade. 

Julho 2016 

Coletividades locais 

Centro Social da Paróquia de Santa Marinha – representado pela Doutora Tânia Teixeira – Referiu não 

existir, a curto/médio prazo, necessidade de instalação de outra unidade ou de ampliar a capacidade da 

cantina social existente, por a capacidade de oferta (cerca de 100 utentes) superar confortavelmente a 

procura (taxa de utilização em cerca de 30%). Informou sobre os motivos que conduziram à 

transferência da creche e pré-escolar para o Candal. 

Clube Desportivo do Torrão – representado pelo presidente Alfredo Ferreira - Referiu a vertente de 

formação que desenvolve, embora com dificuldades acrescidas pela falta de infraestruturas adequadas 

no centro histórico, onde se localiza a sede (Rua de Cabo Simão) e de transporte dos atletas jovens, quer 

para a prática de treinos de formação, quer para a participação em jogos ou torneios. Referiu algumas 

patologias do edifício sede do clube, propriedade da Gaiurb, EM que, para além de provocarem 

insegurança e desconforto aos utentes, potenciam a degradação do edifício. 

Tuna Musical de Santa Marinha – representada pelo presidente Sérgio Oliveira e pela vice presidente 

Margarida Mendes – A associação desenvolve a prática e ensino de dança de salão, de teatro, teatro de 

revista e marchas sanjoaninas. Manifestou interesse em participar no desenvolvimento deste projeto, 

nas dinâmicas culturais e recreativas, integradas no espírito de inclusão social e divulgação do CH, 

estabelecendo parcerias e protocolos com outras coletividades e com o município. Referiu interesse em 

recriar o grupo da tuna musical e, eventualmente em formar uma academia de música. Referiu a 

necessidade urgente de se proceder a obras de conservação na cobertura do edifício que é propriedade 

da Câmara Municipal. 

Associação Recreativa “Os Mareantes do Rio Douro” – representada pelo presidente  Agostinho Gomes 

– Elencou as atividades organizadas pela associação: entidade organizadora da Festa do S. Gonçalo, 

prática de ensino instrumental a crianças e jovens do Agrupamento Escolar António Sérgio (protocolo 

com Ministério da Educação), participação e organização de festivais e outros eventos musicais.  
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2.2. RESULTADOS DO INQUÉRITO PROMOVIDO NO ÂMBITO DO CONVITE À PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
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Gráfico 3  

Locais que visitou no centro histórico 

Gráfico 4  

Locais de interesse ou gosto 
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Gráfico 7 

Serviços / comércio em falta 

Gráfico 8 

Melhoria do espaço público 

Gráfico 5  

Bom nível de conhecimento 

Gráfico 6 

Interesse em sessões informativas 
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Gráfico 11 

Um aspeto positivo 

Gráfico 11 

Um aspeto positivo 

Gráfico 9 

Avaliação da mobilidade 

Gráfico 10 

Avaliação da sinalética 
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Gráfico 12 

Sugestão de melhoria 

Gráfico 13 

Mais turistas a visitar o CH 

Gráfico 14 

O que gostaria que o turista conhecesse 
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“Todos têm o direito e o dever de participar ativamente na construção do seu quadro e ambiente de 

vida, cabendo ao Estado assegurar o acesso à informação e ao conhecimento, e a manutenção das 

instituições e plataformas necessárias para promover uma participação ativa e atempada das 

populações na transformação do espaço construído e da Paisagem, através de processos de partilha e 

envolvimento alargados e tomando como base um princípio de responsabilização coletiva.”  

[in- Política Nacional de Arquitetura e de Paisagem – 2.2.6 Participação pública] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 

Cor preferida para identificação do CH 
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3. ENTIDADES A ENVOLVER NA OPERACIONALIZAÇÃO DA ORU-CH 

 

Institucionais  | Tutela 

Administração dos portos do Douro e Leixões e Viana do Castelo, S.A - APDL 

Agência Portuguesa do Ambiente – APA 

Associação Comercial e Industrial de V.N. Gaia - ACIGAIA  

Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas – AICCOP 

Associação dos Inquilinos do Norte de Portugal 

Associação Nacional de Proprietários 

Autoridade Nacional de Proteção Civil 

Associação de Proprietários do Norte de Portugal 

Câmara Municipal do Porto 

Comando Metropolitano da PSP – Porto | Divisão Policial de Vila Nova de Gaia 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte - CCDRN 

Direção de Finanças – Delegação Regional [Porto] e Serviços de Finanças de V.N.Gaia  

Direção Geral do Património Cultural - DGPC | Direção Regional de Cultura do Norte – DRCN 

Dourocais - Investimentos Imobiliários, SA 

Exército Português – Regimento de Artilharia 5 – Quartel da Serra do Pilar 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha  

Fundação Manuel Leão 

Gaiurb – Urbanismo e Habitação, EEM 

Infraestruturas de Portugal, SA [REFER e EP] 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU  

Instituto do Emprego e da Segurança Social 

Junta de Freguesia – União de freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada 

Junta Metropolitana do Porto 

Santa Casa da Misericórdia do Porto 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia 

Sociedade de Querenagem e Construção Naval do Rio Douro, Lda. - SOCRENAVE 

Paróquia de Santa Marinha  

Operadores de serviço público | Infraestruturas  

Águas de Gaia, EEM  

Eletricidade de Portugal – edp 

Operadores de telecomunicações e TV cabo 

PT – Portugal Telecom 

Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. 

 [Outros operadores] 

Transportes públicos terrestres – operadores de serviço público e turísticos  
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CARRISTUR – Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Sociedade Unipessoal, Lda  | Yellowbus – 
Official Sightseeing Tours - [Carris – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA] 

Espírito Santo - Autocarros de Gaia | J. Espírito Santo & Irmãos, Lda. 

Metro do Porto, SA 

Sociedade de Transportes Coletivos do Porto - STCP  

Táxiscoope - Cooperativa de Industriais de Transportes em Automóveis ligeiros de passageiros, crl   

TELEF – Transportes por Cabo e Concessões S.A, | Teleférico de Gaia 

TUKTOUR  

 [Outros operadores] 

Transportes fluviais  -  turísticos e públicos  

Douro Azul - Sociedade Marítimo-Turística, S.A. |BLUEBOATS – RIVER SIGHTSEEING | BLUEBUS | MYSTIC CRUISES 

Douro Acima - Transportes, Turismo e Restauração 

Roteiro do douro  

[outros] 

Educação / Ensino  

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos | EB1 da Praia 

Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural – C.R.L 

Associação Creches de Santa Marinha  

Escola Superior de Tecnologia da Saúde – ESTSP – [Instituto Politécnico do Porto | Universidade do Porto] 

Ginasiano – Escola de Dança - Espaço Sacramento   

Instituto das Artes e da Imagem 

Instituto Geofísico – FC.UP - Observatório de Sismologia da Serra do Pilar 

Universidade do Porto 

Cultura / Desporto  

Águias Sport de Gaia  

ARMAZÉM 22 

Associação Portugal à Mão - Centro de Estudos e Promoção das Artes e Ofícios Portugueses 

Associação Recreativa “os Mareantes do Rio Douro” 

Centro Cultural e Desportivo da Beira-Rio “Zé da Micha” – Junta de Freguesia de Santa Marinha e 
Afurada  

Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia  

Centro Social e Cultural da Escarpa da Serra do Pilar 

Clube Desportivo do Candal  

Clube Desportivo do Marco 

Clube Desportivo do Torrão 

Cooperativa Artística e Cultural - 3+Arte 

Sport Clube Porto 

Sporting Clube Coimbrões  

Tuna Musical de Santa Marinha  
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Real Clube Fluvial Portuense  

WE CAME FROM SPACE 

[outros…] 

Vinho do porto  

Associação das Empresas de Vinho do Porto - A.E.V.P.  

Instituto do Vinho do Douro e Porto – I.V.D.P. - IP 

Instituto do Vinho e da Vinha – I.V.V. - IP  

ADRIANO RAMOS PINTO (VINHOS) S.A.  

ALBERTO DE CASTRO LANÇA, Lda  

BARÃO DE VILAR VINHOS, S.A.  

C. DA SILVA (VINHOS), S.A.  

C.D.VINTNERS, SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A. 

CHRISTIE’S 

CHURCHIL GRAHAM, Lda 

C.C.V.P. – COMPANHIA COMERCIAL DE VINHOS DO PORTO, S.A  

COMPANHIA UNIÃO DOS VINHOS DO PORTO E MADEIRA, Lda 

FORRESTER & Cª, S.A.  

GRAN CRUZ PORTO – SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS, LDA   

HUTCHESON, FEUERHEERD & ASSOCIADOS – VINHOS, S.A. 

J.H.ANDRESEN, SUCRS, Lda  

MANOEL POÇAS JÚNIOR – VINHOS. S.A.   

MARTINEZ GASSIOT, CO, Ltd  (Cockburn Smithes & C.ª S.A.) 

NIEPOORT VINHOS  

OSBORNE PORTUGAL, VINHOS,DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS, Lda  

PORTO AUGUSTO’S  

QUINTA DO NOVAL – VINHOS, S.A.  

REAL COMPANHIA VELHA - COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO, S.A.  

ROMARIZ VINHOS, S.A.  

ROZÉS, S.A. | SPR VINHOS, S.A.  

SILVA & COSENS, LDA.  

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL DOS VINHOS MESSIAS, S.A.  

SOGEVINUS FINE WINES, S.A. | BARROS ALMEIDA & Cª VINHOS, Lda | C.N.KOPKE & Cª, Lda  | J. W. BURMESTER & Cª, S.A. | A. 

CÁLEM & FILHO, S.A | H & C.J.FEIST – VINHOS, S.A. | GILBERTS & Cª, S.A.  

SOGRAPE VINHOS S.A. | A.A. FERREIRA, SA  | SANDEMAN & Cª, S.A.  | OFFLEY FORRESTER  

SYMINGTON FAMILY ESTATES | COCKBURN SMITHES & Cª, S.A. | COCKBURN’S PORT WINE LODGE | SMITH WOODHOUSE & 

Cª, S.A. | W. & J. GRAHAM & Cª, S.A. |V WARRE & Cª, S.A. | QUARLES HARRIS & Cª, S.A | SILVA & COSENS, Lda  

THE FLADGATE PARTNERSHIP | TAYLOR FLADGATE & YEATMAN-VINHOS, SA. | TAYLOR’S PORT | CROFT PORT | FONSECA 
GUIMARAENS – VINHOS, S.A. | FONSECA PORT | QUINTA AND VINEYARD BOTTLERS – VINHOS, S.A. | SKEFFINGTON VINHOS, LDA  

VALLEGRE, VINHOS DO PORTO, SA  

VASCONCELOS  

WIESE & KROHN, SUCRS, Lda.  
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4. SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACRRU – Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística–Decreto-Lei nº 804/76, 6 novembro 

AEVP – Associação de Empresas de Vinho do Porto 

AMP – Área Metropolitana do Porto 

APA – Agência Portuguesa de Ambiente  

APDL – Administração dos portos do Douro e Leixões e Viana do Castelo – APDL, S.A. 

ARU – Área de Reabilitação Urbana 

ARU-CH – Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia 

AUGI – Áreas Urbanas de Génese Ilegal – Lei nº 91/95, 2 de Setembro 

CH – Centro Histórico 

CR – Cândido dos Reis 

DGPC – Direção Geral do Património Cultural 

DMU – Direção Municipal de Urbanismo 

DP – Divisão de Projetos 

DPE – Divisão de Projetos Estruturantes 

DPRU – Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana 

DPU – Departamento de Planeamento Urbano 

DRCN – Direção Regional de Cultura do Norte 

DRU – Departamento de Reabilitação Urbana 

ECOPISTA – Conceito de via ciclável implementada em contexto de via ferroviária desativada, outros 

espaços públicos e infraestruturas associadas, integrada no Plano Nacional de 

Ecopistas - Infraestruturas de Portugal, S.A. – IP Património. 

ESTSP – IPP – Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto – Instituto Politécnico do Porto 

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

GGF – Guilherme Gomes Fernandes  

IE – Intervenção Estratégica 

IFE - Instrumento Financeiro para a Eficiência Energética – FEDER  

IFRRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana – FEDER (IHRU) 

IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

ITSP – Índice Turístico de Segurança Percebida IVPD – Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro I.V.V. – 

Instituo da Vinha e do Vinho 

JESSICA – “Holding Fund Portugal” – operacionalização através de um instrumento de engenharia 

financeira sob a forma de um fundo de participações FEDER e Direcção-Geral do 

Tesouro e Finanças 

MF – Marginal Fluvial 
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NUT III  (da AMP) - Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas - define sub-regiões estatísticas 

em que se organiza o território dos Estados-Membros da União Europeia 

ORU – Operação de Reabilitação Urbana 

ORU-CH – Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia 

PAICD  - Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas  

PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 

PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana 

PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PEEC | CH – Plano Especial de Emergência e Proteção Civil – Centro Histórico 

Portugal 2020 – Programa Operacional de Desenvolvimento – Acordo de Parceria     Portugal/Comissão 

Europeia 

PPRUS – Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana e de Salvaguarda 

QREN /ON2- Novo Norte – Quadro de Referência Estratégica Nacional – Programa Operacional de 

Desenvolvimento Regional 

REFER - Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. (incorpora, por fusão, a EP - Estradas de Portugal, S.A. 

passando a denominar-se Infraestruturas de Portugal, S.A.)  

RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro alterado pelo  Decreto-Lei n.º 80/2015, de  14 de maio 

RJRU – Regime Jurídico da Reabilitação Urbana  - Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro, alterado   

pela Lei 32 /2012, de 14 de agosto 

TPSSI – “Tourist Perceived Security Safety Index” 

UIP – Unidade de Intervenção Prioritária 

UOPG – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

VC – Viterbo de Campos 
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ÍNDICE DAS PEÇAS DESENHADAS | ANÁLISE PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

TERRITÓRIO (planta com limite ARU, cartografia e curvas de nível) 

.1 Hipsometria 

.2 Evolução do tecido urbano 

.3 Dimensão parcelar 

.4 Processos ativos 

.5 Processos usos 

.6 Delimitações administrativas – Património 

.7 Delimitações administrativas – Outras Servidões 

EDIFICADO (planta com tramas do edificado) 

.1 Usos dominantes 

.2 Usos relativos ao vinho do porto (piso térreo) 

.3 Estado de conservação do edificado 

.4 Património 

NÃO EDIFICADO (planta com tramas dos vazios) 

.1 Espaço público 

.2 Espaço privado 

.3 Usos 

.4 Áreas Verdes  

.5 Enquadramento paisagístico 

MOBILIDADE (planta geral) 

      .1 Hierarquia da rede viária 

      .2 Estado de conservação da rede viária 

      .3 Declives arruamentos 

REDELIMITAÇÃO ARU CH 

      .1 Levantamento fotográfico dos limites propostos para a ARU CH 

      .2 Identificação dos limites propostos para a ARU CH 


























































