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nota prévia  
 
O presente documento é parte integrante da Proposta 
de Alteração à Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana ARU Encostas do Douro.  
Nos termos do Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de 
outubro, alterado pela Lei nº32/2012, de 14 de agosto, 
que estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
(RJRU), inclui os critérios subjacentes à delimitação 
proposta, os seus objetivos estratégicos, a planta de 
delimitação e o quadro de benefícios fiscais.  
Tal como decorre do RJRU, a ARU vigora pelo período de 
3 anos.   
 A alteração à delimitação é representada graficamente 
em dois cartogramas:  
| limite da ARU Encostas do Douro sobre planimetria  
| limite da ARU Encostas do Douro sobre ortofotomapa 
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1. ENQUADRAMENTO 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) estrutura as intervenções de reabilitação com 

base em dois conceitos fundamentais: 

- o conceito de Área de Reabilitação Urbana (ARU), cuja delimitação pelo município tem como 

efeito determinar perímetros urbanos caracterizados pela “insuficiência, degradação ou 

obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços 

urbanos e verdes de utilização coletiva”, o que justifica uma intervenção integrada no âmbito 

deste diploma;  

- o conceito de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) que corresponde à estruturação 

concreta das intervenções a efetuar no interior da respetiva ARU. As ORU são aprovadas 

através de instrumento próprio ou de plano de pormenor de reabilitação urbana. 

Em conformidade com o RJRU, com a Estratégia de Regeneração Urbana (ERUG), com a 

consideração dos projetos municipais desenvolvidos e com a ponderação dos contributos no 

âmbito da participação dos vários serviços municipais e das juntas de freguesia, foram 

definidas, e consequentemente aprovadas, as áreas elegidas como alvo de intervenção 

prioritária – ARU – que integraram o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, e os 

instrumentos de planeamento que suportam as prioridades de investimento, a saber: 

i) plano de mobilidade urbana sustentável; 

ii) plano de ação de regeneração urbana; 

iii) plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas. 
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2. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

O modelo territorial preconizado na proposta de delimitação das ARU correspondentes à 1ª 

Fase da ERUG (aprovada pela Assembleia Municipal em 25/02/2016, conforme Aviso 

nº.3874/2016 publicado no Diário da República, 2ª. Série, nº.56, de 21 de março de 2016) tem 

em consideração que o concelho de Gaia:  

i) é o terceiro concelho mais populoso do país, com mais de 300.000 habitantes; 

ii) abrange uma superfície terrestre com mais de 160 km2, com aproximadamente 

15 km de orla marítima e 20 km de margem fluvial do Douro; 

iii) está maioritariamente localizado no centro da Área Metropolitana do Porto, tanto 

geograficamente como na perspetiva das suas dinâmicas socioeconómicas; 

iv) apresenta um padrão de ocupação muito fragmentado que resulta da sua matriz 

rural e do crescimento urbano linear que se desenvolveu sobre uma rede viária 

arterial muito profusa; 

v) segundo a recente reorganização administrativa, subdivide-se em quinze 

freguesias cujo número de habitantes se conta entre os 52.000 e os 10.000, 

respetivamente na mais e na menos populosa. 

Nestas circunstâncias o concelho apresenta atualmente uma área urbana central 

tendencialmente simétrica à cidade do Porto e a localização dispersa de outras centralidades e 

micro-centralidades urbanas que se mantêm como principais referências na identidade de 

Gaia. Estas, apesar de terem escalas distintas, relacionam-se matricialmente com os recursos 

naturais do território concelhio (rede hidrográfica, solos agrícolas, pontos altos e encostas 

privilegiadas) e, por conseguinte, com a estrutura ecológica municipal que constitui uma 

aposta estratégica da qualificação do sistema urbano local e metropolitano.  

O modelo de atuação proposto vem assim ao encontro: 

. da consolidação urbana da Cidade, promovendo-se a reabilitação do edificado existente a par 

da assunção de uma estratégia integrada para a unidade territorial que se estende do litoral 

até ao IP1 e do Douro até ao limite Valverde/ Vila d’Este / Soeime; 

. da valorização da rede local de centralidades urbanas (propondo a requalificação dos núcleos 

e eixos que os conectam), tendo em conta tanto os lugares de referência ancestral, como as 
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referências a criar com base no desenho de novas estruturas viárias e a construção de novas 

paisagens qualificadas; 

. da requalificação da paisagem do vale do Douro, através da consolidação de uma estratégia 

integrada de valorização paisagística das encostas e da reabilitação dos espaços urbanos que 

lhes são complementares. 

Como tal, a proposta de atuação valoriza a identidade de Gaia, (re)qualificando lugares e 

paisagens, otimiza os recursos e as infraestruturas instaladas, promovendo redes territoriais 

associadas a dinâmicas socioeconómicas descentralizadas que caracterizam o perfil do sistema 

urbano policêntrico. 

O enquadramento das ARU na referida Estratégia visa promover uma dinâmica de recuperação 

do território de Gaia que vá além da reabilitação física do património imobiliário e que seja 

geradora de novas utilizações do espaço que potenciem a valorização das atividades urbanas, 

seja a nível social, económico ou cultural, entendidas numa lógica de rede e de 

complementaridades à escala metropolitana ou regional. 

 

Reabilitar implicará assim contrariar o abandono e a degradação dos recursos físicos, culturais 

e socioeconómicos do concelho e tomá-los como fatores de diferenciação e qualificação do 

território e do sistema urbano. 

 

Nesse sentido assume-se o pressuposto do sítio enquanto valor legado, reconhecendo-o e 

interpretando-o como lugar vivenciado e paisagem construída, cujos valores pré-existentes 

deverão ser os elementos de referência das novas atuações, sejam estas de consolidação, 

transformação ou reestruturação dos territórios urbanos. 

As áreas delimitadas resultam da identificação de espaços de oportunidade para os quais se 

considera ser possível viabilizar formas de atuação eficientes e priorizadas, devidamente 

enquadradas na estratégia de regeneração urbana alargada à totalidade do concelho de Gaia. 

 

Com vista a garantir a sustentabilidade das atuações propostas, a Estratégia de Regeneração 

Urbana estudada prevê um modelo operacional faseado que se considera capaz de viabilizar a 

efetiva regeneração do sistema urbano, de forma integrada no território e no âmbito 

socioeconómico. 
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Assim, cabe ao Município a oportunidade de assumir a liderança deste processo de promoção 

do desenvolvimento local, tanto a nível do lançamento da iniciativa como da sua coordenação, 

otimizando o sentido das diversas intervenções através duma articulação em rede, facilitando 

a comunicação entre agentes públicos e privados, e fomentando parcerias que materializem a 

estratégia delineada. 

Neste contexto foram aprovadas pela Assembleia Municipal: 

a) em fevereiro de 2016 - sete ARU (ARU Cidade de Gaia, ARU Encostas do Douro, ARU 

Aguda-Granja, ARU Zona Central dos Carvalhos, ARU Zona Industrial da Feiteira, ARU 

Zona Industrial da Rechousa e ARU Zona Industrial da Rainha); 

b)  em fevereiro de 2017, a alteração à delimitação da ARU Cidade de Gaia, por 

ajustamento à ARU Centro Histórico (aprovada com ORU); 

c) em janeiro de 2018, a ARU Areinho de Avintes (aprovada com ORU) e a alteração à 

delimitação da ARU Encostas do Douro, por ajustamento àquela; 

d) em 28 de fevereiro de 2019, as ARU Aguda-Granja e caminho-de-ferro até Miramar, 

ARU Carvalhos, ARU Transversal Sul entre Mosteiros e ARU Zonas Industriais VL11 – 

que vieram agregar territórios que integravam as ARU aprovadas em fevereiro de 

2016; 

e) em 05 de março de 2020 a ARU Valadares e a ARU Devesas e a alteração à delimitação 

da ARU Cidade, por ajustamento àquelas; 

f) em 18 de março de 2021 a ARU Arnelas e a alteração à delimitação da ARU Encostas 

do Douro, por ajustamento àquela. 

Encontram-se atualmente aprovadas e em vigor 11 ARU – Centro Histórico, Cidade de Gaia, 

Encostas do Douro, Areinho de Avintes, Aguda-Granja e Caminho de Ferro até Miramar, Zonas 

Industriais VL11, Carvalhos, Transversal Sul entre Mosteiros, Valadares, Devesas e Arnelas 

sendo que duas – Centro Histórico e Areinho de Avintes – possuem Operação de Reabilitação 

Urbana aprovada (ORU). 

De acordo com o artigo 15º do RJRU, a aprovação das operações de reabilitação urbana 

relativas às ARU delimitadas pode ocorrer num prazo máximo de 3 anos. 
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3. ARU ENCOSTAS DO DOURO 

O Projeto Municipal Encostas do Douro, publicado no Aviso n.º 3145/2010 do Diário da 

República, 2ª Série, de 11 de Fevereiro de 2010, abrange uma área correspondente a 1.960 

hectares (12% da área total do concelho) e a uma extensão de orla fluvial de cerca de 20 km - 

delimitada a poente pela Ponte D.ª Maria Pia e a nascente pelo limite do Concelho, na 

freguesia de Lever - assumindo uma importância significativa em termos de dimensão, de 

localização no contexto da Área Metropolitana do Porto e de potencialidade ambiental.  

Este projeto teve como base o Plano Estratégico de Desenvolvimento das Encostas do Douro 

(PEDED), elaborado em 2009 por uma equipa técnica liderada pelo Prof. Luís Ramos 

(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) e teve como consequência o desenvolvimento 

de diversos estudos, projetos e ações, pela Equipa Multidisciplinar criada para o efeito. 

A Estratégia de Regeneração Urbana para o concelho de Vila Nova de Gaia (ERUG) procurou 

responder à necessidade de definir um enquadramento estratégico e um guião operacional 

para a atuação concertada sobre o território, incluindo a reabilitação urbana e a sua 

articulação com instrumentos de gestão territorial em vigor, desde logo com o Plano Diretor 

Municipal (PDM) e com os restantes planos municipais de ordenamento do território.  

Neste contexto foram aprovadas pela Assembleia Municipal, em fevereiro de 2016, sete ARU 

(Cidade de Gaia, Encostas do Douro, Aguda/Granja, Zona Central dos Carvalhos, Zona 

Industrial da Feiteira, Zona Industrial da Rechousa e Zona Industrial da Raínha). 

A Área de Reabilitação Urbana (ARU) das Encostas do Douro, originalmente com cerca de 1444 

hectares, sofreu já duas alterações: 

a) a 18 de janeiro de 2018, a aprovação da ARU de Avintes e da respetiva Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU), resultou na alteração da delimitação da ARU das Encostas do 

Douro, diminuindo a sua área inicial em cerca de 69 hectares.  

b) a 18 de março de 2021, a aprovação da ARU Arnelas, conduziu igualmente à alteração à 

delimitação da ARU Encostas do Douro, neste caso subtraindo à área original 57,5 

hectares. 

As alterações promovidas até à data decorrem da operacionalização definida na Estratégia de 

Regeneração Urbana de Vila Nova de Gaia (ERUG) que contempla duas tipologias de ARU que 

correspondem a dois tempos de programação estratégica: 
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1. as ARU do tipo 1, que definem estratégias de enquadramento das ações estruturantes 

da área (e onde se enquadra a ARU Encostas do Douro); 

2. as Aru do tipo 2, que objetivam programas específicos de menor escala (e onde se 

enquadram a ARU Arnelas e a ARU Avintes). 

O modelo operativo proposto na ERUG para a delimitação de Área de Reabilitação Urbana é 

ilustrado pelo seguinte esquema: 

 

A área resultante preserva um caráter paisagístico unificador, que corresponde à unidade de 

paisagem entre o rio Douro e a linha de festo principal, desenvolvendo-se ao longo das 

margens do rio Douro, que se mantém como elemento estruturante. 

A ARU Encostas enquadra um significativo conjunto de ações que integram o Programa 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que suporta as prioridades de investimento 

desta unidade territorial, e se consubstancia em incentivos eficazes para a sua reabilitação, 

nomeadamente através do Instrumento de Financiamento aplicável à reabilitação urbana - 

IFFRU - e do financiamento obtido por via da apresentação de candidaturas ao programa de 

financiamento Norte 2020. 

A Área de Reabilitação Urbana das Encostas do Douro, face à sua singularidade paisagística e 

inegável valor cultural e patrimonial, reúne as condições necessárias para se tornar um novo 

centro de atratividade no contexto da Área Metropolitana do Porto. É neste enquadramento 

que se pretende promover a sua reabilitação, atribuindo-lhe valências e desenvolvendo 

mecanismos assentes em três eixos estratégicos de desenvolvimento sustentável (in Plano 

Estratégico de Desenvolvimento da Encostas do Douro – Relatório de Estratégia | Versão 

provisória junho 2009): 

- Território mais atrativo e dinâmico.  

A atratividade resultará da reabilitação e requalificação dos núcleos urbanos ribeirinhos 

existentes e da requalificação ambiental e paisagística das áreas naturais, criando condições 
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para a instalação de projetos âncora relacionados com o turismo, o entretenimento e o lazer, 

orientados para um contacto mais direto com a natureza e seus valores, atraindo um público 

diversificado;  

- Território mais ordenado e sustentável.   

Através da proteção estrita dos valores naturais e patrimoniais do território e do respeito 

pelos princípios de equilíbrio ambiental, social e económico;  

- Território mais acessível, aberto e funcional.  

É proposta a melhoria das condições de acessibilidade rodoviária, a promoção de modos 

suaves e do transporte público e ainda a valorização do transporte fluvial.  
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4. CRITÉRIOS SUBJACENTES À DELIMITAÇÃO PROPOSTA  

A área a delimitar como ARU Encostas do Douro abrange 1325 hectares e é identificada com o 

código ED.02 de acordo com a ERUG, assumindo como referência os seguintes sistemas 

territoriais: Encostas do Douro, Antiga EN222 (parcialmente no limite sul-poente da ARU), 

Variante EN222/ EN109-2 (parcialmente, próximo do acesso à barragem Crestuma-Lever) e 

Vale do Uíma (parcialmente, em Crestuma). 

 

Limite ARU Encostas (a preto) 

Limite anterior ARU Encostas (a vermelho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área das Encostas do Douro corresponde à unidade de paisagem entre o rio Douro e a linha 

de festo principal que enquadra o cenário e a história do vale duriense. Esta área do território 

possui um elevado valor paisagístico e cénico e, dada a sua localização no centro geográfico da 

Área Metropolitana do Porto, constitui-se como um potencial elemento polarizador da área 

metropolitana. 

A estratégia de regeneração para este território deverá incidir fundamentalmente sobre a 

requalificação da paisagem das encostas florestadas e dos seus usos, assim como sobre a 

reabilitação urbana dos núcleos urbanos complementares e da arquitetura das quintas.    
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Esta área apresenta-se ainda como um importante espaço de suporte de diversas atividades 

(ex. produção florestal, desportos náuticos, pesca lúdica, turismo fluvial) que interessa 

potenciar num quadro de desenvolvimento sustentável.  

Interessa destacar a ambição em tornar esta frente ribeirinha num espaço de referência em 

matéria de qualidade ambiental e de desenvolvimento económico e turístico.  

O município avança agora com uma nova proposta de alteração à delimitação da Aru Encostas 

do Douro, que se baseia no aprofundamento do conhecimento da área territorial em questão 

e à consequente necessidade de clarificar os seus limites por forma a adequá-los aos objetivos 

estratégicos definidos.  

A área agora redelimitada como ARU Encostas do Douro abrange aproximadamente 1330 

hectares e foi prolongada ao longo do eixo Central / Fioso, que estrutura a freguesia 

concentrando os principais equipamentos. Este alargamento pretende dar resposta a um dos 

objetivos centrais da ARU Encostas, que consiste em estabelecer uma relação consistente 

entre os equipamentos urbanos, abrangendo o novo campo de jogos que albergará uma escola 

destinada à formação das camadas jovens.  

O alargamento proposto permite ainda enquadrar a requalificação de um aglomerado urbano 

periférico ao centro de Crestuma – Bairro do Vale da Cana – visando a regularização de um 

conjunto de construções, a requalificação do espaço público envolvente e a promoção da sua 

integração no núcleo urbano de Crestuma. A localização do aglomerado urbano, junto a uma 

linha de festo, confere-lhe uma visibilidade que justifica por si só uma intervenção mais 

cuidada.   
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A PROSSEGUIR 

A estratégia de regeneração deste território tem com principais objetivos promover a 

singularidade desta unidade espacial na sua relação com o rio Douro; potenciar novas 

utilizações que reforcem a dimensão histórica e cultural das Quintas e que sejam integradoras 

da sua dimensão social e espacial; potenciar o turismo em complemento da atual vocação do 

rio Douro; potenciar o valor identitário dos núcleos urbanos ribeirinhos; conter o povoamento 

difuso na Encosta; qualificar a acessibilidade à Encosta através dos eixos viários de alta 

capacidade; e valorizar o património industrial de Crestuma.  

É na resposta a estas expectativas que a estratégia da ARU Encostas do Douro deverá apostar. 

1. A estratégia de proteção ambiental e paisagística da Encosta tem como principal objetivo 

promover a sua estabilidade e valorizar o sentido panorâmico das intervenções no espaço 

urbano e na paisagem, tanto a nível da capacidade de ver como da responsabilidade de ser 

visto. Assim foram definidas as seguintes prioridades:  

Proteção da paisagem controlando o crescimento das edificações na linha de festo e 

contendo o povoamento difuso na Encosta;  

Recuperação dos caminhos "discretos", por entre os hortos, fios de água, jardins, 

campos e pinhais, associados à valorização de estruturas antigas existentes (escadas, 

pontões e pesqueiras), delimitando percursos integrados na paisagem em vez de novas 

acessibilidades marcantes e reabilitação de percursos históricos, nomeadamente “Rota 

da Sirga”. Estes percursos devem ser complementados com a promoção de novas 

utilizações das Quintas que permitam reforçar a dimensão histórica e cultural destas 

unidades espaciais e que sejam, ao mesmo tempo, integradoras da sua dimensão 

social;  

Valorização do património natural hídrico através da requalificação das linhas de água 

existentes, nomeadamente, rio Febros e rio Uima, da valorização do transporte fluvial 

e da estabilização das margens da frente fluvial ribeirinha; 

Implementação de uma rede de ancoradouros com equipamentos e serviços coletivos, 

quer locais quer de utilização turística, articuladas com um desenho urbano 

qualificado; 
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Promoção da eficiência energética e de outras medidas alternativas que fomentem a 

redução da pegada ecológica. 

2. A aposta na valorização dos lugares de referência, através da integração de novas 

oportunidades enquanto forma de estratégia de reabilitação, (nomeadamente nos núcleos de 

Espinhaço e Paço de Avintes, da rua Cinco de Outubro em Avintes, nos núcleos urbano e da 

fábrica de Crestuma), e no fortalecimento das relações e conexões entre os diferentes 

conjuntos urbanos, potenciado pela articulação entre equipamentos e pela requalificação dos 

eixos de ligação e demais espaços públicos, conduziu à definição das seguintes prioridades:  

Renovação dos tecidos urbanos ribeirinhos e valorização do património privado 

(histórico, fabril, rural, artístico, paisagístico), potenciando usos que complementem as 

valências do sistema urbano envolvente, convergindo para o objetivo da coesão 

territorial do concelho; 

Reinterpretação dos esquemas que deram origem aos núcleos urbanos de referência 

através da promoção de serviços coletivos de proximidade e do desenvolvimento da 

economia local.  

Reabilitação do edificado, degradado ou funcionalmente inadequado, e requalificação 

e integração de lugares periféricos; 

Promoção da instalação de equipamentos de apoio à prática náutica e outros 

esquipamentos desportivos, nomeadamente vocacionados para a formação das 

camadas jovens; 

Divulgação dos costumes, tradições e histórias locais. Apoio às coletividades e 

promoção do reforço do seu papel na comunidade local; 

Potenciação da articulação entre espaços e equipamentos de utilização colectiva, 

através da qualificação do espaço público. 

 

3. A antiga estrada N222 é um percurso complementar da estrada N108 (Porto - Régua) e 

implanta-se maioritariamente na linha de festo que separa as encostas nascente do vale do 

Febros das do Douro, compondo a sua paisagem. Enquanto eixo estruturante desta paisagem, 

a N222 suporta várias centralidades urbanas muito antigas, e ainda hoje determinantes no 
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sistema urbano concelhio, das quais se destaca Avintes. Para este eixo e para os espaços 

urbanos que nele se apoiam foram definidas as seguintes prioridades: 

Como principal eixo de reestruturação urbana deve-se promover a reabilitação do 

edificado destacando os elementos diferenciadores da rua Cinco de Outubro; 

Nos espaços públicos apoiados neste eixo sedimentaram-se atividades e referências da 

identidade local que constituem importantes lugares naquele território interior do 

concelho. A estratégia de reabilitação da sua forma urbana e ambiência deve ser a sua 

salvaguardada, evitando transformações descontextualizadas do seu valor social e 

cultural.  

4. Crestuma constitui o núcleo mais marcante do vale do rio Uima, na medida em que 

congrega vários elementos de extraordinário valor no concelho de Gaia e também na 

paisagem duriense – as antigas fábricas de fiação, tecelagem e fundição, em particular o 

complexo da Companhia de Fiação de Crestuma (CFC); o morro do Castelo de Crestuma, sítio 

arqueológico e parque municipal; o morro da Quinta da Estrela; o centro náutico. O 

reconhecimento do valor intrínseco deste lugar de referência conduziu à definição das 

seguintes prioridades: 

A dimensão das antigas instalações da CFC e da A.C. da Cunha Moraes, bem como as 

respetivas quintas pertencentes aos industriais que as fundaram (Quinta da Estrela, 

em Crestuma, e Quintas das 20 Hortas, em Lever), deverá possibilitar intervenções 

físicas de restauro/reconstrução e valorização de património privado que potenciem o 

seu aproveitamento como empreendimentos hoteleiros ou equipamentos multiusos 

que complementem a valorização do sistema urbano envolvente; 

A estratégia de valorização do património industrial de Crestuma deve assentar na 

possibilidade de localizar nestes edifícios usos que potenciem a sua manutenção e 

reabilitação. A utilização como espaços museológicos, que garantam a salvaguarda da 

memória industrial, enquadra-se na estratégia de intervenção; 

A priorização desta área de reestruturação surge ainda pelo seu potencial de 

internacionalização, designadamente através da inserção do tecido empresarial em 

cadeias de valor internacionais em especial em áreas em que a AMP pode ambicionar 

tornar-se num player global, seja pelo potencial endógeno diferenciador, seja pelo seu 

potencial complementar.  
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5. Na estratégia para a valorização do rio Douro, como suporte ao turismo, importa criar 

alternativas e estruturar as ofertas existentes e potenciais, como por exemplo: explorando 

rotas turísticas temáticas (quintas históricas, pontes, gastronomia, religiosidade), rede regional 

de trilhos pedestres, rede regional de ecovias/ecopistas, cicloturismo/BTT, turismo desportivo, 

turismo criativo, turismo industrial (por exemplo, o caso da indústria de fiação de Crestuma), 

entre outras ofertas de pequena dimensão mas com procura crescente. É como resposta a 

esta expectativa que deverão explorar-se novas acessibilidades a partir das auto-estradas A32 

e A41. 
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6. DELIMITAÇÃO DA ARU ENCOSTAS DO DOURO 
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7. APOIOS E INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA 

No âmbito da alteração à delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) das Encostas do 

Douro, o Município pretende regular e monitorizar todas as ações materiais ou imateriais que 

tenham lugar dentro dos seus limites 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 os principais instrumentos de natureza fiscal, previstos na 

legislação em vigor, e outros incentivos financeiros, complementares, de iniciativa municipal.  

As alterações que vierem a verificar-se à legislação própria relacionada com incentivos fiscais e 

financeiros são aplicáveis à ARU das Encostas do Douro com as devidas adaptações.  
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7.1. INSTRUMENTOS DE NATUREZA FISCAL 

 O artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais estabelece isenção de IMI e IMT aplicáveis a 

imóveis que reúnam as seguintes características:  

- que se encontrem localizados em Área de Reabilitação Urbana ou que tenham sido 

concluídos há mais de 30 anos; [nº1 do artigo 45º do EBF]  

- que sejam objeto de “intervenções de reabilitação de edifícios” nos termos do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, 

republicado pela Lei nº 32/2012 de 14 de agosto, e do Decreto-Lei nº 95/2019, de 18 de julho; 

[a) do nº1 do artigo 45º do EBF]  

- que, em consequência das obras de reabilitação realizadas, registem uma subida de 2 níveis 

no estado de conservação e que tenham, no mínimo, um nível ‘Bom’ nos termos do disposto 

no Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro; [b) do nº1 do artigo 45º do EBF]  

- que cumpram os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos 

edifícios a que se refere o artigo 30º do Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de agosto, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6º do 

Decreto-Lei nº 53/2014, de 8 de abril; [b) do nº1 do artigo 45º do EBF]  

Nestas circunstâncias, os proprietários dos imóveis podem usufruir:  

• IMI  

- Isenção de IMI por um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão da obra de 

reabilitação aplicável a imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou 

destinados a habitação própria permanente. Esta isenção poderá ser renovada por um período 

adicional de 5 anos mediante apresentação de requerimento por parte do interessado; [a) do nº 

2 do artigo 45º do EBF]  

• IMT  

- Isenção de IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 

que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data da 

aquisição; [b) do nº 2, do artigo 45º do EBF]  
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- Isenção de IMT na primeira transmissão onerosa de prédio ou fração autónoma reabilitado, 

destinado a habitação própria permanente ou a arrendamento para habitação permanente; [c) 

do nº 2 do artigo 45º do EBF]  

O artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por seu lado, estabelece igualmente alguns 

benefícios relativos a deduções/ isenções de impostos, como o IRS e IRC, no âmbito de 

operações financeiras cujos rendimentos ou mais-valias digam respeito a imóveis que tenham 

sido objeto de ações de reabilitação.  

Ações de reabilitação são “as intervenções de reabilitação de edifícios”, tal como definidas no 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de 

outubro, republicado pela Lei nº 32/2012 de 14 de agosto, em imóveis que cumpram uma das 

seguintes condições:  

i) Da intervenção resultar um estado de conservação de pelo menos dois níveis acima 

do verificado antes do seu início;  

ii) Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos dois 

anos anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o 

custo das obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo 

menos, a 25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se destine a 

arrendamento para habitação permanente;” [a) do nº23 do artigo 71º do EBF]  

Os critérios de avaliação do estado de conservação de um imóvel são definidos nos termos do 

disposto no Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro. 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 critérios e níveis de 

conservação constantes na Portaria n.º 1192- B/2006, de 3 de novembro. [c) do nº23 e nº 24º do 

artigo 71º do EBF]  

Nestas circunstâncias, os incentivos consagrados no artigo 71º do EBF são os seguintes:  

• 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, nº 18º e nº 23º do artigo 71º do EBF]  
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- Tributação à taxa de 5% nas mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em 

território português decorrentes da primeira alienação subsequente à intervenção de imóvel 

localizado em ARU; [nº 5 e nº 23 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; [a) do nº 7 e nº 23 do artigo 71º do EBF]  

• IVA 

 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.  
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7.1.1. QUADRO SÍNTESE BENEFÍCIOS FISCAIS 
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7.2.INSTRUMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA – 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 

promoção da reabilitação de áreas consideradas estratégicas.  

O Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia em 

vigor, publicado em Diário da República, 2ª série, nº 179, de 18 de Setembro de 2019, 

determina que “as operações urbanísticas realizadas em prédios situados em Áreas de 

Reabilitação Urbana poderão beneficiar de uma isenção ou redução de pagamento das 

respetivas taxas, bem como das taxas devidas pela ocupação/utilização do espaço público 

associado à operação urbanística nos termos a fixar no documento de constituição da 

respetiva Área de Reabilitação Urbana”. [nº 4 do artigo 18º do Reg. Municipal de Taxas e Outras Receitas 

de V.N.G.]  

Assim, e em conformidade com o nº 4 do artigo 18º do Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, propõe-se que sejam salvaguardadas, para 

a ARU das Encostas do Douro as seguintes reduções/isenções:  

•Redução de 50% das taxas devidas pela ocupação da via pública por motivos de obras de 

conservação/reabilitação urbana em prédios ou frações localizadas na ARU das Encostas do 

Douro por um período não superior a 60 dias;  

•Redução de 50% de todas as taxas associadas ao licenciamento das operações urbanísticas, 

incluindo TMU e TCU; 

A alínea f) do nº1 do artigo 18º do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Vila Nova de Gaia permite também a isenção ou a redução do valor da Taxa 

Municipal de Urbanização (TMU) e da Taxa de Compensação Urbanística (TCU) “às pessoas 

singulares ou coletivas que realizem operações urbanísticas potenciadoras da 

manutenção/criação de emprego ou dinamizadoras do tecido empresarial em função das suas 

características/especificidades, ou da inovação ou envergadura da operação/investimento 

realizado, desde que tais atividades tenham reflexo no Município de Vila Nova de Gaia”. 

Nestas circunstâncias, propõe-se, ao abrigo da alínea f) do nº 1 e do nº4 do artigo 18º do 

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, o 

seguinte: 
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• Redução mínima de 50% (≥ 50%) na TMU em prédios localizados na ARU Encostas do Douro 

que sejam objeto de ações de reabilitação urbana e que potenciem a criação de emprego ou 

dinamizem o tecido empresarial.  

Excetuam-se os casos: 

- Áreas de serviço; 

- Instalações de abastecimento e/ou armazenamento de combustíveis 

• Redução mínima de 50% (≥ 50%) na TCU em prédios localizados na ARU Encostas do Douro 

que sejam objeto de ações de reabilitação urbana e apenas em casos de atividades 

potenciadoras de criação ou manutenção de emprego (no mínimo 20 postos de trabalho), 

dinamizadoras do tecido empresarial e/ou que incluam equipamentos ou espaços de utilização 

pública.  

Excetuam-se os casos: 

- Áreas de serviço; 

- Instalações de abastecimento e/ou armazenamento de combustíveis 

 Salienta-se que as taxas de apreciação dos pedidos e a componente variável da taxa de 

emissão de alvarás não são objeto de qualquer redução/isenção e que a aplicabilidade das 

dispensas (total/parcial) atrás descritas depende do cumprimento do conceito de ‘Reabilitação 

Urbana’ nos termos da alínea j) do artigo 2º do Regime Jurídico da Reabilitação e carece de 

formalização de pedido por parte do interessado e deliberação em assembleia municipal.  
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7.2.1. QUADRO SÍNTESE TAXAS MUNICIPAIS 
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8. ANEXO | CARTOGRAMAS  




