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1. ENQUADRAMENTO 

De acordo com o trabalho já desenvolvido no âmbito da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e do Plano de Ação de 

Reabilitação Urbana (PARU), os conteúdos do presente documento visam, nos termos da legislação em vigor, 

determinar os objetivos gerais do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), sustentado em 2 conceitos 

fundamentais:  

- “Área de Reabilitação Urbana”, correspondendo a “ARU da zona histórica de Alfândega da Fé” aprovada em 

13/12/2014 em assembleia municipal de Alfandega da fé e publicado em diário da republica 2.ª série de 29/02 de 2016, 

com o aviso n.º 2602/2016  

- “Operação de Reabilitação Urbana” (ORU), correspondendo ao conjunto de intervenções estruturadas dentro 

da área de reabilitação urbana, identificadas no âmbito do plano de ação de regeneração urbana (PARU). 

Deste modo o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) serve de suporte da operação de reabilitação 

urbana a executar. 

1.1 Tipo de Operação de Reabilitação Urbana 

Tendo o município de Alfândega da fé optado pela intervenção integrada de uma área urbana delimitada visando a sua 

regeneração, designadamente, na concretização de ações associadas a um programa de investimento público que 

contribuem para a reabilitação do conjunto edificado, a qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos 

espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, o projeto que agora se apresenta assume a dimensão da 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA SISTEMÁTICA (ORU). 

É no âmbito de uma Operação de reabilitação urbana sistemática por instrumento próprio que se apresenta e 

desenvolve a Estratégia de reabilitação urbana da área de reabilitação urbana da Zona Histórica de Alfândega da 

Fé, nos termos do Decreto Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto (RJRU). 
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1.2 Delimitação da Área de Reabilitação Urbana  

 

Delimitação da “Área de Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Alfândega da Fé” (ARU — criada ao abrigo do 

Decreto Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto) e publicada em diário da 

república 2.ª série de 29/02 de 2016, com o aviso. n.º 2602/2016 

  

Delimitação Final da “Área de Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Alfândega da Fé” (ARU — na sequência 

da discussão pública do Programa estratégico de reabilitação urbana para aprovação final pelos órgãos executivo e 

deliberativo do município). 
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A delimitação da área de reabilitação urbana da zona histórica de Alfândega da Fé, sustenta a sua fundamentação no 

resultado da análise e do diagnóstico, assente nas dimensões da realidade física e social enunciada no âmbito da 

constituição da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e no Plano de Ação de Regeneração urbana (PARU). O estudo 

realizado permitiu aprofundar o conhecimento sócio funcional do espaço a intervir — Zona Histórica de Alfândega da Fé 

— e identificar e sintetizar os seus principais problemas que se traduzem nos seguintes domínios: 

 

Realidade socio económica 

-Faixa etária envelhecida e reduzida percentagem de nascimentos; 

-Dificuldades na fixação de população jovem e na obtenção de emprego; 

-Reduzida actividade comercial, pouco especializada e pouco dinâmica; 

-Limitada oferta cultural e desportiva. 

 

Realidade Física (edificado) 

-Existência de vários imóveis desocupados e devolutos, com níveis de conservação entre o péssimo e mau; 

-Reduzida oferta de imoveis disponíveis para o uso habitacional e para actividades económicas (comércio serviços); 

-Reduzida oferta de equipamentos culturais e recreativos, em particular para a atração de população jovem; 

-Reduzida área permeável, proveniente da ocupação dos logradouros com anexos e novas construções. 

 

Realidade Física (espaço público) 

-Infra-estruturas urbanas obsoletas; 

-Reduzido perfil dos arruamentos; 

-Ausência e subdimensionamento dos passeios; 

-Dificuldade de circulação de pessoas de idade avançada e/ou com mobilidade condicionada; 

-Falta de zonas de estacionamento; 

-Pavimento em mau estado de conservação; 

-Escassos espaços verdes, mobiliário urbano incluindo sinalização informativa e direccional desactualizada. 

Por outro lado, a analise multifuncional realizada na Área de Reabilitação Urbana (ARU) constitui, de acordo com a 

metodologia proposta adiante, um observatório continuado de diagnostico e monotorização, evidenciando as 

carências e desequilíbrios funcionais ao nível do uso dos espaços edificados e não edificados, permitindo-nos assim 

actuar em conformidade com as prioridades e objectivos.  

Deste modo, o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) deverá, respeitando e valorizando as suas 

referências históricas, restituir o equilíbrio das funções urbanas fundamentais traduzidas em propostas concretas e 

quantificadas, tal como se encontra enunciado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) e concretizado no Plano de 

Ação de Regeneração Urbana (PARU). 
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2. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA 

2.1 Metodologia  

Pretende-se com a presente metodologia o reconhecimento permanente da área de intervenção, no âmbito da realidade 

física e social, e poder actuar de acordo prioridades e objectivos.  

 

O diagnóstico 

O diagnóstico actual das realidades socio económicas e físicas surge na sequência dos estudos realizado em 2002 pelo 

gabinete técnico local (incluindo modelos de inquéritos e alguma cartografia), estudos que, no âmbito da elaboração do 

Plano de Ação de Regeneração urbana (PARU) foram actualizados pela verificação no local das transformações 

entretanto ocorridas, ao nível da população existente e das actividades económicas, das características tipo 

morfológicas do edificado e do espaço público, resultando num observatório dinâmico actualizado. 

 

O observatório 

O Observatório das realidades socio económicas e físicas, constitui a base do programa da estratégia de intervenção e 

na definição de prioridades. Dada sua natureza dinâmica e flexível, deve no quadro das intervenções previstas no 

conjunto das prioridades definidas na operação de reabilitação urbana, permitir que, em determinada conjuntura seja 

possível o realinhamento das prioridades e das políticas definidas pelo município. Neste sentido o projeto da Operação 

de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) é na presente metodologia um processo contínuo de ação/transformação 

onde a monotorização resultará num documento participativo das ações de todos agentes intervenientes, públicos ou 

privados.  

 

Monotorização da área de intervenção. 

Com vista na actualização do observatório em ambas as realidades, será realizado mensalmente uma visita a área de 

intervenção ou sempre que solicitado para um apuramento de ocorrências e serem registadas (levantamento no local de 

situações) de acordo com o tipo de domínio pertencentes, seja uma situação de natureza socio-económica (família com 

dificuldades) seja de natureza física (um edifício em risco de colapso ou obstáculos no espaço publico). 

 

Dos agentes intervenientes 

A monotorização das ações de dinamização e revitalização da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Zona Histórica 

de Alfândega da Fé serão acompanhadas de acordo com o modelo de gestão a seguir.  

Sendo a Câmara Municipal a entidade gestora, serão envolvidas: a Divisão do Urbanismo e do Ambiente (DUA) 

(obras particulares); a Divisão de Obras (DO) (obras publicas, espaço público e equipamentos); a Divisão de 

Desenvolvimento Económico, Social e Cultural (DDESC) (abordagem socio-económica).  

 

2.2 Opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação urbana  

A definição dos objetivos estratégicos, decorreram do diagnóstico obtido a partir do conhecimento aprofundado das 

“macro-patologias” do tecido urbano da zona histórica de Alfândega de Fé e incorporando, nomeadamente: 

- Os instrumentos de planeamento em vigor nomeadamente o Plano diretor Municipal assim como o 

envolvimento dos diversos atores diretamente nela representada.  

- Os objectivos estratégicos específicos da EIDT de Trás-os-Montes 

- Os Objectivos estratégicos específicos do PO NORTE 

- A Estratégia das Cidades Sustentáveis 2020 
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No desenvolvimento da estratégia territorial para o concelho de Alfândega da Fé foram consideradas as orientações do 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNTPOT) e do Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Norte (PROTN), apostando no âmbito do planeamento do seu território na seguinte estratégia:  

- Competitividade (valorizar as vantagens já adquiridas);  

- Mudança (potenciar as oportunidades externas ao município);  

- Sustentabilidade (conservar os recursos endógenos, territoriais e humanos); Coesão (contrariar as grandes 

debilidades). 

 

Nesta perspetiva, onde se enquadra a presente operação de reabilitação urbana sistemática para zona histórica de 

alfândega da Fé são apresentados os seguintes objetivos fundamentais a atingir, de acordo com a proposta de 

ordenamento:  

- Melhoria das condições de vida (criação de oportunidades de emprego/ contrariar o decréscimo populacional); 

preservação e potenciação dos recursos naturais e culturais; 

- Revitalização e diversificação económica (agricultura/ indústria agro-alimentar/ turismo sustentável), dos quais 

se destacam a reabilitação urbanística dos aglomerados urbanos e qualificação ambiental do território;  

- Optimização dos sistemas urbanos (redes de infraestruturas/ rede de equipamentos colectivos).  

2.2.1 Instrumentos de planeamento em vigor 

No âmbito dos objectivos estratégicos propostos no ordenamento do território, o plano director municipal de Alfandega 

da Fé Aprovado e ratificado em 2015, atribui como prioritária a Reabilitação Urbana alargada às localidades do seu 

território. 

Com efeito, o relatório e o diagnóstico realizado, em particular sobre a operacionalidade do plano director municipal 

anterior (PDM de 1994), revelam que a expansão prevista de novas áreas urbanas (que não foram utilizadas) não 

contribuiu para impedir a invasão indiscriminada de terrenos rurais, em detrimento dos núcleos urbanos consolidados, 

acentuando o seu esvaziamento e destituindo-os, em grande parte, do seu papel socio-funcional.   

Neste sentido, a reabilitação urbana em que se inclui a zona história de Alfândega da Fé é assumida e inscrita no plano 

director municipal como prioridade na prossecução do seu programa de execução, designadamente na sua constituição 

como ARU e na sua operacionalização como ORU. 

 

Os objectivos estratégicos da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) para a zona histórica de 

Alfândega da fé, focam a sua intervenção na revitalização do tecido urbano nas suas dimensões, física, socio- 

económica a qual incorporará os aspectos distintos da reabilitação, da renovação e da requalificação, num conjunto de 

operações orientadas pelos seguintes princípios: 

- Considerar a escala de intervenção, sempre que possível, abordando o conjunto edificado em detrimento do 

imóvel individualizado. 

- Considerar o potencial do objecto de reabilitação, na sua dimensão histórica, patrimonial, técnica e construtiva 

e na sua dimensão cultural, ambiental e social, financeira e económica. 

2.2.2 Envolvimento dos vários actores e objectivos estratégicos 

São parte integrante e interessada na Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) da zona histórica de 

Alfândega da Fé a participação dos diversos agentes diretamente e indiretamente envolvidos. Em primeira instância, os 

proprietários e os residentes diretamente envolvidos, em seguida, os agentes da construção civil e do imobiliário, 

incluindo potenciais investidores apostados na reabilitação urbana nas suas diversas formas de rentabilizar o 

investimento (venda/arrendamento/aluguer ocasional).  
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A sua participação é particularmente determinante na medida em que, na fase de execução do programa, se possa 

encontrar, em conjunto, mecanismos de intervenção célere e eficaz, onde o município assume naturalmente a posição 

de liderança na prossecução dos objetivos estratégicos e das metas a atingir. 

2.2.3 Objectivos estratégicos  

Enunciados no âmbito da constituição da ARU da zona histórica de alfândega da Fé os objectivos estratégicos são os 

seguintes: 

 

1º) Fomentar a coesão municipal e regional  

Conduzir o tema da reabilitação urbana, na sua dimensão intermunicipal, na concretização de alianças com os restantes 

municípios que compõem a CIM-TTM (Comunidade Intermunicipal Terras de Trás os Montes), de forma a ganharem 

escala e assim poderem competir com outras regiões, nomeadamente:  

- Na revitalização dos núcleos urbanos, atraindo novas famílias rejuvenescendo o território e assim reforçar a 

coesão social, a identidade cultural e a economia local, 

- Na criação de uma bolsa de arrendamento intermunicipal, com imóveis públicos e privados contando 

naturalmente com a participação dos agentes públicos e privados 

- Na Exploração do potencial turístico da região, reforçando a sua imagem de marca e melhorando níveis de 

oferta de estadia e de permanência no território 

 

2º) Preservar a memória e promover a identidade 

No sentido de revitalizar um lugar que incorpora valores históricos diferenciados e que não se inscrevem nos protótipos 

convencionais e tradicionais da “cidade histórica”, compete ao município de Alfândega da Fé: 

- Valorizar o património cultural como fator de identidade e competitividade urbana; 

- Promover condições de estudo da história da região e da arqueologia; 

- Restaurar/incentivar a reabilitação do património histórico, arquitetónico e paisagístico, nomeadamente os 

edifícios classificados; 

- Promover a estrutura morfológica e o cadastro urbano; 

- Promover, sempre que possível, a eliminação ou integração dos elementos dissonantes; 

- Estabelecer um conjunto de regras para intervenção no sistema de espaços públicos e edificado, que 

garantam a conveniente homogeneidade de tratamentos e o respeito pela linguagem formal tradicional. 

 

3º) Promover a regeneração do espaço público 

À luz da reabilitação urbana sistemática a regeneração do espaço público só se verifica efectivamente quando 

conjugada com as acções complementares de revitalização do tecido urbano. Tendo o Município, iniciado a 

requalificação urbana em 2012 com P.R.U. (Centro cívico, Parque verde e Prado), e recentemente em 2015 

(reabilitação da torre do relógio e espaço público envolvente), deve continuar o processo de revitalização e centrar o 

investimento em propostas concretas que visam nomeadamente: 

-A qualificação /reabilitação, dos seus edifícios; 

-A qualificação /reabilitação do espaço público e das infraestruturas. 

Assim o município na condição de garantir qualidade e a sustentabilidade do ambiente urbano deve: 

- Criar unidades operativas as quais integram o “Plano de acção de reabilitação urbana – PARU” para que o 

processo de reabilitação no espaço público seja devidamente acompanhado pela reabilitação dos edifícios. 
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4º) Promover a reabilitação física e funcional  

Para a concretização do reequilíbrio multifuncional ao nível dos usos dos espaços edificados (habitação, comércio, 

serviços, equipamentos, etc.) e não edificados (fluxos pedonais e viários, trânsito e estacionamentos) contando com a 

participação de todos os agentes envolvidos, o município irá concentrar os seus esforços nas acções de reabilitação 

seguintes:  

Dos edifícios:  

- Promover obras de conservação e valorização dos edifícios municipais. 

- Implementar incentivos que fomentem a reabilitação do edificado degradado e devoluto;  

- Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna. 

Dos Usos: 

- Promover e atrair funções urbanas inovadoras em espaços recuperados;  

- Incrementar novas oportunidades económicas de modo a impulsionar a oferta de emprego, de bens e 

serviços à população. 

Do espaço Publico 

- Melhorar as condições de usufruto e lazer dos espaços de estadia; 

- Melhorar as condições de circulação para os cidadãos com mobilidade condicionada.  

Da eficiência energética e ambiental 

- Impulsionar a melhoria do desempenho energético-ambiental do edificado; 

- Introduzir elementos de vegetação e conjunto de mobiliário urbano e recolha de Lixo. 

 

5º) Apoiar a iniciativa privada  

Sendo a iniciativa privada considerada uma parceria importante de toda a dinâmica da revitalização urbana, cabe ao 

município: 

- Incentivar os privados a reabilitar o seu património, através da atribuição de benefícios fiscais, celeridade no 

processo administrativo e outros programas de apoio;  

- Promover a reocupação do edificado/fracções desocupadas, dirigindo a adaptação destes edifício a novas 

funções, quer para o mercado de imobiliário, nas vertentes: do arrendamento com programas de apoio ao 

arrendamento; compra e venda, habitação própria permanente ou residência secundária, quer para o mercado turístico 

na vertente de alojamento local, diversificando oferta e assim atrair uma população diversificada 

- Possibilitar de entrada de imóveis privados para a bolsa de arrendamento; 

- Criar condições para um maior dinamismo imobiliário, que potencie novos actores locais. 

2.2.4 Prazo de execução  

De acordo com os prazos estimados no plano de ação de regeneração urbana (2017-2020) o prazo vigente para a 

presente operação de reabilitação urbana sistemática por instrumento próprio será de cinco anos, nos termos do nº. 1 

do artigo 20 da lei 32/2012 de 14 de agosto (RJRU) podendo ser prorrogada mas nunca vigorar a um prazo superior a 

quinze anos a contar da data da referida aprovação. 

2.2.5 Prioridades e objectivos  

De acordo com os principais problemas identificados na Área de Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Alfândega 

da Fé apresentam-se no presente projeto de operação de reabilitação urbana sistemática as seguintes prioridades e 

objectivos, traduzidos nos seguintes domínios: 
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Realidade socio-económica 

Dispondo de uma área de 17,44 hectares, a área de reabilitação urbana é ocupada actualmente por cerca 287 

habitantes, Atendendo ao diagnóstico realizado, onde se evidencia o envelhecimento e o despovoamento para além de 

uma fraca actividade económica, as prioridades são: 

-Atracção e fixação de população jovem nomeadamente pela criação de postos de trabalho associados as 

atividades que serão potenciadas e ainda pelas linhas de financiamento no âmbito Portugal 20/20. 

-Aumentar a atividade comercial promovendo a especialização dos serviços prestados 

-Promover e diversificar a atividade empresarial nomeadamente pela criação de parcerias com empresas e 

associações locais. 

-Promover a oferta e inovação de atividades culturais e desportivas pela disponibilização de novos espaços 

culturais recreativos e desportivos. 

 

Realidade Física (edificado) 

A zona histórica da Vila de Alfândega da Fé é um local que apresenta uma taxa considerável de despovoamento. Com 

efeito, dispondo de um parque edificado com 418 edifícios, verifica-se que 199 edifícios estão desocupados ou 

devolutos. Constituída, na sua maioria, por habitações unifamiliares (343). As restantes tipologias são geralmente 

frações integradas na própria habitação, que correspondem a usos sem grande expressão quantitativa nomeadamente: 

comércio, restauração e serviços (44), armazéns e garagens (50), entre outros usos.  

Atendendo ao diagnóstico realizado onde se estimam que 54 imóveis devem atingir o nível “péssimo” e 57 imoveis 

devem atingir o nível “mau”, as prioridades definas para parque edificado são: 

-Aumentar o número de imóveis disponíveis para a Habitação (própria ou arrendamento); 

-Implementar a diversificação e especialização dos imoveis destinados as actividades económicas; 

-Aumentar a oferta de equipamentos culturais e recreativos através da reabilitação de edifícios de interesse 

municipal incluindo o património municipal existente. 

 

Realidade Física (espaço público) 

A ARU da Zona histórica da Vila de Alfândega da Fé dispõe de 44.251,0m2 de espaço público, dos quais 17.784,0m2 

foram intervencionados em 2012 com a obra do PRU (Centro Cívico, Parque Verde e Fonte do Prado) e recentemente 

em 2015, associados às “obras de Conservação da Torre do Relógio e envolvente”.  

Quanto à sua constituição, identificam-se claramente as formas tradicionais que compõem o seu desenho urbano, 

nomeadamente: praças e largos (13); ruas e avenidas (30); travessas / vielas (13) e becos (11).  

Atendendo ao diagnóstico realizado onde se evidenciam varias disfunções ao nível do estado de conservação das 

infraestruturas, dos pavimentos e da escassez dos espaços verdes, as prioridades definidas no âmbito da reabilitação 

do espaço público são: 

-Substituição urgente das infraestruturas urbanas; 

-Uniformizar o pavimento a nível da estereotomia e dos materiais aplicados; 

-Condicionar a circulação automóvel; 

-Promover a circulação pedonal com conforto e segurança; 

-Criar zonas de estacionamento; 

-Aumentar número de espaços verdes e de sombreamento e actualizar o mobiliário urbano e a sinalética 

informativa e direccional. 
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2.3 Programa da operação de reabilitação urbana  

Tendo em conta a regeneração urbana da Zona Histórica de Alfândega da Fé, a reabilitação e qualificação dos edifícios 

e do espaço público é, em termos de exigência programática, a prioridade a ser executada no âmbito desta Operação 

de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU). Contudo, o programa ficaria imperfeito se não se apontassem os modelos 

que concorrem para uma regeneração esclarecida e pragmática, nomeadamente: o Modelo habitacional; o Modelo 

económico assim com as Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico. 

2.3.1 Modelo habitacional  

Evolução demográfica 

O Município de Alfândega da Fé tem sofrido, à semelhança de outros municípios do interior, de sintomas que sendo 

próprios da interioridade são caracterizados de uma forma genérica pelo declínio e envelhecimento demográficos, uma 

economia pouco dinâmica e muito assente em actividades tradicionais, uma população activa pouco escolarizada e 

pouco qualificada e ainda pela falta de oportunidades de investimento.  

Com base dos últimos censos, Alfândega da fé tem perdido população ao ritmo de 60 habitantes por ano. A zona 

histórica, em particular, é o reflexo de um lugar onde os sintomas da interioridade são evidenciados, pelos níveis de 

desertificação e de abandono, confrontado por uma população idosa e pela fuga de jovens por ausência de expectativas 

significativas a nível do futuro profissional, por um parque edificado envelhecido e um espaço público degenerado. 

Apesar dos constrangimento da interioridade, o investimento realizado nos últimos 5 anos pelo estado no nordeste 

transmontano, nomeadamente ao nível das acessibilidades com a construção de vias  (A4, IP2, e IC5), sem esquecer o 

túnel do Marão) assim com o aproveitamento hidroeléctrico do Sabor, irão trazer nos próximos anos alterações 

substanciais na evolução demográfica, podendo inflectir tanto para o repovoamento como para o despovoamento. 

 

Repovoamento 

O município de Alfandega da Fé está fortemente empenhado no repovoamento do seu território. Acredita-se que, pela 

valorização territorial e dos recursos naturais, a tendência deverá evoluir para a perspectiva mais optimista da evolução 

demográfica ou seja para o repovoamento.  

E neste sentido, o município tem sabido aproveitar o impacto provocado pela nova realidade que se apresenta no seu 

território, nomeadamente pelo lançamento e concretização de projectos e obras “âncoras” que permitirão a 

alavancagem do tecido económico de Alfândega da Fé e por conseguinte, conseguir impulsionar a empregabilidade e 

permitir a fixação dos jovens, o retorno e atracção de jovens mais qualificados, dos quais se destacam: 

- Ampliação da zona industrial de Alfândega da Fé, aproveitando a proximidade do IC5 e do acesso rápido a 

Espanha e ao Porto; 

- Candidatura ao NORTE-02-0651-FEDER-000081 “SISTEMA DE APOIO ÀS AÇÕES COLETIVAS PARA 

TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE - PROMOÇÃO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL pretendendo, que com esta 

candidatura, motivar o espirito empresarial no domínio do conhecimento e da inovação e promover a fixação de 

captação de jovens talentos qualificados; 

- Criação da “ROTA DOS SANTUÁRIOS”, aproveitando o potencial turístico desencadeado pela Albufeira do 

Sabor; 

- Criação da “ROTA DOS FRESCOS DA FÉ”, explorando o património religioso e arquitectónico; 

- Diversas acções de reabilitação urbana entretanto realizadas na ARU da zona histórica urbana entre 2012 e 

2015, nomeadamente com o “P.R.U.” em 2012 e com a reabilitação da “Torre do relógio e espaço público envolvente” 

concluída em 2015. 
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Formas e tipos de ocupação dos alojamentos e regeneração 

Do diagnóstico do conjunto edificado realizado na zona histórica verifica-se, que do ponto de vista das formas e tipos de 

ocupação, os alojamentos ocupados correspondem na sua maioria ao modelo da habitação própria e permanente, onde 

o regime de arrendamento não é significativo.  

Também se verifica que modelo habitacional é na sua grande maioria condicionado à dimensão do lote e ao modelo 

cadastral. Ou seja, lotes de pequena dimensão (entre 15 e 50m2) onde a matriz predial é caracterizada por prédios em 

propriedade total sem andares nem divisões susceptíveis de utilização independente. A cada edifício, correspondente 

uma fracção, mesmo em edifícios onde simultaneamente se mesclam os usos da habitação com o comércio ou serviços 

ou ainda industrial. 

Por outro lado a maioria dos edifícios devolutos ou desocupados não dispõe de condições efectivas quer para o 

mercado imobiliário (arrendamento, compra e venda) quer para a mercado turístico (alojamento Local e restauração) 

Conclui-se assim que: 

-O facto da ARU da zona histórica dispor de uma parque edificado heterogéneo do ponto vista dos usos, torna-

se fundamental explorar e promover tipologias de edifícios sustentáveis que admitem a coexistência entre o habitar, o 

trabalho e o lazer, independentemente da forma jurídica de como se processa a ocupação (arrendamento, habitação 

própria permanente, ou ainda residência secundária). 

-O modelo cadastral existente não permite em muitos casos pela sua dimensão física promover uma 

reabilitação unitária, devendo-se optar sempre que possível uma reabilitação conjunta passando eventualmente pela 

união de artigos contíguos e defender assim um modelo habitacional que salvaguarde as condições mínimas de 

habitabilidade.  

-Não existindo imoveis disponíveis para impulsionar o mercado do imobiliário e o mercado turístico, devera 

parte da reabilitação de imoveis ser incluída noutros nichos de mercado a serem explorados no modelo económico a 

prosseguir. 

2.3.2 Modelo económico 

O modelo económico a prosseguir na ARU da zona histórica de Alfândega da Fé devera corresponder a revitalização do 

seu tecido económico passando pela (re)introdução de algumas actividades, modernização do comércio, 

descentralização de alguns serviços e ainda a inclusão de equipamentos culturais. 

 

Reconversão funcional 

A reconversão funcional na ARU deverá ter em conta, para além do estado de conservação dos edifícios, a tipologia e a 

condição de ocupação.  

 

Do diagnóstico realizados, a tipologia mais susceptível de ser reconvertida são os armazéns. De facto os existentes são 

construções antigas, e servem em muitos casos como depósitos de artefatos agrícolas prejudicando a imagem do 

conjunto edificado da zona histórica. As ações de promoção dos produtos locais protagonizadas pelo município 

passando necessariamente pelo licenciamento de pequenas unidades de transformação agro-alimentares, 

nomeadamente as cozinhas regionais, docerias e ainda o artesanato, tem alcançado um sucesso determinante na 

criação do próprio emprego e no desenvolvimento do tecido económico. Estas atividades encontram nestes edifícios 

uma das oportunidades de revitalizar a ARU, operando em simultâneo reabilitação urbana e revitalização económica. 

Por outro lado, o elevado número de edifícios devolutos ou desocupados podem, desde que seja posto em prática 

incentivos ao arrendamento, encontrar no próprio mercado de arrendamento diversas formas de serem rentabilizados, 

eventualmente pela criação de bolsas de arrendamento ou ainda pela disponibilização de instrumentos financeiros 

associados a promoção turística nas suas diversas formas de produto (alojamento local, hostels, etc…) 
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Revitalização do tecido empresarial local  

A revitalização do tecido empresarial local passará necessariamente pelo domínio do conhecimento e da Inovação 

cobrindo os diversos setores da atividade económica.  

Por outro lado, graças a tecnologia atualmente disponível é possível prever um modelo de actividade empresarial que 

funcione em rede, nomeadamente no setor de atividade onde o município de Alfândega da Fé mais se tem empenhado 

nos últimos anos - o Turismo. 

 

Tendo em conta, que a zona histórica de Alfândega da Fé apresenta um tecido económico desvitalizado, o turismo será 

sem dúvida pelo nível diversificado dos serviços que oferece, o motor privilegiado da economia local, onde é espetável a 

criação de empresas dos diversos ramos das atividades económicas, nomeadamente: 

- Empresas de produção de produtos locais ou regionais (agro – alimentares, e artesanato); 

- Empresas de restauração e actividades hoteleiras associadas em rede com empresas de atividades de lazer, 

recreativas e culturais; 

- Empresas do ramo imobiliário associados eventualmente a empresas de projecto e de construção civil, promovendo a 

reabilitação/construção, a venda e o arrendamento de imoveis. 

 

2.3.3 Regra e critérios de protecção património arquitectónico e arqueológico 

 
Planta com a classificação e proteção patrimonial proposta (em anexo). 
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Classificação patrimonial  

Em termos de enquadramento no Plano Director Municipal, a  ARU da zona histórica de Alfândega da Fé corresponde, 

ao nível da qualificação Funcional e Operativa do Solo, a “Espaço Urbano Central”, que inclui ainda o espaço de uso 

especial para equipamentos, e ao nível da Salvaguarda e Qualificação do Solo, inclui 4 grupos de classificação do 

património. 

Tratando-se de um universo de 418 imóveis, dos quais 327 foram identificados, a ARU da zona histórica de Alfândega 

da Fé apresenta mais de 15% de edifícios com mais de 60 anos, datas apuradas pelo registo existente no Serviço de 

Finanças de Alfândega da Fé. Apesar da antiguidade dos edifícios, a sua maioria é de construção corrente de onde se 

destacam aqueles que estão incluídos nos 4 grupos de classificação que se seguem: 

 

Grupo 1 – PATRIMÓNIO CLASSIFICADO E EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO (património classificado + zona de 

proteção). Constituído por: 

- A Casa dos Viscondes de Valpereiro (séc. XIX) (Homologado como IM - Interesse Municipal Despacho de 

Setembro 18 Fevereiro 1997),); 

- A Torre do relógio (séc. VIII/XX/XXI), um imóvel intervencionado em 2015, em vias de classificação 

(património Municipal) ao abrigo da Lei de Bases do Património. 

 

Grupo 2 – PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO de grau 1 (valor patrimonial +área de salvaguarda). Constituído por: 

- A Casa dos Viscondes de Valpereiro (séc. XIX);  

- A Torre do Relógio (séc. XVIII/XX/XXI); 

- Entrada da Antiga Capela da Casa dos Távora (séc. VIII/XIX/XX);  

- Casa Grande (Edifício da Câmara Municipal de Alfândega da Fé) (séc. XX/XXI); 

- Edifício dos Antigos Paços do Concelho / Tribunal de Alfândega da Fé (séc. XX); 

- Casa da Cultura de Alfândega da Fé (séc. XX);  

- Lagar D’ el Rei (séc. XVII/XVIII); 

- Escola Primária (tipologia Adães Bermudes (séc. XX);  

- Igreja Matriz de Alfândega da Fé / Igreja de São Pedro (séc. ???/séc. XX); 

- Capela da Família dos Ferreiras (séc. XVIII);  

- Capela da Misericórdia (séc. XV/XVIII/XX);  

- Capela de São Sebastião (séc. XVII). 

 

Grupo 3 – PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO de grau 2 (valor patrimonial) 

- Eira (Antigo Relógio de Sol) em Alfândega da Fé (séc. XVIII); 

- Capela do Espírito Santo (séc. XVIII). 

 

Grupo 4 – PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO (valor patrimonial +perímetro de salvaguarda). Constituído pela zona de 

proteção do Castelo de Alfândega da Fé é limitado pelo seguinte espaço Publico (área parcialmente intervencionada em 

2015 com a Reabilitação da Torre do Relógio e Espaço Público Envolvente): 

(Largos Praças) - Largo conselheiro Eduardo Coelho; Adro da Misericórdia;  

(Ruas) - Rua se São João de Deus; Rua das Barreirinhas; Rua Cavaleiros Das Esporas Douradas; Rua do Castelo; Rua 

Manuel António Ferreira; Rua Francisco Manuel Alves (Abade Baçal); Rua do relógio; Rua 31 de Janeiro; Rua do 

Quebra Costas; Rua Maria Francisco Cordeiro;  

(Travessas) - Travessa do Relógio; Travessa Frei João Hortelão; Travessa de João de Miranda; 

(Becos): - Beco do Relógio. 
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Conclui-se que nos termos do PDM em vigor existe, dentro da ARU da zona histórica de Alfândega da Fé, uma zona 

especial de proteção (suspeita de ocorrência de vestígios arqueológico) e imóveis catalogados isoladamente. Contudo, 

esta avaliação deixa de fora um conjunto de edifícios que, não tendo o reconhecimento dos anteriores, são importantes 

no sentido de preservar os aspetos relevantes da estrutura morfológica da zona história de Alfandega da Fé no que se 

refere a escala urbana, do edificado, da rua, do largo ou praça, da travessa e do beco. 

Atendendo aos Objetivos Estratégico da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática da zona histórica de Alfândega 

da Fé, foi considerado que o edificado não identificado e classificado no PDMAF, se deveria atribuir um valor patrimonial 

em função dos 3 critérios que se seguem:  

 

Edifício notável – edifícios que pela sua natureza arquitetónica e construtiva representam uma época e/ou denotam 

qualidades de composição arquitetónicas de interesse, quer pela dimensão quer pelo conteúdo funcional; 

 

Edifício de acompanhamento – edifícios que apesar de não apresentarem qualidade arquitetónica e/ou construtiva 

notável, contribuem para a coesão da imagem urbana do conjunto em que se inserem; 

 

Edifício sem interesse - edifícios que, quer pela natureza arquitetónica e construtiva, quer pela sua volumetria, ou até 

mesmo por alterações à sua traça original, não apresentam qualidade arquitetónica e/ou construtivas relevantes. 

 

Regras de Proteção Patrimonial 

A proteção patrimonial não é apenas a preservação de uma herança histórica física e cultural, deve também ser 

entendida como suporte à construção de um lugar onde as atividades e os protagonistas da vitalidade urbana possam 

garantir o futuro. 

Os espaços urbanos consolidados regem-se pelo regulamento do plano diretor municipal de Alfândega da Fé, 

nomeadamente: no capítulo III (opções estruturante) e em todo o seu articulado, especificamente no artigo 18 

(integração e transformação de pré existências) e no artigo 19 (demolições); no capítulo V (solo urbano), 

especificamente nos artigos 46 (edificação em situação urbanística consolidada ou em consolidação) e 47 

(caracterização e usos); no capítulo IX (condicionamento de salvaguarda de proteção) na secção 2 (valores 

patrimoniais) em todo o seu articulado, e ainda no capítulo X (programação e execução do plano) na subsecção 1 

(orgânica) e especificamente (art. 79 execução em solo urbanizado), na secção 2 (orientação programáticas) (art.88 

unidades operativas de planeamento e gestão), na secção 3 (normas de projetos e parâmetros de dimensionamento) 

em todo o seu articulado. 

As regras proposta pelo PDM no que se refere as regras dos condicionalismos de salvaguarda e proteção (capitulo IX), 

deixa o conceito de intervenção ao nível da preservação e reabilitação aberto a interpretação subjetiva, e limitado aos 

reconhecimentos do património acima identificado expressado pelos seguintes pontos do respetivo capítulo:  

 

«a) Só deve permitir a demolição, no todo ou em parte, dos elementos ou conjuntos descritos no número 1, 

bem como quaisquer intervenções que neles se pretendam efetuar, quando expressamente considere que tais ações 

não diminuem nem prejudicam o seu interesse e valor histórico-cultural;  

b) Deve sujeitar quaisquer obras ou intervenções dentro das áreas de salvaguarda referidas no número anterior 

a condicionamentos especiais relativamente às atividades a instalar e/ou à configuração volumétrica e aspeto exterior 

das edificações, sempre que entenda que tal é necessário para garantir a compatibilização funcional e formal da 

intervenção com os elementos patrimoniais que as referidas áreas enquadram.» 

 

Desta forma, considera-se, no que se refere aos aglomerados urbanos ou conjuntos urbanos a revitalizar, que os 

aspectos tipo-morfológicos de intervenção no edificado estão assegurados pela interpretação do PDM. 
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No caso concreto da zona histórica de Alfândega da Fé e sendo um dos objetivos estratégico “preservar a memória e 

promover a identidade dos núcleos urbanos a reabilitar”, assume-se que o estímulo a reabilitação urbana iniciada pelo 

município quer através dos apoios e benefícios fiscais concedidos quer ainda por instrumentos financeiros a serem 

disponibilizados, irá permitir a construção de soluções que do ponto de vista da sustentabilidade e da qualidade 

contribuem para uma zona histórica com ambiente urbano social e culturalmente atractivo. 

 

Por um lado, sem prejuízo do acatamento das disposições legais aplicáveis quando se tratar de património classificado 

ou em vias de classificação, e do respeito pelos poderes de intervenção das respetivas entidades de tutela, o Município 

na qualidade de entidade gestora, para as ações de reabilitação a desenvolver no tecido urbano da zona histórica de 

Alfândega da Fé, salvaguarda as seguintes disposições a serem desde já implementadas: 

 

Dos proprietários 

Ações de notificação (sob pena de aplicação de sanções fiscais ou coercivas) 

Os proprietários com edificações identificadas com um grau de conservação (péssimo ou mau) que ponham em causa a 

segurança e a salubridade do ambiente urbano, assim como os proprietários que não concluem as obras dentro dos 

prazos definidos. 

 

Dos edifícios  

Ações de apreciação  

Todos as obras sujeitas ou não a controlo prévio nos termos do RJRU e RJUE serão submetidos a apreciação da 

entidade gestora, a qual, dentro da sua competência técnica avaliará a qualidade da intervenção. 

 

Ações de acompanhamento  

Todos as obras sujeitas ou não a controlo prévio terão acompanhamento e monotorização pela entidade gestora, a qual, 

dentro da sua competência técnica avaliará a qualidade e coerência da execução da obra, visando um efeito 

pedagógico junto dos promotores das obras e respetivos intervenientes. 

 

Ações de vistoria  

Todos as obras sujeitas ou não a controlo prévio serão submetidos a ações de fiscalização pela entidade gestora, a 

qual, dentro da sua competência técnica avaliará a o resultado da intervenção pela aferição da aplicação dos critérios e 

de “avaliação funcional e de desempenho” de “avaliação física” quando aplicável (conforme descrito nas fichas de 

avaliação dos anexos III e IV). 

 

Por fim, todas as obras a serem realizadas nos edifícios identificados na planta classificação e proteção patrimonial (em 

anexo) são obrigatoriamente sujeitos a controlo prévio nos termos do RJRU e RJUE. 

 

2.4 Modelo de gestão  

Pretendendo o município prosseguir com uma Operação de Reabilitação Urbana sistemática (ORU) por instrumento 

próprio e conforme o enunciado na metodologia em 2.1, o modelo de gestão terá como principio a coordenação e 

monotorização de todas as ações de reabilitação públicas ou privadas.  

Desta forma, o município pode fazer com que as acções de reabilitação do edificado da iniciativa privada dos 

particulares possam amplamente participar das acções de reabilitação urbana promovidas pelo município no que se 

refere ao espaço público e aos equipamentos de utilização colectivas de natureza pública. 
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Assim o Município, na qualidade de entidade gestora, definida de acordo com o artigo 9º e do estabelecido no nº 1 do 

artigo 10º do RJRU, é o principal agente dinamizador da revitalização da sua zona histórica delimitada em ARU, 

exercendo a sua gestão em 3 níveis de actuação:  

1º Nível: Abordagem do Município aos agentes envolvidos na reabilitação urbana e parceiros 

2º Nível: Organização interna do município e dos recursos humanos 

3º Nível: Ações de comunicação e divulgação (dos indicadores de realização e resultados) 

 

Sendo o exercício da reabilitação urbana uma disciplina onde se conjugam interesse de natureza pública e privada, 

cabe ao município, na prossecução dos objectivos a que se propõem apresentar um novo serviço municipal dotado de 

corpo técnico multidisciplinar.  

Este serviço irá funcionar em estreita ligação com a Divisão do Urbanismo e Ambiente (DUA) (obras particulares), com a 

Divisão de Obras (DO) (obras publicas, espaço público e equipamentos) e ainda com a Divisão de Desenvolvimento 

Económico, Social e Cultural (DDESC) (habitação social, associações e ipss).  

No âmbito do funcionamento deste serviço será criado um posto de trabalho de técnico(a) superior de arquitetura, 

responsável pelo apoio técnico e dinamização da operação de reabilitação urbana sistemática da zona histórica de 

Alfândega da Fé, ao qual serão atribuídas as seguintes tarefas: 

- Fiscalização do estado de conservação do parque edificado e não edificado; 

- Controlo do cumprimento das regras do instrumento de planeamento (sentido pedagógico); 

- Aplicação da Ficha técnica de avaliação do estado de conservação de imoveis (MAEC); 

- Elaboração de pareceres de obras de natureza pública e privada; 

- Acompanhamento e monitorização das obras de natureza Pública (com reporte de resultados). 

 

Os demais postos de trabalho que integram a equipa técnica são os seguintes: 

Chefe da DUA (divisão de urbanismo e ambiente), Chefe da DO (divisão de obras), topógrafo municipal, Eng. civil da 

DO, 3 técnicas da ação social e 2 Fiscais Municipais.  

2.4.1 Mecanismos de acompanhamento e avaliação  

Relacionado com o 1º e 2º nível de actuação do modelo de gestão do município, os mecanismos de acompanhamento e 

avaliação serão postos em prática através do serviço municipal de apoio à reabilitação urbana em colaboração com a 

Divisão do Urbanismo e Ambiente (DUA), com a Divisão de Obras (DO) e ainda com a divisão de desenvolvimento 

económico, social e cultural (DDESC), com as seguintes competências: 

- Monitorização do plano e das actividades realizadas pelos parceiros; 

- Reporte de resultados; 

- Inquéritos sobre o grau de satisfação dos residentes; 

- Recolha de ideias ou sugestões que não tivessem sido comtempladas e que ainda possam enriquecer os 

aspetos programáticos da presente operação reabilitação urbana e a divulgação dos resultados alcançados a 

longo do processo da regeneração urbana; 

- Produção e distribuição de folhetos informativos com informação variada nomeadamente: atribuição dos 

benefícios fiscais; apresentação dos vários instrumentos financeiros; obras ou projetos em curso; divulgação de 

resultados, etc..  

2.4.2 Envolvimento e responsabilidades dos parceiros  

Relacionado com o 1º e 3 º nível de atuação do modelo de gestão do município, e contando com a participação de todos 

os agentes envolvidos na reabilitação urbana e parceiros (nomeadamente: população residente, agentes do imobiliário e 
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da construção, associações publicas ou privadas e I.P.S.S.), o seu envolvimento e responsabilização será durante a 

vigência da presente operação de reabilitação urbana acompanhada através das seguintes ações lideradas pelo 

Município: 

- Reuniões que traduzam o plano e os objetivos estratégicos a prosseguirem;  

- Execução do plano de acordo com as prioridades de investimento definidas no plano de ação de regeneração 

urbana; 

- Agilização de procedimentos na elaboração de contratos ou protocolos com eventuais parcerias; 

- Monitorização do plano e das actividades realizadas pelos parceiros; 

- Reporte de resultados; 

- Inquéritos sobre o grau de satisfação dos residentes;  

- Recolha de ideias ou sugestões que não tivessem sido comtempladas e que ainda possam incorporar o plano 

e a divulgação dos resultados alcançados a longo do processo da regeneração urbana. 

2.5 Quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação  

O procedimento para a atribuição dos apoios e incentivos as ações de reabilitação estão apresentados de uma forma 

sucinta no manual de apoio a reabilitação (anexo I).  

Assim mediante o preenchimento do requerimento “operação de reabilitação urbana- ORU” (anexo II) apresentado pelo 

requerente ao município (secção de reabilitação urbana), aos apoios e os incentivos são validados ou atribuídos em 

função do resultado obtido no preenchimento dos anexos III, IV, V, VII e VIII 

 

2.5.1 Quadro dos benefícios fiscais  

No âmbito da delimitação da ARU da Zona Histórica de Alfândega da Fé, nos termos da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto (RJRU) e do Estatuado do Benefícios (EBF) definido pela Câmara Municipal e deliberado pela Assembleia 

Municipal, foi definida a atribuição dos seguintes beneficiais fiscais: 

– A redução de 50% de IMT às aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio urbano 

destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, 

quando localizado na «Área de Reabilitação Urbana»; 

– Reconhecimento da aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA para as ações de reabilitação situadas na 

ARU, devidamente validadas pelo município, e contratualizadas pelo particular com empreiteiro habilitado; 

 

2.5.2 Incentivos às ações de reabilitação 

No sentido de promover uma reabilitação urbana com qualidade e responsabilidade, A camara municipal atribui as 

ações de reabilitação promovidas pela iniciativa privada a isenção de taxas urbanísticas, mediante o cumprimento do 

seguinte critério: 

- É concedida a isenção das taxas municipais associadas aos atos no âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (taxas definidas no RUEMAF e no RTTMMAF) — através da devolução dos valores pagos 

pela emissão do Alvará de Obras / Título de Obras, no momento da Autorização de Utilização, desde que seja 

reconhecida a aplicação dos critérios de “avaliação física” quando aplicável e de “avaliação funcional e de 
desempenho” de acordo com a instrução dos anexos III e IV. 
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2.5.1 Soluções de Financiamento  

Definem-se como soluções de financiamento, os programas de financiamento público da reabilitação Urbana, 

nomeadamente, os programas nacionais, promovidos pelo IHRU. Trata-se de programas de financiamento disponíveis 

no portal da habitação, nomeadamente:  

- Instrumento financeiro reembolsável criado ao abrigo do protocolo entre ANMP e o IFRRU —  Instrumento 

Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020); 

- Reabilitar para Arrendar – Programa de Reabilitação Urbana; 

- Reabilitar para Arrendar – Habitação acessível - Programa de Reabilitação Urbana; 

- Reabilitar para Arrendar – Programa de Reabilitação Urbana”, PROHABITA. 

 

IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas  

É um instrumento financeiro, criado no âmbito do Portugal 2020, e como tal sendo financiado pelos Programas 

Operacionais Regionais, do Continente e Regiões Autónomas, e pelo Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos, para apoio à reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência 

energética, em complementaridade, na reabilitação de habitação para particulares. 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito pela banca 

comercial, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado, sendo cofinanciáveis as 

seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) definidas pelos Municípios: 

- Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que 

demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DL.º 266-B/2012, de 31 de dezembro) de acordo com a 

instrução do anexo III; 

- Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 

 

A utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação própria, 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 financeira e gerar receitas líquidas positivas suficientes para 

amortizar o valor do financiamento do investimento.  

 

Todas as operações que são objeto de financiamento são submetidas ao parecer de enquadramento de acordo com o 

anexo V, dirigida através de requerimento (anexo I) ao município pelo interessado. As operações são apreciadas e 

validadas pelo município através do seu ponto Focal, criado ao abrigo do protocolo de colaboração institucional entre a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação 

e Revitalização Urbanas (EG) 

 

O IFRRU 2020 pondera e concretiza as conclusões e recomendações das avaliações ex ante desenvolvidas para o 

efeito. 

 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/portal/reabilitacao/homearu.html
https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/reabilitacao/ifrru/documentos/Protocolo-assinado-ANMP-IFRRU-COMPRIMIDO.pdf
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Reabilitar para Arrendar - Programa de Reabilitação Urbana  

Trata-se de um programa de reabilitação urbana com uma dotação inicial de 50 milhões de euros, proveniente de um 

Empréstimo concedido pelo Banco Europeu de Investimento e orientado através da ficha de produto seguinte: 

 

Linha de 

crédito 

Programa Reabilitar para Arrendar – RpA – Financiamento para Intervenções de Reabilitação Urbana. 

Beneficiários  

Municípios, Sociedades de Reabilitação Urbana, Empresas Municipais, Serviços da administração direta do estado, Institutos 

Públicos, Regiões Autónomas, Associações de Municípios e Entidades Públicas Empresariais de capitais exclusivamente públicos. 

Os serviços da administração direta do estado, Institutos Públicos, Regiões Autónomas, Associações de Municípios e Entidades 

Públicas Empresariais de capitais exclusivamente públicos, constituem-se como Entidades Associadas e terão de integrar uma 

candidatura a apresentar por uma Entidade Gestora (Municípios, Sociedades de Reabilitação Urbana e Empresas Municipais). 

Intervenções 

elegíveis 

 

Reabilitação ou reconstrução de edifícios, ou ainda construção de novos edifícios para preenchimento de tecido urbano antigo, 

cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou 

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. 

. 

Condições de 

acesso 

Através de candidatura a apresentar por uma entidade gestora, dentro do prazo estabelecido pelo IHRU, cumprindo 

cumulativamente: 

● Ter capacidade de endividamento aferida pela DGAL, quando aplicável, para a contratação de empréstimos em cada ano; 

● Não ter dívidas por regularizar ao Estado (IHRU, Finanças e Segurança Social); 

● Demonstrar a sustentabilidade económica das intervenções propostas, ou apresentar garantias para a cobertura das eventuais 

responsabilidades que venham a resultar dos investimentos propostos; 

● Pagar a taxa de análise; 

● Iniciar as intervenções no prazo de 1 ano após o início do período da candidatura; 

● Concluir as intervenções até 30 de setembro de 2018. 

Montantes 

financiáveis 

Empréstimo de até 50% do valor final do investimento total a realizar em cada Intervenção, sendo obrigatório assegurar, no 

mínimo, 10% de capitais próprios. 

Taxa de juro Taxa de juro indexada à Euribor a 3 meses, acrescida de uma margem fixada contratualmente. 

Utilização de 

verbas 

A efetuar mediante pedido de desembolso apresentado com pelo menos 30 dias de antecedência a aprovar pelo IHRU. 

Mínimo de 

desembolso 

O valor mínimo de cada desembolso será o menor valor dos seguintes: 

● 200.000 euros; 

● 50% do valor do empréstimo. 

Fica excecionado destes limites o valor do último desembolso quando o montante por disponibilizar do empréstimo for inferior a 

qualquer um deles. 

Vencimento de 

juros 

Trimestralmente a 15 de março, 15 de junho, 15 de setembro e 15 de dezembro, de cada ano. 

Pagamento de 

juros 

Trimestralmente a 1 de março, 1 de junho, 1 de setembro e 1 de dezembro, de cada ano. 

Prazo total Até 30 anos, com início na data da primeira utilização 

Carência de 

capital 

Até 10 anos, salvo no caso da entidade gestora ser um município, caso em que este prazo é até 2 anos, com início na data da 

primeira utilização. 

Re-embolso Prestações constantes anuais e consecutivas, após o período de carência, vencendo-se em 15 de março de cada ano e 

pagamento em 1 de março de cada ano. 

Garantias Garantia principal – Consignação de receitas, sem prejuízo de o IHRU poder aceitar outras garantias, nomeadamente hipoteca 

Seguros 

obrigatórios 

Seguros em companhias de seguro de primeira ordem, dos ativos imobiliários objeto de intervenção, segundo as modalidades e 

procedimentos usuais no setor em que se inserem os empreendimentos de idêntica natureza. 

Forma de 

regulação 

Contrato a celebrar entre o IHRU e a Entidade beneficiária, por documento particular 

Legislação ● Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto (Lei Orgânica do IHRU), alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/2015, de 5 de junho; 
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relacionada ● Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana). 

Leitura do regulamento do programa disponível em www.portaldahabitacao.pt 

 

Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível – Programa de Reabilitação Urbana; 

O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” tem como objetivo o financiamento de operações de 

reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após  reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento em regime de renda condicionada. 

Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, contando com o apoio financeiro do Banco Europeu de 

Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e orientado através da ficha de produto seguinte:  

 

Linha de 

crédito 

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessíve 

Descrição Empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade 

igual ou superior a 30 anos, que após a reabilitação se destinem predominantemente a fim habitacional, devendo as frações 

habitacionais e respetivas partes acessórias destinar-se a arrendamento em regime de renda apoiada ou condicionada ou em 

qualquer outro regime de arrendamento, desde que o valor da renda praticada não exceda o valor da renda condicionada do fogo, 

nos termos do presente regulamento. 

Entende-se que um edifício se destina predominantemente a fim habitacional quando as frações não habitacionais que se 

destinem a comércio ou serviços se situem num piso térreo. 

Beneficiários Qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que seja proprietária do edifício ou de parte do edifício a 

reabilitar ou que demonstre ser titular de direitos e poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como dono de obra 

no âmbito de contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por si ou em conjunto com outros contitulares. 

Intervenções 

elegíveis 

Reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, situados em Áreas de Reabilitação 

Urbana (ARU), que careçam de obras de reabilitação integral e que, após a reabilitação se destinem predominantemente a fim 

habitacional. 

Podem também ser concedidos empréstimos para a reabilitação de edifícios com mais de 30 anos situados fora de ARU, desde 

que careçam de obras de reabilitação integral e sejam constituídos exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes 

acessórias. 

Intervenções 

inelegíveis 

Reabilitação de edifícios cujo prazo estimado para realização de obras seja superior a 12 meses. 

Reabilitação de edifícios que nos 10 anos anteriores à data da apresentação da candidatura tenham sido reabilitados com apoios 

públicos, nomeadamente ao abrigo dos programas PRID, RECRIA, RECRIPH, REHABITA, SOLARH ou PROHABITA. 

Operações nas quais se verifique a ausência de viabilidade e sustentabilidade da operação de reabilitação, nomeadamente as que 

evidenciem a existência de um elevado risco de incumprimento dos prazos e ou dos custos. 

Modo da 

candidatura 

Através de formulário eletrónico a disponibilizar no sítio da internet indicado pelo IHRU. 

Condições de 

acesso 

A operação de reabilitação deverá cumprir cumulativamente os seguintes critérios: 

● Demonstrar a sustentabilidade económica da respetiva operação proposta; 

● Pagar a taxa de análise no montante de 150 €; 

● Iniciar as intervenções no prazo de 90 dias após a assinatura do contrato de empréstimo, ou da obtenção do visto do Tribunal de 

Contas, quando aplicável; 

● Concluir as obras no prazo de 12 meses após a assinatura do contrato de empréstimo, prazo esse eventualmente prorrogável 

por razões atendíveis pelo IHRU; 

Os promotores não podem ter dívidas por regularizar ao Estado (Finanças, Segurança Social e IHRU). 

Destino das 

frações e 

edifícios 

As frações habitacionais dos edifícios reabilitados no âmbito do presente programa, ficam afetos ao regime de arrendamento 

durante a vigência do empréstimo até à sua amortização integral, não podendo o valor da renda aplicada a cada fração exceder o 

valor da renda condicionada que lhe corresponde. 

Qualquer alteração no destino das frações implica a prévia amortização do empréstimo correspondente. 

Montantes 

financiáveis 

 Empréstimo até 90% do investimento total da operação de reabilitação. 

Despesas 

elegíveis 

Projetos e outros trabalhos conexos da empreitada, incluindo sondagens, fiscalização, assistência técnica egestão de projetos; 

● Introdução de soluções de eficiência energética no edifício, incluindo certificações e estudos sobre soluções dessa natureza; 

● Estudos preparatórios das candidaturas, desde que provada a sua necessidade e relação com o projeto; 

● Obras nas partes comuns do edifício, nomeadamente ao nível dos elementos estruturais, coberturas, fachadas, fenestrações, 

redes comuns de água, eletricidade e gás, caixas de escadas e elevadores; 

● Obras no interior das frações cujo valor das rendas não seja superior ao da renda condicionada; 

http://www.portaldahabitacao.pt/
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● Reabilitação de áreas interiores do edifício não destinadas ao fim referido na alínea anterior, desde que o edifício se localize em 

ARU; 

● Obras de restauro em edifícios classificados; 

● O IVA não recuperável. 

 

Despesas não 

elegíveis 

● Realização de obras de mero restauro em edifícios não classificados; 

● Obras de manutenção, limpeza, embelezamento do edifício; 

● Despesas que não caibam no preço da empreitada ou de serviços com esta conexos, apenas indiretamente relacionadas com a 

promoção da operação de reabilitação, nomeadamente encargos de natureza fiscal ou relativos à contratação, como as despesas 

necessárias à constituição de garantias; 

● O IVA recuperável; 

● Despesas com qualquer tipo de realojamento; 

● Encargos financeiros de qualquer tipo. 

Taxa de juro Taxa fixa durante todo o período do empréstimo. 

Utilização Possibilidade de disponibilização de adiantamento com a assinatura do contrato, sendo esse adiantamento deduzido no valor 

percentualmente correspondente em cada utilização futura. 

Valor do adiantamento até 20% do montante financiado ou até 40 % do valor patrimonial tributário atual. 

Utilizações baseadas em autos de medição relativos a trabalhos executados num determinado período e ainda ao pagamento das 

despesas elegíveis, que se comprove terem sido efetuadas. 

Utilizações seguintes dependentes da entrega de comprovativos dos pagamentos efetuados com os desembolsos anteriores. 

Prazo de 

utilização 

Até 12 meses após a assinatura do contrato, sem prejuízo de poder ser prorrogado em casos devidamente fundamentados pelo 

promotor e aceites pelo IHRU. 

Período de 

carência de 

capital 

Até 6 meses após a conclusão do período de utilização, não podendo ultrapassar um período de 18 meses contabilizado a partir 

da data da assinatura do contrato. 

Re-embolso Até 180 prestações, constantes, mensais e sucessivas de capital e juros. 

Possibilidade de re-embolso antecipado do capital, com acréscimo de 0,5% do capital re-embolsado. 

Garantia Hipoteca dos edifícios e frações, podendo o IHRU exigir outras garantias que considere idóneas e adequadas ao risco do 

empréstimo em função das suas regras de gestão e segurança ou da natureza do promotor. 

Seguros 

obrigatórios 

Seguros dos ativos imobiliários objeto de intervenção garantindo pelo menos o valor de reconstrução do imóvel em caso de 

incêndio, raio ou explosão, inundações ou catástrofes naturais. 

O seguro deverá vigorar durante a vigência do contrato. 

Forma de 

regulação 

Contrato a celebrar entre o IHRU e o Mutuário, por documento particular. 

Legislação 

relacionada  

Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/20155, de 5 de junho (Lei Orgânica do IHRU); 

● Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto (Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana) e pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro; 

● Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro (Regime de Renda Condicionada); 

● Decreto-Lei nº 53/2014, de 8 de abril (Regime Excecional para a Reabilitação Urbana - RERU). 

leitura do regulamento do programa disponível em www.portaldahabitacao.pt 

 

PROHABITA 

O PROHABITA tem como objetivo a resolução global das situações de grave carência habitacional de agregados 

familiares residentes no território nacional e é concretizado mediante a celebração de Acordos de Colaboração entre os 

Municípios ou Associações de Municípios e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. 

São consideradas situações de grave carência habitacional, os casos de agregados familiares que residem 

permanentemente em edificações, partes de edificações ou estruturas provisórias, caracterizadas por graves 

deficiências de solidez, segurança, salubridade ou sobrelotação, bem como as situações de necessidade de alojamento 

urgente, definitivo ou temporário, de agregados familiares sem local para habitar em virtude da destruição total ou 

parcial das suas habitações ou da demolição das estruturas provisórias em que residiam. 

O PROHABITA permite ainda a concessão de apoios para construção de nova ou reabilitação de habitação própria e 

permanente, quando esta for total ou parcialmente destruída por calamidades, intempéries ou outros desastres naturais 

e o pagamento do arrendamento de habitações ou do preço de permanência em estabelecimentos hoteleiros ou 

http://www.portaldahabitacao.pt/
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similares, por necessidade de alojamento urgente e temporário motivado pela inexistência de local para residir, 

relativamente a agregados familiares que não constem dos levantamentos realizados para efeito do PER e desalojados 

por via de demolições efetuadas em execução deste programa, sendo que, nestes casos, não será necessária a 

celebração de um Acordo de Colaboração.  

 

CONDIÇÕES 

DE ACESSO 

Podem beneficiar de financiamento ao abrigo dos Acordos de Colaboração celebrados no âmbito do PROHABITA: 

a) As Regiões Autónomas, as associações de municípios e os municípios outorgantes dos acordos de colaboração; 

b) Os serviços da administração directa do Estado, os institutos públicos e as entidades públicas empresariais de capitais 

exclusivamente públicos com atribuições no âmbito territorial das Regiões Autónomas e competências para a promoção e gestão 

de habitação social; 

 c) As empresas públicas regionais e municipais, por si ou em representação da respectiva Região ou município desde que 

detenham, nos termos legais ou estatutários, os poderes necessários para a contratação do financiamento, incluindo a prática de 

todos os actos com este relacionados; 

d) IPSS’s e Cooperativas, desde que estabeleçam um Protocolo com o Município. 

Têm acesso à atribuição de uma habitação no âmbito do PROHABITA os agregados familiares que cumpram cumulativamente as 

seguintes condições: 

 a) Serem considerados agregados carenciados nos termos do decreto-lei nº 135/2004, de 3 de Junho, na redacção pelo Decreto-

Lei nº 54/2007, de 12 de Março; 

 b) Nenhum dos seus membros deter, a qualquer título, outra habitação na área metropolitana do concelho do respectivo 

alojamento ou em concelho limítrofe deste nem ter inscrita para efeitos fiscais, de segurança social ou outros outra residência 

permanente no território nacional; 

c) Nenhum dos seus membros estar a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais. 

CONDIÇÕES 

DE 

FINANCIAMEN

TO 

As condições de financiamento no âmbito do PROHABITA estão estabelecidas nos artºs. 15º a 16º-C do D.L. 135/2004, de 3 de 

Junho, na redacção dada pelo D.L. 54/2007, de 12 de Março, variando de acordo com a solução adoptada para a concretização do 

Acordo de Colaboração. 

De acordo com o artº 12º do DL 54/07, ao abrigo do Prohabita, poderão ser concedidos financiamentos para os seguintes fins: 

 1. Aquisição de habitações e partes acessórias das mesmas 

2. Aquisições de Empreendimentos Habitacionais de custos controlados 

3. Aquisição e infra-estruturação de terrenos e / ou construção de empreendimentos de custos controlados 

4. Aquisição de Edifícios e realização de obras para a sua reabilitação 

5. Arrendamento de prédios ou fracções autónomas de prédios urbanos, destinados a habitação. 

Leitura do programa financiamento disponível em www.portaldahabitacao.pt 
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2.6 Programa de investimento  

O Programa de investimento a realizar na Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) da Zona histórica de 

alfândega da Fé, independentemente da natureza do investimento, público ou privado, tem com objectivo fundamental a 

sua regeneração através de ações reabilitação e revitalização quer dos edifícios quer do espaço público. 

Considerando, no entanto, que o investimento de natureza pública atentará sempre a instrumentos financeiros não 

reembolsáveis, e o investimento da natureza privado poderá ainda ter acesso aos instrumentos financeiros disponíveis 

para reabilitação urbana como indicado em 2.5.1 (soluções de financiamento). 

 

2.6.1 Investimento público 

Com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições da qualidade de vida da população directamente 

beneficiada da sua zona histórica delimitada em ARU e ainda potenciar o desenvolvimento turístico do concelho, o 

Município de Alfândega da Fé, prevê um programa de investimento público considerando as duas tipologias de 

intervenção nos termos do previsto no artigo 121º da Portaria n.º 57B/2015, de 27 de fevereiro (RJRU). 

 

 
 

Planta da área de reabilitação da zona histórica de Alfândega da fé com o Programa de Investimento Publico (em anexo). 

 

As Ações de reabilitação no espaço público preveem a continuidade das intervenções profundas realizadas entre 2012 

com a obra do PRU (Centro Cívico, Parque Verde e Fonte do Prado) e 2015, associados às “obras de Conservação da 

Torre do Relógio e envolvente”.  



 
 
 

  
 
PO.03_PROG.01_PERU Z.H. DUA │ SETOR de ORDENAMENTO do TERRITÓRIO e URBANISMO (SOTU) 25de31 
 

Nos que respeitas ações de reabilitação nos edifícios, a grande maioria são património Municipal considerando no 

entanto que 2 imoveis propriedade Privada são objecto de aquisição indispensável para a execução do programa de 

investimento, quer pela posição estratégia das intervenções quer pelo seu valor histórico e patrimonial, nomeadamente: 

a "casa do arcebispo D. José de Moura"; e o edifício do “Lagar Del Rei”. 

Assim nas componentes de “reabilitação de espaço público” e “reabilitação integral de edifício para equipamentos de 

utilização colectiva de natureza pública ou destinados a habitação social”, de acordo com o programa de investimentos 

previsto, os investimentos a realizar são:  

 

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO CALENDARIZAÇÃO 

“Reabilitação de espaço público…”, nos 

termos do previsto no artigo 121º da 

Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de 

fevereiro: 

Reabilitação do Espaço Público – Centro 2017/2018 

Reabilitação do Espaço Público - Fraguinhas 2018/2019 

Reabilitação do Espaço Público – Castelo 2019/2020 

Reabilitação do Espaço Público - Portela 2019/2020 

Reabilitação do Espaço Público - Centro cívico 2019/2020 

Reabilitação do Espaço Público - Trás do castelo 2019/2020 

“Reabilitação integral de edifícios…”, 

nos termos do previsto no artigo 121º 

da Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de 

fevereiro: 

Reabilitação da "casa do arcebispo D. José de Moura"* 2017/2018 

Reabilitação do "Lagar Del Rei";* 2018/2019 

Reabilitação da escola primária "Adães Bermudes"; 2019/2020 

Reabilitação de edifício Municipal para habitação social 1 2019/2020 

Reabilitação de edifício Municipal para habitação social 2 2019/2020 

Reabilitação da antiga Escola pré primária; 2019/2020 

* Edifício a serem adquiridos pelo município 
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2.6.2 Investimento privado 

Nos últimos cinco anos o investimento privado na reabilitação da zona histórica teve, apesar da conjuntura económica, 

algum dinamismo. Da monitorização em curso, verificamos que existem 16 edifício reabilitados concluídos há pelo 

menos 5 anos e actualmente existem mais 6 edifícios a serem reabilitados. Constatamos que as obras de reabilitação 

do espaço público realizadas entre 2012 e 2015, nomeadamente PRU (Centro Cívico, Parque Verde e Fonte do Prado) 

e “Conservação da Torre do Relógio e envolvente”, contribuíram para esse resultado. 

 
Planta de edifícios reabilitados a pelo menos cincos ou em reabilitação (em anexo). 

 

Ano U de quarteirão SIG de edifício Processo Municipal 

2011 QE1 41°20'31.0"N - 6°58'00.8"W RI 52/2011 

2011 QV 41°20'38.3"N - 6°57'55.6"W CP 01/2011 

2012 QP1 41°20'30.1"N - 6°57'54.4"W RI 07/2012 

2012 QX 41°20'37.9"N - 6°57'57.8"W RI 29/2012 

2012 QL1 41°20'30.1"N - 6°57'56.8"W RI 39/2012 

2012 QN 41°20'34.4"N - 6°57'51.7"W D.O. 

2013 QG 41°20'32.5"N - 6°57'54.9"W RI 19/2013 

2013 QN 41°20'34.6"N - 6°57'52.6"W D.O. 

2013 QX 41°20'38.6"N - 6°57'56.9"W D.O. 

2013 QX 41°20'38.1"N - 6°57'56.4"W D.O. 

2014 QB2 41°20'26.9"N - 6°57'45.8"W RI 23/2014 

2015 QP 41°20'35.1"N - 6°57'54.0"W RI 50/2015 
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2015 QL 41°20'32.1"N - 6°57'50.8"W RI 51/2015 

2015 QN1 41°20'30.7"N - 6°57'55.7"W D.O. 

2016 QF1 41°20'29.1"N - 6°57'58.3"W RI 10/2016 

2016 QT 41°20'32.6"N - 6°57'56.5"W RI 16/2016 

2016 QN1 41°20'29.9"N - 6°57'55.5"W RI 17/2016 

2016 QN1 41°20'29.6"N - 6°57'55.4"W RI 25/2016 

2016 QQ 41°20'34.7"N - 6°57'55.4"W RI 32/2016 

2016 QM 41°20'33.4"N - 6°57'52.3"W RI 39/2016 

2016 QP 41°20'35.0"N - 6°57'53.1"W RI 40/2016 

2016 QJ 41°20'35.7"N - 6°57'52.0"W RI 46/2016 

Quadro dos edifício reabilitados à pelo menos 5 anos ou em reabilitação (edifícios em monotorização) 

 

A constatação da adesão positiva da iniciativa privada na reabilitação dos seus edifícios permite-nos estimar que 

associado à reabilitação do espaço público a realizar pelo município seja reabilitado pela iniciativa privada um volume 

significativo de edifícios. 

 
Planta com as condições de reabilitação urbana do conjunto edificado (em anexo). 

 

De acordo com o diagnóstico realizado foram identificados na Área de Reabilitação Urbana (ARU) da zona histórica de 

Alfândega da Fé, 51 edifícios muito degradados e 54 edifícios a necessitar de grandes reparações.  

De acordo com o número e o estado de conservação do edificado estimamos um investimento total da iniciativa privada 

de 9.648.100,00€. Salvaguardamos no entanto que o valor do investimento apresentado depende da vontade 

participativa dos proprietários e de uma conjuntura económica favorável.  
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2.7 Programa de financiamento da operação de reabilitação urbana  

De acordo com programa de investimento público da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática ORU, apresenta-se 

seguidamente o quadro que sistematiza a informação sobre o valor previsto para a 2 tipologias, podendo ler-se no 

conjunto os valores parciais previstos para as diferentes ações de reabilitação. 

 

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO INVESTIMENTO PREVISTO 

“Reabilitação de espaço 

público…”, nos termos do 

previsto no artigo 121º da 

Portaria n.º 57-B/2015, de 27 

de fevereiro: 

Reabilitação do Espaço Público – Centro 607.332,00 € 

Reabilitação do Espaço Público - Fraguinhas 244.882,00 € 

Reabilitação do Espaço Público – Castelo 204.898,00 € 

Reabilitação do Espaço Público - Portela 475.728,00 € 

Reabilitação do Espaço Público - Centro cívico 353.981,00 € 

Reabilitação do Espaço Público - Trás do castelo 230.602,00 € 

TOTAL 2.117.423,00 € 

“Reabilitação integral de 

edifícios…”, nos termos do 

previsto no artigo 121º da 

Portaria n.º 57-B/2015, de 27 

de fevereiro: 

Reabilitação da "casa do arcebispo D. José de Moura" 417.400,00 € 

Reabilitação do "Lagar D´el Rei"; 1030.183,00 € 

Reabilitação da escola  "Adães Bermudes"; 290.224,00 € 

Reabilitação de edifício Municipal para habitação social 1 33.000,00 € 

Reabilitação de edifício Municipal para habitação social 2 558.800,00 € 

Reabilitação da antiga Escola pré primária; 412.538,00 € 

TOTAL 2.742.145,00 € 

Quadro de investimento Público (submetido em candidatura – plano de ação de regeneração urbana - PARU) 

 

De acordo com os valores apurados pelo quadro, o Município de Alfândega da Fé prevê no âmbito da Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática um investimento público de 4.859.568,00€ a ser realizado no horizonte 2017-

2020, dos quais: 

- Reabilitação de espaço público = 2.117.423,00 € 

- Reabilitação integral de edifícios = 2.742.145,00 € 

2.7.1 Identificação das fontes de financiamento 

As fontes e financiamento previstas Âmbito da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática da zona histórica 

de Alfândega da Fé são o “Portugal 2020”, nomeadamente o Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020 - 

Norte 2020. Foram já submetidas ao plano de acção de regeneração urbana (PARU) e demais programas operacionais 

temáticos no Continente, tais como o POSEUR - Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, do gabinete da 

Secretaria de Estado do Turismo, programas de Apoio a Valorização e Qualificação do Destino. 
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LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA E ENQUADRAMENTO 

 

Lei nº 32/2012, de 14 de agosto (RJRU) 

 - Procede à primeira alteração ao DL nº 307/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação 

urbana, e à 54ª alteração ao Código Civil, aprovando medidas destinadas a agilizar a reabilitação urbana. 

 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, DL n.º 215/89, de 1 de julho, na redação em vigor (EBF); 

 

Decreto-Lei nº 266/2012, de 31 de dezembro 

 - Estabelece o regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou fracções autónomas, 

arrendados ou não, para efeitos de (...) reabilitação urbana e de conservação do edificado, e que revoga os Decretos-

Lei nºs 156/2006, de 8 de agosto, e 161/2006, de 8 de agosto. 

 

Decreto-Lei nº 53/2014, de 8 de abril  

- Estabelece um regime excepcional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de fracções, cuja construção 

tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre quem estejam 

afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional. 

 

Decreto-Lei nº 194/2015, de 14 setembro  

- Estabelece um regime excepcional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção 

tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a 

ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional. 

 

RUEMAF — Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Alfândega da Fé — versão actualizada de 

22 de outubro de 2013 

 

PDM de Alfândega da Fé — Plano director Municipal do Município de Alfândega.  
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FICHA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Zona Histórica de Alfândega 

da Fé 

Conteúdo  Programa Estratégico de Reabilitação Urbana relativo à aprovação da operação de 

reabilitação urbana sistemática (ORU) por instrumento próprio, na ARU previamente 

delimitada, nos termos da Lei nº 32/2012, de 14 de agosto.  

O PERU, depois de apresentado e deliberada a sua aprovação pela Câmara Municipal, 

será submetido a discussão pública, nos termos do RJIGT, e enviado ao IHRU para 

parecer. A CM envia o projeto à Assembleia Municipal de Alfândega da Fé para 

aprovação. A CM envia para publicação, através de Aviso na 2ª série do Diário da 

República e divulga no site do Município. 

Data de produção - Fevereiro de 2017/Novembro 2017 

- Fevereiro de 2018 - Aditamento  

Data de validação - Novembro de 2017  

- Fevereiro de 2018 - Aditamento 

Elaboração  DUA │ Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo (SOTU) 

Coordenador do 

Projeto 

Rui Martins Gonçalves – Arquiteto, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA) 

Equipa ténica  Fernando Antunes – Arquiteto  

DUA 

DO 

DDESC (apoio no Diagnóstico) 

Estado do documento  - Novembro 2017- Apresentação a reunião de Câmara  

- 28/11/2017 - Deliberado em reunião de camara municipal  

- 11/01/2018 a 07/02/2018 - Período de discussão publica (20 dias uteis ) (Aviso n.º 

238/2018 de 4/01/2018. 

- Fevereiro de 2018- Aditamento nos termos do n.º 2 do artigo 7º do Decreto -Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (RJRU) e 

apresentação a reunião de Câmara. 

 

Código do projeto PO.03_PROG.01-PERU DA ZONA HISTÓRICA DE ALFÂNDEGA DA FÉ 

Ficheiro Digital PO.03_PROG.01-PERU DA ZONA HISTÓRICA DE ALFÂNDEGA DA FÉ .pdf 
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ANEXOS 

PEÇAS DESENHADAS: 

- F1 LIMITE DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANADOCUMENTOS 

- F2 CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONJUNTO EDIFICADO 

- F3 CLASSIFICAÇÃO_PROTEÇÃO PATRIMONIAL 

- F4 EDIFICIOS REABILITADOS E EM REABILITAÇÃO 

- F5 PROGRAMA DE INVESTIMENTO PÚBLICO 

 

DOCUMENTOS: 

- PO.03_PROG.01_MAN.01-PERU- ANEXO I-MANUAL DE APOIO 

- PO.03_PROG.01_REQ.01-PERU- ANEXO II-REQUERIMENTO OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA – ORU 

- PO 03_PROG. 01_IMP.01- PERU- ANEXO III-FICHA DE AVALIAÇÃO FÍSICA  

- PO 03_PROG. 01_IMP.02- PERU- ANEXO IV-FICHA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL E DE DESEMPENHO 

- PO.03_PROG.01_IMP.03-PERU- ANEXO V-PARECER IFRRU 

- PO 03_PROG. 01_IMP.04- PERU- ANEXO VI-monotorização da acções da R.U.  

- PO.03_PROG.01_CERT.01-PERU- ANEXO VII-IVA A TAXA REDUXIDA 

- PO.03_PROG.01_CERT.02-PERU- ANEXO VIII-IMT A TAXA REDUXIDA 
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 ANEXO I - MANUAL DE APOIO A ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE ALFÂNDEGA DA FÉ 
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1| CONCEITOS DE REABILITAÇÃO URBANA  

“Reabilitação de edifícios – a forma de intervenção destinada a conferir adequadas caraterísticas de desempenho e 

de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às construções funcionalmente adjacentes 

incorporadas no seu logradouro, bem como às fracções eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes 

novas aptidões funcionais, determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a 

permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais 

operações urbanísticas “- alínea i), artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela 

Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. 

“Reabilitação urbana – a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património 

urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de 

remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou 

verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição 

dos edifícios” - alínea j), artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 

32/2012, de 14 de agosto. 

“Ações de reabilitação – as intervenções destinadas a conferirem 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” – alínea a), n.º 22, artigo 71.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Estado de conservação – estado do edifício é determinado através da determinação do nível de conservação do 

imóvel, de acordo com o disposto no artigo 5.º do decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de Dezembro.~ 
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2| INCENTIVOS A REABILITAÇÃO URBANA 

Artigo 71 da lei nº. 7-A/2016 (OE), de 30 de março 

* Para usufruir dos benefícios fiscais ao abrigo do artigo 71.º do EBF, as obras a efectuar terão obrigatoriamente que 

obter um aumento de dois níveis do estado de conservação do imóvel ou fração. Sendo que para o efeito e para 

edifícios com idades inferiores a 30 anos, são realizadas duas visitas técnicas, de forma a aferir o nível de conservação 

antes e depois das obras, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, mediante a 

aplicação da Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios, constante em Anexo (tendo por base a ficha da 

Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro). 

Nível de anomalia Muito ligeiras Ligeiras Médias Graves Muito graves 

Índice de anomalias 5,00 ≥ IA ≥ 4,50 4,50 > IA ≥ 3,50 3,50 > IA ≥ 2,50 2,50 > IA ≥ 1,50 1,50 > IA ≥ 1,00 

Estado de 

conservação 
Exelente Bom Médio Mau Péssimo 

Nível de 

conservação 
5 4 3 2 1 

Anomalias 
Anomalias muito 

ligeiras 

Anomalias 

ligeiras 

Anomalias 

médias 

Anomalias 

graves 

Anomalias muito 

graves 

Anomalias muito ligeiras:  

- Ausência de anomalias ou anomalias sem significado; 

Anomalias ligeiras: 

- Anomalias que prejudicam o aspecto e que requerem trabalhos de limpeza, substituição ou reparação de fácil 

execução; 

Anomalias médias:  

- Anomalias que prejudicam o aspecto e que requerem trabalhos de correcção de difícil execução ou; 

- Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de correcção de fácil execução. 

Anomalias graves: 

- Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de correcção de difícil execução ou;  

- Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar acidentes sem grande gravidade, e que 

requerem trabalhos de correcção de fácil execução 

Anomalias muito graves:  

- Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar acidentes sem grande gravidade, e que 

requerem trabalhos de correcção de difícil execução ou; 

- Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar acidentes graves ou muito graves ou; 

- Ausência ou inoperacionalidade de infra-estrutura básica. 
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2.1 Impostos Municipais 

IMI  – AGRAVAMENTO DA TAXA DE IMI PARA IMÓVEIS DEGRADADOS 

Nos termos do n.º 6 do artigo 112.º do CIMI – “Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem 

definir áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objecto de 

operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o 

ano a que respeita o imposto”. (anterior n.º5) 

IMT- REDUÇÃO DE 50% 

Na primeira transmissão após reabilitação para habitação própria e permanente. (nos termos do artigo 71.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais) 

2.2 Taxas Municipais 

INSENÇÃO  

É concedida a isenção das taxas municipais associadas aos atos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (taxas definidas no RUEMAF e no RTTMMAF) — através da devolução dos valores pagos pela emissão do 

Alvará de Obras / Título de Obras, no momento da Autorização de Utilização, desde que:  

1- Seja reconhecido o enquadramento no PERU (em termos urbanísticos)  

2- Seja verificado a Melhoria das condições do usufruto do imóvel pela aplicação dos critérios de 

“avaliação funcional e de desempenho” em simultâneo com a “avaliação física” quando aplicável 

 

- A avaliação física é determinada mediante a constatação da subida de 2 níveis do estado de conservação do imóvel. 

(nos termos do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e nos casos aplicáveis)  

 

A avaliação funcional de desempenho é determinada pelo reconhecimento da incorporação dos temas na obra realizada 

de acordo com o quadro seguinte:  

TEMA I 
Valorização territorial 

TEMA II 
Valorização energética e ambiental 

TEMA III 
Melhoria das condições de habitabilidade 
e de conforto 

Valorização de edifícios notáveis e 
acompanhamento; 

 Certificação energética (mínimo: classe 
“B-“ para edifícios reabilitados); 

 Cumprimento das normas técnicas 
(acessibilidade), de acordo com o 
Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de 
Agosto; 

 

Permeabilização no mínimo de 25% do 
logradouro existente; 

 Adição de energias renováveis (painéis 
solares, painéis fotovoltaicos, outros); 

 Melhoria das condições de 
habitabilidade, de acordo com as 
normas técnicas do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas (RGEU); 

 

Manutenção de materiais e técnicas 
construtivas tradicionais, uso de 
materiais sustentáveis do ponto de 
vista ambiental (elevada eficiência 
energética); 

 Sistema de recolha e armazenamento 
de águas pluviais (mínimo de 1m3); 

 Criação de estacionamento no interior 
da propriedade, 1 por fogo/unidade de 
ocupação; 

 

Alterações (usos e/ou tipologia) que 
permitam, ocupar um imóvel/fracção 
antes desocupada/devoluta 

 Executar a separação da rede predial 
de águas pluviais e da rede predial de 
águas residuais, com ligação às 
respetivas redes públicas separativas 

 Relatório acústico, com cumprimento 
do Regulamento de Acústica dos 
Edifícios 

 

 

Avaliação física – subida de 2 níveis do estado de conservação do imóvel, sendo obrigatório a obtenção no nível médio 

(visita técnica após conclusão das obras) 

 

Avaliação funcional de desempenho – sendo obrigado a obtenção de 5 critérios pelas novas aptidões funcionais e 

padrões de desempenho mais elevado (1 critério por tema mais 2 totalizando 5 critérios) (acompanhamento de obra). 
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2.3 Outros Benefícios Fiscais 

IRS (nos termos do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais)* 

- Dedução a coleta, até ao limite de 500 euros, de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação.  

- As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de irs residentes em território português são tributadas a taxa 

autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de 

imoveis, (desde de que recuperados no termos das respectivas estratégias de reabilitação) 

-Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributados a taxa 

autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do 

arrendamento de imoveis. (desde de que recuperados no termos das respectivas estratégias de reabilitação) 

IVA (nos termos do art. 18 do CIVA (2.23 da Lista I anexa ao CIVA). 

Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA, "Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, 

realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de 

recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) 

delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse 

público nacional".–  

É reconhecida a aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA para as ações de reabilitação situadas na área de 

reabilitação urbana, devidamente validadas pelo município, e contratualizadas pelo particular com empreiteiro 

habilitado*;  

*. Sendo o contrato de empreitada a única modalidade contratual prevista na verba 2.23, a contratação direta (pelo dono 

da obra) de empresa(s) para execução de trabalhos distintos dos adjudicados ao chamado 'empreiteiro geral', bem 

como, a aquisição por este de materiais a fornecedores para utilização/aplicação pelo empreiteiro/subempreiteiro na 

obra ou, quaisquer custos relativos a projetos, honorários, fiscalização de obras entre outros, não expressamente 

previstos na respetiva empreitada, serão tributados à taxa normal, salvo as exceções previstas no Código. 

-Havendo lugar a novo pedido de licenciamento ou comunicação prévia ao respetivo município, cuja execução dê lugar 

à contratualização de nova empreitada pelo dono da obra, respeitados os pressupostos enunciados na verba 2.23, 

haverá lugar à aplicação da taxa reduzida referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA. 

- Para além dos requisitos referidos no n.º 5 do art. 36.º do Código Prazo de emissão e formalidades das facturas, deve 

constar referência ao contrato de empreitada e ao local da obra. para efeitos de aplicação da verba 2.23 da Lista I 

anexa ao CIVA, deve o sujeito passivo possuir elementos que comprovem que a obra se encontra em conformidade 

com as disposições do DL. n.º 307/2009, de23/10, alterado pelo DL n.º 136/2014, de 09/09) na sua redacção actual.  
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3| INSTRUÇÃO DE CANDIDATURA A BENEFÍCIOS FISCAIS  

OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO  

- Preenchimento do requerimento Reabilitação Urbana/Benefícios Fiscais, o qual inclui o pedido de visita técnica e a 

elaboração do relatório técnico, referenciando no requerimento o número de processo associado ao pedido de obras. 

- Documentos de identificação do requerente; 

- Registo predial actualizado 

- Planta de localização a escala 1/2000. 

- Descrição dos trabalhos a realizar (conforme requerimento de registo de isenção) 

 

No caso de imoveis/ fracções em regime de arrendamento deve ainda apresentar (caso seja o inquilino a requerer a 

candidatura): 

- Contrato de arrendamento; 

- Autorização do proprietário  

 

No caso de imoveis constituídos em regime de propriedade horizontal deve ainda apresentar: 

- Fotocópia autenticada do título constitutivo da propriedade horizontal; 

- Cópia da acta de deliberação da Assembleia de condóminos que tenha determinado a realização de obras. 

OBRAS SUJEITAS A CONTROLO PRÉVIO  

A instrução do processo de obras é efetuada mediante o procedimento aplicável, Licença ou Comunicação Prévia, em 

função da obra a executar, de acordo os elementos constantes no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

(RMUEAF) e na Portaria n.º 113/2015, de 22 de Abril. 

- Preenchimento do requerimento Reabilitação Urbana/Benefícios Fiscais, o qual inclui o pedido de visita técnica e a 

elaboração do relatório técnico, referenciando no requerimento o número de processo associado ao pedido de obras. 
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4| FLUXOGRAMA 

 

 
 
 
 
 
- Apresentação de candidatura, a qual inclui pedido de 
visita técnica e determinação do nível de conservação 
- Emissão da Certidão para efeitos de IVA à taxa reduzida 
quando solicitada 
 
- Marcação e Realização de visita técnica 
 
 
 
- Elaboração do relatório técnico (quando aplicável nos 
termos do DL n.º 266-B/2012) e para edifícios com idade 
inferior a 30 anos e atribuição do nível de conservação 
e/ou definição das obras necessárias para obtenção de um 
nível superior  
 
- Aprovação do processo e emissão de alvará de licença 
caso se aplique. 
 
 
 
- Acompanhamento técnico com vista ao cumprimento dos 
critérios de avaliação funcional e desempenho 
 
 
 
 
- .Concluídas as obras, o requerente solícita nova visita 
técnica para avaliação dos trabalhos realizados 
 
 
- Marcação e Realização de visita técnica 
Elaboração do relatório técnico final, verificação da subida 
de 2 níveis na avaliação do estado de conservação 
(quando aplicável) e no cumprimento dos critérios de 
avaliação funcional e de desempenho para a devolução 
das taxas municipais 
 
 
 
- De acordo com a verificação melhoria do estado de 
conservação, função e desempenho, o proprietário solicita 
certidão para obter os benefícios fiscais face a acção de 
reabilitação realizada. 
- Para usufruir dos benefícios associados aos impostos 
municipais, será o município a comunicar às finanças as 
reduções ou isenções atribuídas ao imóvel do requerente. 
Quanto aos restantes benefícios deverá ser o requerente 
ou empreiteiro a comunicar as finanças mediante 
apresentação da certidão emitida pela Câmara.    

 

OBRA ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO 
CANDIDATURA 

VISITA TÉCNICA 
RELATÓRIO  TÉCNICO 

INICIO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 
VISITA TECNICA FINAL + RELATORIO TECNICO 
EMISSÃO DA DOERU 
EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS 
COMUNICAÇÃO AS FINANÇAS 

OBRA SUJEITAS A CONTROLO PRÉVIO 
CANDIDATURA 
VISITA TÉCNICA 
RELATÓRIO  TÉCNICO 
LICENÇA/COMUNICAÇÃO 
INÍCIO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 
VISITA TÉCNICA FINAL + RELATORIO TECNICO  
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS 
COMUNICAÇÃO AS FINANÇAS 



 
 

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal 
 

 
   

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE (DUA) 
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 ANEXO II - REQUERIMENTO 
 

Ex.ma Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal de Alfândega da Fé 

 
REGISTO de ENTRADA  

DATA: 00/00/2018  

 

REQUERIMENTO: 

 
 
ORU.000/18 PROCESSO: ORU.0/18 

CLASSIFICADOR: 000.000 
OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA SISTEMÁTICA 

NIPG: 00000/18 

Login do/a Funcionário/a (ATE): 

eusebioc 
 

 Ao Chefe de Divisão (DUA) para gestão do procedimento. 
 
Identificação do/a REQUERENTE  

NOME: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

NÚMERO de IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 000000000 
 

 Pessoa Singular 
 

 Pessoa Coletiva 

MORADA + (Código Postal / Localidade): RRRRRRRRRRRRRR, n.º 00 5350-000 ALFÂNDEGA DA FÉ 

TELEMÓVEL: 000000000 e-MAIL: aaaa@aaaa.aa TELEFONE: 000000000 

QUALIDADE: 

(Titular de Direito para Efetuar o Pedido) 

 

 Proprietário/a 

 

 Arrendatário/a 

 

 OUTRO/A: 

 
 

 
Identificação da  Obra  

LOCALIZAÇÃO (Lugar / Freguesia): Rua _____________________________________ 5350-000 ALFÂNDEGA DA FÉ 

IDENTIFICAÇÃO do PRÉDIO: 
 

 Urbano (artigo n.º): ----- 

 

 Fração Autónoma: ----- 

 

 Registo Predial n.º: ----- 

 
Identificação do PEDIDO  

No âmbito da área de reabilitação urbana estipulada pelo Decrelo Lei  307/2009 (RJRU) na sua actual redacção e nos termos do respectivo PERU da zona histórica de 

Alfândega da Fé, solicita-se: 

PEDIDO DE PARECER DE 

ENQUADRAMENTO: 

 

Nos termos do protocolo de colaboração 

entre a Associação Nacional de Município 

Portugueses (ANMP) e a Estrutura e 

Gestão do Instrumento Financeiro para a 

Reabilitação e Revitalização Urbanas 

(IFRRU) 
 
 
 
 
 
 
 

Já é detentor de um mecanismo de controlo prévio: 

 LE.__/17 ou CPE.__/17 (Número de processo camarário relativo ao pedido de licença, à comunicação prévia ou ao pedido de 

informação prévio (PIP) 

Ausência de processo camarário, pretende pedido de parecer de enquadramento (elementos obrigatórios): 

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da operação 

ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação; 

 Estimativa do custo total da obra; 

 Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo e início da conclusão dos trabalhos; 

 Fotografias do imóvel; 

 Outros:___________ 

 LE. __/17 e CPE.__/17  anexa elementos para instrução de processo de controlo prévio  
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VISITA TÉCNICA 

 (Inicial) - Realização de visita técnica para determinação do estado de conservação do imóvel nos termos do DL n.º 266-

B/2012) e para edifícios com idade inferior a 30 anos._ Elaboração de relatório. 

 (final) – Realização de visita técnica para averiguação da execução dos trabalhos e verificação da subida em 2 níveis do 

estado de conservação (para edifícios com idade inferior a 30 anos) e cumprimento dos critérios de avaliação funcional de 

desempenho conservação do imóvel. _ Elaboração de relatório. 

CERTIDÃO 

 - Certidão, em como o edifício ou fracção se localiza em Área de Reabilitação Urbana, para efeito de aplicação da taxa 

reduzida de 6% de IVA para empreitadas de reabilitação urbana, ao abrigo do art. 18 do CIVA (2.23 da Lista I anexa ao CIVA). 

 Certidão, em como o edifício ou fração foi objeto de ação de reabilitação, para efeito de isenção parcial de IMT em 50%, na 

1.ª transmissão para habitação própria e permanente, ao abrigo do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

TAXAS 

 Devolução dos valores pagos pela emissão do Alvará de Obras / Título de Obras, no momento da Autorização de 

Utilização, no reconhecida a aplicação dos critérios de de “avaliação funcional e de desempenho” e quando aplicável, de 

“avaliação física”  

 
CONTACTO do/a Representante  

Para efeitos de notificações e instrução do processo, fica autorizado o seguinte CONTACTO do/a Representante do/a Requerente: 

NOME: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

MORADA + (Código Postal / Localidade): RRRRRRRRRRRRRR, n.º 00 0000-000 AAAAAAAAAAAAAA 

TELEMÓVEL: 000000000 e-MAIL: aaaa@aaaa.aa TELEFONE: 000000000 

QUALIDADE: 

(Representante do/a Titular do Processo) 

 

 Procurador/a Legal 

 

 OUTRO/A herdeiro 

 
ASSINATURA  

DECLARA corresponder à verdade o requerido, nada tendo omitido. 

 AUTORIZA o contacto para notificações e instrução do processo (quadro em cima). 

 AUTORIZA o contacto preferencial (para notificações e instrução do processo) via correio eletrónico. 

 Mais requer a Isenção / Redução de TAXAS, previstas no RUEMAF, nomeadamente no artigo n.º 48.º, n.º 2. 

 Mais requer que o procedimento seja praticado com caráter de urgência, fazendo acrescer em 50 % o valor das 

taxas, sem redução (RUEMAF, artigo 45.º, n.º 3). 

Assinatura do/a Funcionário/a Municipal: 

(responsável pelo atendimento / validação de dados) 

 o/a Requerente: 

 o/a Procurador/a Legal: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA conforme Cartão de Cidadão / BI: 000000000 

 
INFORMAÇÕES  

O registo de entrada do presente pedido está sujeito ao prévio PAGAMENTO das respetivas TAXAS, previstas no RTTMMAF, cujo valor total é de 0,0 €. 

Parecer de enquadramento: 0,0 €. 

Visita técnica: 0,0 €. 

Certidão:0,0 €.  

Taxas: 0,0 €. 

Ao/À requerente (titular do processo) é facultada cópia (preferencialmente digital) do presente requerimento, servindo como RECIBO comprovativo da entrada do pedido. 

Nos termos do artigo 11.º do RUEMAF, o presente pedido é acompanhado pelo Gestor do Procedimento, a quem compete assegurar a correta instrução, o cumprimento dos 

prazos, a prestação de informações e esclarecimento aos interessados. 

O Gestor do Procedimento é o arquiteto RUI MARTINS GONÇALVES (Chefe de Divisão de Urbanismo e Ambiente), que efetua o atendimento personalizado no edifício dos 

Paços do Concelho de Alfândega da Fé, no seguinte horário: 

SEGUNDAS, TERÇAS e QUINTAS, entre as 9:00 horas e as 12:30 horas 

 

      Largo D. Dinis – 5350 . 014 ALFÂNDEGA DA FÉ     │     Telefone – 279 468 120        │       Fax – 279 463 132        │        e-mail – arq.rui22@gmail.com        │        www.cm-alfandegadafe.pt 

ABREVIATURAS: 

RJUE — Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09/09) | RUEMAF — Regulamento da 

Urbanização e da Edificação do Município de Alfândega da Fé (Aviso n.º 15497/2013, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 247, de 20/12/2013) | RTTMMAF — Regulamento e Tabela de 

Taxas Municipais do Município de Alfândega da Fé (Regulamento n.º 309/2013, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 153, de 09/08/2013; aprovado pela Assembleia Municipal em 

30/11/2013, divulgado através do Edital n.º 181/2014, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 42, de 28/02/2014) CPA — Código do Procedimento Administrativo 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/


A.Requerente Codigo postalArtigo matricial Registo predialB.
C. Acompanhamento D.

5 pt. 4 pt. 3 pt. 2 pt. 1 pt.1 X 6 =2 X 5 =3 X 3 =4 X 3 =5 X 2 =6 X 2 =7 X 3 =8 X 2 =9 X 3 =10 X 1 =11 X 1 =12 X 1 =13 X 1 =14 X 1 =15 X 3 =16 X 1 =17 X 1 =18 X 5 =19 X 3 =20 X 2 =21 X 4 =22 X 4 =23 X 4 =24 X 5 =25 X 3 =26 X 2 =27 X 4 =28 X 3 =29 X 3 =30 X 3 =31 X 3 =32 X 3 =33 X 3 =34 X 1 =35 X 2 =36 X 2 =37 X 2 =E. 

fantunes

NUMERO.DE PROCESSO/ REGISTO
rua/av./praça Côdigo sigUQ

000

0000

DETERMINAÇÃO DO INDICE DE ANOMALIAS

Equipamento sanitárioEquipamento de cozinhaInstalação de distribuição de água

instalação de segurança contra incêndio

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

Total das pontuaçõesTotal das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis

0

000000
00EscadasCaixilharia e portas exterioresCaixilharia e portas interioresDispositivos de protecção de vãosDispositivos de protecção contra queda

Paredes exterioresParedes interiores

000000

Instalações telecomunicações e contra a intrusão
Instalação de drenagem de águas residuaisInstalação de gásInstalação eléctricaInstalação de ventilaçãoInstalação de climatização 00

Unidade
Instalações telecomunicações e contra a intrusãoInstalação de ascensoresInstalação de segurança contra incêndioinstalação de evacuação de lixo

0000

Revestimentos de pavimento exterior

000

0

000
00

ANOMALIASMuito Ligeiras Ligeiras Médias Graves Muito graves não se aplica

Espaços comunsParedes

ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO FÍSICA - NIVEL DE CONSERVAÇÃO DO EDIFIDICO

Sem InterreseCLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL 

EstruturaCoberturaElementos salientes

Uso da unidaden.º de uni. n. de divisões n.º de pisos Tipologia estrutural

0
x

Índice de anomalias

Numero 

Revestimentos de pavimento interiorTectos

Revestimentos de pavimentosTectosEscadasCaixilharia e portasDispositivos de protecção contra quedaInstalação de distribuição de águaInstalação de drenagem de águas residuaisInstalação de gásInstalação eléctrica e de iluminação

Edifício 

CARACTERIZAÇÃO
 IDENTIFICAÇÃO

ANOMALIAS DE ELEMENTOS FUNCIONAIS Notavel

 DUA │ SETOR de ORDENAMENTO do TERRITÓRIO e URBANISMO (SOTU)        PO.03_PROG.01_ IMP.01

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE (DUA)

Ponderação Pontuação



F.

G.
. O estado de conservação do locado é:Exelente Bom Medio Mau Péssimo.. Sim NãoH.

I. Nome: Data da vistoria / /J.
Data de Emissão / / Validade 3 anos

Com base na observação das condições presentes e visiveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6º da portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de novembro, decaro que:
O estado de conservação dos elementos funcionais de 1 a 17 é: (a preencher apenas quando tenha sido pedida a avaliação da totalidade do prédio)Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde pública e /ou residentes 

Nos termos do disposto na aliena c), do n.º 1, do artigo 49.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro e no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de agosto, declara-se que o locado acima identificado possui o seguinte coeficiente de conservação: 

Numero do elemento funcional 

AVALIAÇÃO

TÉCNICO

OBSERVAÇÕES

COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO (Preenchimento pela CAM)

Fotografias ilustrativas (ident.)Relato, síntese da anomaliaDESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE ANOMALIAS "GRAVES" OU "MUITO GRAVES"

PO.03_PROG.01_ IMP.01  DUA │ SETOR de ORDENAMENTO do TERRITÓRIO e URBANISMO (SOTU)        

(O prenchimento da ficha deve ser realizado de acordo com as instruções de preesnchimento disponibilizadas no endereço electronico www.portaldahabitaçao.pt/nrau)



A.Requerente Codigo postalArtigo matricial Registo predialB.
C. Acompanhamento D.

COMPONENTES SELEÇÃO

E OBSERVAÇÕES

F Com base a obtenção de 5 critérios pelas novas aptidões funcionais e padrões de desempenho mais elevado (1 critério por tema mais 2 totalizando 5 critériosCUMPRE NÃO CUMPREG Nome: Data / /
fantunes

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
NUMERO.DE PROCESSO/ REGISTO

rua/av./praça Côdigo sigUQ

ANEXO IV - FICHA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL E DESEMPENHO DO EDIFÍCIO
Numero CARACTERIZAÇÃO

 IDENTIFICAÇÃO

Notavel Sem InterreseCLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL Uso da unidaden.º de uni. n. de divisões n.º de pisos Tipologia estrutural

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE (DUA)

Cumprimento das normas técnicas (acessibilidade), de acordo com o Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto;
Relatório acústico, com cumprimento do Regulamento de Acústica dos Edifícios

 DUA │ SETOR de ORDENAMENTO do TERRITÓRIO e URBANISMO (SOTU)        PO.03_PROG.01_ IMP.02

Alterações (usos e/ou tipologia) que permitam, ocupar um imóvel/fracção antes desocupada/devoluta
Certificação energética (mínimo: classe “B-“ para edifícios reabilitados);Adição de energias renováveis (painéis solares, painéis fotovoltaicos, outros);Sistema de recolha e armazenamento de águas pluviais (mínimo de 1m3);Executar a separação da rede predial de águas pluviais e da rede predial de águas residuais, com ligação às respetivas redes públicas separativas
Melhoria das condições de habitabilidade, de acordo com as normas técnicas do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU);Criação de estacionamento no interior da propriedade, 1 por fogo/unidade de ocupação

VERIFICAÇÃO DA ENCORPORAÇÃO DOS TEMAS NA OBRA EXECUTADA

Para efeitos de devolução de taxas Municipais a obra executada cumpre / não cumpre os 5 critérios de avaliação de funcional e desempenho da presente  avaliação....

AVALIAÇÃO
TÉCNICO

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

VALORIZAÇÃO TERRITORIAL 

VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E AMBIENTAL

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E CONFORTO

Valorização de edifícios notáveis e acompanhamentoPermeabilização no mínimo de 25% do logradouro existente;Manutenção de materiais e técnicas construtivas tradicionais, uso de materiais sustentáveis do ponto de vista ambiental (elevada eficiência energética);



H Observações Registo fotográfico

PO.03_PROG.01_ IMP.02  DUA │ SETOR de ORDENAMENTO do TERRITÓRIO e URBANISMO (SOTU)        

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA OBRADataNº Fase da Obra
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 ANEXO V - INFORMAÇÃO n.º 00 / 2017.fantunes 
 

DATA : 00/00/2018  

NIPG : 0000/18 DE : Ponto Focal do Município (arquiteto prestador de serviços) 

CLASSIFIC.: 000.000. PARA : Chefe de Divisão (arquiteto) 

PROCESSO :  (IFRRU - 0/18) 
ASSUNTO : 

IFRRU — Parecer vinculativo sobre o enquadramento das operações 

propostas nos PARU  
REQUERIMENTO : ORU.000/18 

 
 

DESPACHO :  
 

— O presente “parecer” de enquadramento da operação urbanística em ARU deve ser enviado pelo ponto focal do 

Município à Estrutura de Gestão do IFRRU, nos termos  do protocolo de colaboração entre o IFRRU-2020 e a ANMP. 

— Para conhecimento do Executivo Municipal. 

O Chefe de Divisão (arquiteto): 

 

 

 

 

 

 
 

PARECER :  
 

— De acordo com o a análise efetuada ao pedido, a operação proposta — Reconstrução de edifício para serviços — 

tem enquadramento na Área de Reabilitação Urbana da “Zona Histórica de Alfândega da Fé” e no respetivo Plano 

de Ação de Regeneração Urbana, reunindo as condições de acesso ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 

Revitalização Urbanas. 

— Deverá ainda o Promotor da operação dar sequencia à instrução do processo para fins de Controlo Prévio no 

âmbito do RJUE. 

O ponto focal do Município (arquiteto): 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO 

Nº. do pedido IFRRU.0/18 (registo: ORU.000/18) 

Data de entrada do pedido 00/00/2018 

Designação da operação Reconstrução de edifício para ---------- 

Designação/nome do promotor AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

NIF do Promotor 000000000 

Objeto da operação 

Registo Predial  ---/-------------(Conservatória de Alfândega da Fé) 

Matriz predial  000 – Urbano (Freguesia de Alfândega da Fé) 

Incidência da operação  

 Equipamento para uso coletivo  Edifício  Espaço ou unidade industrial abandonada 

Estimativa Orçamental  ---.---,--€ 

Calendarização -- meses 

 

2. ENQUADRAMENTO EM ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) 

Designação da ARU ARU da Zona Histórica de Alfândega da Fé 

Enquadramento Legal da ARU 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da «Zona Histórica de 

Alfândega da Fé» nos termos do n.º 4 e do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto 

-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 

32/2012 de 14 de agosto 

Situação do Processo ARU aprovada e em vigor. ORU em fase final de elaboração. 

Entidade Gestora Município de Alfândega da Fé 

Âmbito Temporal 3 anos 

Deliberação da Câmara Municipal 25/11/2014 

Aprovação da Assembleia Municipal 13/12/2014 

Publicação DR II Série D.R n.º 41, de 29/02/2016 — Aviso n.º 2602/2016 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA PREVISTA PARA A ARU RESPETIVA 

Âmbito Temporal 5 anos, até 2022 

Deliberação da Câmara Municipal  

Tipo Sistemática 

Por Instrumento Próprio  Plano Estratégico de Reabilitação Urbana 

Aprovação da Assembleia Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

4 ÂMBITO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 
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Operação incidente em edifício  
 Obras de reabilitação integral de edifício   Obras de conservaçao de edifício 

 Edifício com idade igual ou superior a 30 anos   Edifício com idade inferior a 30 anos 

Nível de conservação do edifício (aplicável a edifícios com idade inferior a 30 anos) (DL n.º 266-B/2012) 

 5 - Exelente  4 - Bom  3 - Médio  2 - Mau  1 - Péssimo 

Operação incidente em espaço público  
A reabilitação do conjunto edificado envolvente está em curso ou foi concluída há 5 anos ou menos   Sim  Não 

 

5 CONTROLO PRÉVIO (nos termos do RJUE – Decreto-Lei n.º 555/99, na sua atual redação) 

Pedido de informação prévia (PIP)   Sim  Não 

Data da emissão da Informação prévia  

Tipo de controlo prévio (âmbito do RJUE) 

 isenta de controlo prévio  sujeita a licenciamento  sujeita a comunicação prévia 

Título da operação 

Comunicação Prévia / Alvará de Licenciamento  Sim  Não 

 Submetido / Requerido (em análise / a aguardar decisão)  
Outro: Outro: Aguarda instrução do processo para 

fins de Controlo Prévio no âmbito do RJUE 

 

6 ENQUADRAMENTO NO PARU 

A operação enquadra-se territorialmente no PARU / instrumento equivalente nas RA  Sim  Não 

 centro histórico  zona ribeirinha  zona industrial abandonada 

Em caso negativo, insere-se em ARU  Sim  Não 

Estando em ARU, respeita a edifício não destinado a habitação  Sim  Não 

A operação enquadra-se nos objectivos no PARU / instrumento equivalente nas RA  Sim  Não 

1º) Fomentar a coesão municipal e regional 

2º) Preservar a memória e promover a identidade 

3º) Promover a regeneração do espaço público 

4º) Promover a reabilitação física e funcional 

            Dos edifícios:  

            Dos Usos; 

            Do espaço Publico; 

            Da eficiência energética e ambiental 

5º) Apoiar a iniciativa privada  

 

7 INDICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS INCIDENTES NÁ AREA DA OPERAÇÃO 

– Redução de 50% de IMT nas aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio urbano destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando 

localizado na «Área de Reabilitação Urbana»; 

 

– Reconhecimento da aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA para as ações de reabilitação situadas na ARU, 

devidamente validadas pelo município, e contratualizadas pelo particular com empreiteiro habilitado.  
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Reabilitação do espaço público Centro Civico (2012)Reabilitação do espaço público Centro Civico Reabilitação do espaço público PortelaReabilitação do espaço público centroReabilitação do espaço público torre do relógio (2015)Reabilitação do espaço público CasteloReabilitação do espaço público Trás do casteloReabilitação do espaço público "fraguinhas"

 AÇÕES DE REABILITAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICOTOTAL DE INTERVENÇÕES 23

RI 13/2016RI 16/16RI 17/16RI 25/16RI 32/16RI 39/16RI 40/16RI 46/16

Alto das Fontes. LdaCristina Maria Calado PiresFernando Gaspar Diastorre do relógioHerança de João de Deus FrancoJoão Francisco Cordeirotânia Almeida realistaMaria Fernanda Coelho LemosFrancisco António HerdeiroGil Manuel Ludovino CostaLúcia Conceição madaleno CordeiroBruno Pedro Penarroias PousadaHerança de Manuel Augusto Veiga

201120122012

R1 23/2014RI 32/2015RI 50/2015RI 51/2015D.ORI 10/2016

D.ORI 19/2013D.O.D.OD.O

Ana sofia da Sílvia AraújoMaria de Deus Pinto Pereira CordeiroCarla Maria Santos Pinheiro MesquitaMonica dos Santos VilaresJosé Joaquim AlendouroAlto das Fontes. LdaManuel dos Santos RachadoSanta casa da MisericórdiaSanta casa da Misericórdia

CP 01/2011RI 07/2012RI 29/2012RI 39/2012

Armando do Nascimento Urbano

O4O3O3O3

2015
2015201620162016201620162016201620162016

O1O3O4O5O6O7O5O5O5 706861994-P70
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35216433342801831687599658361

01-12-201523-10-2014
a)b)a)a)a)
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a)MAUPESSIMO

BOMBOMMAUMAU

b)a)a)

30-10-201508-07-1905

09-08-2016

FALTA FALTA 05-07-1905 05-07-1905
FALTA FALTA 07-10-2015

27-12-201204-07-190505-06-2013 04-07-1905

08-04-201608-04-201627-05-201607-07-201619-08-2016

-----------
INICIALDATA INICIO CONCLUSÃOFALTA FALTA FALTA 

AVALIAÇÃO
-----------FINAL02-10-201530-05-201129-08-201104-04-201213-07-2012

----------------------
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ANEXO VI - MONOTORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DO CONJUNTO EDIFICADOUNIDADE ASSOCIADA A INTERVENÇÕES EM ESPAÇO PÚBLICO UNIDADE DE QUARTEIRÃOO1UO6ANO PROCESSOREQUERENTEElisa das neves Januário RI 52/2011ARTIGO

 DUA │ SETOR de ORDENAMENTO do TERRITÓRIO e URBANISMO (SOTU)        PO.03_PROG.01_ IMP.04

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE (DUA)

17-08-2016

08-07-190504-08-201626-07-201626-07-201626-07-201619-09-201609-02-201717-12-2016

1030QB2

2012201220132013201320132014

O3



 
 

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal 
 

 
   

DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE (DUA) 
 
 
 

 
 

  
 
PO.03_PROG.01_CERT.01 DUA │ SETOR de ORDENAMENTO do TERRITÓRIO e URBANISMO (SOTU) 1de1 
 

 ANEXO VII - CERTIDÃO — Área de Reabilitação Urbana 
 

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Vice-presidente da câmara municipal de Alfândega da Fé; ------------------

-------------- 

 

CERTIFICA, para efeitos de atribuição de benefícios fiscais em Área de Reabilitação Urbana, a pedido de 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, com NIF 0000000000000, residente na AAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

AAAAAAAAAA, 5350-000 Alfândega da Fé, nos termos da “informação” do Setor de Ordenamento do Território e 

Urbanismo da DUA, que as obras que estão a decorrer no edifício sito na AAAAAAAAA, n.º 000, em Alfândega da Fé, 

inscrito sob artigo matricial n.º 00000000, da freguesia de Alfândega da Fé, e descrito na conservatória do registo 

predial de Alfândega da Fé com o n.º 000/000000, se inserem dentro da Área de Reabilitação Urbana da Zona Histórica 

de Alfândega da Fé, para efeitos da aplicação da taxa de IVA reduzida. ----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana foi publicada na II série do Diário da República de 29/02/2016, sob o 

aviso n.º 2602/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por ser verdade, para constar e ter sido solicitada, emito a presente certidão, que assino e autentico com o selo branco 

em uso nesta câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Alfândega da Fé, vinte e seis de agosto de dois mil e dezasseis. -------------------------------------------------------- 

 

o Vice-presidente da câmara: 

 

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login: fantunes / ruig 

 

 

Processo –  
Requerimento – DOC. -----/18 
NIPG – -------/18 
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 ANEXO VIII - CERTIDÃO — Área de Reabilitação Urbana 
 

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Vice-presidente da câmara municipal de Alfândega da Fé; ------------------

- 

 

CERTIFICA, para efeitos de atribuição de benefícios fiscais em Área de Reabilitação Urbana, a pedido de 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, com NIF 0000000000000, residente na AAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

AAAAAAAAAA, 5350-000 Alfândega da Fé, nos termos da “informação” do Setor de Ordenamento do Território e 

Urbanismo da DUA, que edifício sito na AAAAAAAAA, n.º 000, em Alfândega da Fé, inscrito sob artigo matricial n.º 

00000000, da freguesia de Alfândega da Fé, e descrito na conservatória do registo predial de Alfândega da Fé com o n.º 

000/000000, foi objeto de ação de reabilitação na Área de Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Alfândega da Fé, , 

para efeito de isenção parcial de IMT em 50%, na 1.ª transmissão para habitação própria e permanente, ao abrigo do 

artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana foi publicada na II série do Diário da República de 29/02/2016, sob o 

aviso n.º 2602/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por ser verdade, para constar e ter sido solicitada, emito a presente certidão, que assino e autentico com o selo branco 

em uso nesta câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Alfândega da Fé, vinte e seis de agosto de dois mil e dezasseis. -------------------------------------------------------- 

 

o Vice-presidente da câmara: 

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login: fantunes / ruig 

 

Processo –  
Requerimento – DOC. 0000/18 
NIPG – 0000/18 
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