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I.

ENQUADRAMENTO
1. ÂMBITO DE INTERVENÇÃO
O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU, D.L. n.º 307/2009, de 23

de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto) define
Área de Reabilitação Urbana (ARU) como sendo a área territorialmente
delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência
dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva
e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no
que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou
salubridade, justifica uma intervenção integrada, através de uma Operação
de Reabilitação Urbana (ORU) aprovada em instrumento próprio ou em plano de
pormenor de reabilitação urbana.
A delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana determina a assunção
pelo Município da necessidade de congregar, nessa área, um conjunto de
intervenções e investimentos integrados, assegurando a salvaguarda do
património

edificado

e

o

desenvolvimento

sustentável

do

respetivo

território.
A esse conjunto articulado de intervenções, que, de uma forma integrada,
visam a reabilitação urbana de uma determinada área, dá-se o nome de ORU. A
cada ARU corresponde uma ORU, que por sua vez é plasmada, para este
caso concreto (operação sistemática), num Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana (PERU), mas poderia também ser num plano de pormenor
de reabilitação urbana.
No

atual

quadro

de

degradação

das

áreas

urbanas

antigas,

o

desenvolvimento de ações de reabilitação e de regeneração urbana constituem uma
prioridade das políticas municipais, as quais assentam nos objetivos principais
estipulados no RJRU e nas orientações definidas pelo próprio município, os
quais enquadrarão os objetivos mais específicos a estabelecer, sendo eles:

• assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou
funcionalmente inadequados;

• reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação;
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• melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque
imobiliário urbano e dos espaços não edificados;

• garantir a proteção e promover a valorização do património cultural;
• afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de
identidade, diferenciação e competitividade urbana;

• modernizar as infraestruturas urbanas;
• promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos
espaços urbanos;

• fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de
desenvolvimento urbano, em que as ações de natureza material são
concebidas na sua execução com intervenções de natureza social e
económica;

• assegurar

a

integração

funcional

e

a

diversidade

económica

e

sociocultural nos tecidos urbanos existentes;

• requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de
utilização coletiva;

• qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis,
promovendo a inclusão social e a coesão territorial;

• assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às
infraestruturas, equipamento, serviços e funções urbanas;

• desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna;
• recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu
potencial para atrair funções urbanas inovadoras e competitivas;

• promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma
melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação, de
modo

a

permitir

a

acessibilidade

dos

cidadãos

com

mobilidade

condicionada;

• fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios
públicos e privados.
A alteração ao RJRU produzida pela Lei n.º 32/2012 veio possibilitar
aos municípios encetar processos de reabilitação urbana em ARU de forma
faseada: numa primeira fase, a aprovação da delimitação da ARU e, numa
fase subsequente, a aprovação da ORU a desenvolver nessa área. Caso se opte
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por esta via, terá o município três anos para aprovar a operação de reabilitação
urbana para a ARU previamente delimitada e aprovada (através de um PERU, no
caso de ORU’s sistemáticas, como já referido), prazo após o qual caducará a
delimitação.
Tendo o Município de Esposende optado por esta tramitação faseada,
o presente relatório consubstancia a 2ª fase do projeto de delimitação da
Área de Reabilitação Urbana para o Centro Histórico e/ou Urbano de
Marinhas estruturando-se neste e nos seguintes capítulos, que se descrevem de
forma breve.
Deste modo, no capítulo segundo apresenta-se uma síntese da evolução
histórica do aglomerado urbano para a área-estudo base do processo de
delimitação da ARU do Centro Histórico e/ou Urbano de Marinhas, focando e
analisando de forma breve aspetos como a estrutura e evolução do parque
edificado.
O capítulo terceiro diz respeito à análise socioeconómica da área em
estudo, a qual se baseia em dados censitários do INE, dos anos 2001 e 2011. Esta
área, por vezes, foi ligeiramente alargada, de modo a abranger subsecções
estatísticas completas.
No quarto capítulo efetua-se uma análise urbanística, física e funcional ao
parque edificado, nomeadamente ao seu estado de conservação, funções e valor
patrimonial/cultural,

bem

como

uma

apreciação

do

espaço

público,

das

infraestruturas urbanas, da mobilidade e da acessibilidade desses lugares.
O

quinto

capítulo,

de

caráter

mais

prospetivo,

é

dedicado

ao

enquadramento desta área à luz dos instrumentos de gestão territorial em vigor.
No

sexto

capítulo

descrevem-se,

para

efeito

do

cumprimento

do

estabelecido na lei, os critérios subjacentes à delimitação da Área de Reabilitação
Urbana.
O capítulo sétimo é dedicado à definição dos objetivos estratégicos a
prosseguir com a ARU.
Por fim, o oitavo capítulo define os benefícios fiscais que entrarão em vigor
com a aprovação da ARU.
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2. METODOLOGIA GERAL
A metodologia deste trabalho compreende as seguintes fases:
1.ª Fase - Levantamento físico, funcional e socioeconómico da potencial Área de
Reabilitação Urbana (ARU)
Pretende-se fazer uma análise do conjunto de elementos documentais e
cartográficos disponíveis, num processo de reconhecimento do território,
com o objetivo de atingir um nível de conhecimento sólido e pormenorizado
das dinâmicas específicas dessas áreas. Esta fase compreende:

• Caracterização do território do ponto de vista físico, ambiental e
socioeconómico;

• Caracterização

urbanística,

nomeadamente

a

análise

do

edificado

(exterior) em péssimo, mau e razoável estado de conservação quanto ao
uso dominante, nº de pisos e valor patrimonial/ histórico ou arquitetónico
(do todo ou das partes, identificando-as no último caso);

• Análise de documentos estratégicos e instrumentos de gestão territorial
em vigor, em elaboração ou revisão, com impacto na área de intervenção
e que se revelem importantes para a delimitação das ARU e posterior
definição da estratégia a desenvolver.
2.ª Fase - Delimitação das ARU, incluindo os seguintes conteúdos:

• Memória descritiva e justificativa da ARU, incluindo os critérios
subjacentes à delimitação da área abrangida e os objetivos estratégicos a
prosseguir;

•

Definição, em estreita colaboração com o Município, dos benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património (IMI, IMT), a
conceder aos proprietários e detentores de direitos sobre o património
edificado, objeto das ações de reabilitação urbana;

• Planta com a delimitação da ARU.
3.ª Fase - Diagnóstico e Estratégia para a ARU, constituindo a primeira parte do
PERU, que desenvolve e concretiza a ORU:
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• Elaboração de um diagnóstico sob a ótica urbanística e socioeconómica,
permitindo a sustentação de orientações estratégicas para a sua
regeneração e valorização;

• Definição da estratégia de desenvolvimento e do respetivo modelo
territorial, harmonizado com a sua envolvente, que promova o seu
desenvolvimento

de

forma

socioeconomicamente

equilibrada

e

ambientalmente sustentável.
4.ª Fase - Proposta da ORU/ Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
Este programa deve:

• Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da
área

de

reabilitação

urbana,

compatíveis

com

as

opções

de

desenvolvimento do município;

• Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana;
• Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução
da operação de reabilitação urbana;

• Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando
as ações estruturantes de reabilitação urbana a adotar, distinguindo,
nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as infraestruturas
urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização
coletiva, e as atividades económicas;

• Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de
execução da respetiva operação de reabilitação urbana;

• Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação
executadas pelos proprietários e demais titulares de direitos e indicar
soluções de financiamento das ações de reabilitação;

• Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as
ações de iniciativa pública necessárias ao desenvolvimento da operação;

• Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana,
o qual deve incluir uma estimativa dos custos totais da execução da
operação e a identificação das potenciais fontes de financiamento;

• Identificar, caso não seja o município a assumir diretamente as funções
de entidade gestora da área de reabilitação urbana, quais os poderes que
são delegados na entidade gestora, juntando cópia do ato de delegação
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praticado pelo respetivo órgão delegante, bem como, quando as funções
de entidade gestora sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação
urbana, quais os poderes que não se presumem delegados;

• Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou
alteração de plano de pormenor de reabilitação urbana e definir os
objetivos específicos a prosseguir através do mesmo.

3. ÁREA EM ESTUDO
Nesta fase do projeto pretende-se tomar conhecimento da área inicialmente
concebida como com potencial para integrar a Área de Reabilitação Urbana das
Marinhas, para na próxima fase ajustar essa delimitação em função da análise e
efetivo conhecimento do território, entendido nas suas diversas componentes:
física, ambiental, urbanística e socioeconómica.

Figura 1 – Localização da Área em Estudo das Marinhas
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Significa isto que a delimitação inicial foi feita por exagero, procurando
abarcar não só os núcleos de fixação mais antiga, que no caso das Marinhas eram
não contíguos e localizados em pontos específicos junto a cruzamentos de
arruamentos,

mas

também

áreas

de

novas

expansões,

com

crescimento

significativo a partir da década de 70, que vieram a ocupar novas áreas de
expansão bem como os vazios que existiam entre as primeiras construções.
A peça desenhada nº A1, denominada de “Evolução do Aglomerado Urbano”
permite identificar e datar as áreas de expansão urbana, que neste caso se
carateriza por uma evolução atomizada, com alguma concentração ao longo dos
arruamentos principais.
Foi neste contexto que a Área de Reabilitação Urbana Potencial, que perfaz
uma área de 42,99 ha, foi inicialmente definida pelos seguintes limites:


A norte, pela Rua 24 de Julho, e ainda pela frente edificada a norte
desta via, de forma a incluir o aglomerado antigo junto á Capela de
S. João do Monte;



A nascente, pela Rua da Branca e Rua Monte Domingues até à ligação
com o cruzamento a sul, e ainda pela frente edificada a nascente
destas vias, sempre que as edificações evidenciavam potencial para
intervenção;



A sul, pela Avenida de S. Sebastião;



A poente, pela N13.
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Figura 2 – Ortofotomapa com o limite da área em estudo de Marinhas
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II.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Marinhas, como refere o Padre António Gomes Pereira no livro das

“Tradições Populares”, significa à beira mar, costa de mar, salinas.
Nas inquirições de 1202, esta freguesia era conhecida por Sancto Michaele
de Zopaes, da Terra de Neiva. Afirmava-se que o rei tinha ali o seu reguengo e
existia uma leira reguenga. Ou seja, é uma terra própria de rei, real, património
real e arrendada com a obrigatoriedade de certos tributos em géneros. Afirmava-se
que o rei não é o padroeiro, que esta igreja tem sesmarias e quebradas.
No século XIII Espozende era lugar de São Miguel de Cepães, hoje
denominado de Marinhas, mas que só no século XVI é que assume características
de freguesia.
No século XIV, a ordem Cluniacense relacionada com o poder eclesiástico
permitiu que unisse a esta freguesia de São Miguel de Cepães a Gandra (factos
episcopais, tomo II, pág., 164, Ferreira, J. Augusto). Nesse tempo, a freguesia
estava limitada desde S. Bartolomeu até ao rio Cávado e era caracterizada por
possui uma igreja Matriz de reduzidas dimensões, onde se localiza a atual igreja
que foi reformulada em 1929.
O cemitério Paroquial localiza-se do lado oposto da estrada que efetua a
ligação Viana/Porto e data de 1886.
O património religioso como a capela de São Bento, em Pinhote, do século
XVII, é propriedade privada. A capela do Coração de Maria é do século XIX e é
também particular, outrora pertencente à família Areias e atualmente à família
Gonçalves Marques. Em Outeiro, encontramos a capela da S.ª da Saúde, do século
XIX. A capela de S. Sebastião no lugar de Cepães, localizada próximo da estrada
EN 13, é um lugar de culto com alguma importância local.
O ribeiro da Abelheira teve um peso significativo na economia local por
possuir um conjunto de moinhos de vento, azenhas movidas a água e outros tipos
de engenhos, relacionados com o ciclo do milho/pão, linho e serração.
De acordo com os dados históricos, a população no século XVI era de 90, no
século XVII era de 250 moradores, século XVIII era de 318 e no século XIX de
1403.
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Esta freguesia apresenta-se hoje distribuída pelos lugares de Goios, Outeiro,
Pinhote, Cepães, Igreja, Monte, Abelheira, Rio de Moinhos e Estrada.
A edificação que se destaca com mais presença é as casas de habitação: de
São Bento, do Marquez, da Gatanheira, do Patusco, do Alferes de Goiso, do Rego
Velho, do Victorio e do Lourenço.
De uma forma geral, o aglomerado que hoje respeita ao lugar da Igreja é o
resultado de uma estrutura edificatória que evoluiu em três momentos.
No primeiro momento e tal como confirmado pelos estudos realizados sobre
o castro de Lourenço (1), localizado a nascente, até ao século XIV este espaço do
castro era habitado. Sabe-se que há ocupações de estruturas agrícolas a meia
encosta das Marinhas e de um modo disperso. A confirmar esta ocupação podemos
deparar com algumas construções em pedra a marginar os caminhos na freguesia.
Algumas destas habitações chegaram aos nossos dias com algumas alterações.
Numa segunda fase as construções seguintes associam as primeiras e
perduram na estrutura de mobilidade.
Numa terceira fase há a consolidação do povoado com características
nervuradas.

(1) Fonseca, Teotónio, Espozende e o seu concelho, 1936;
Esposende – a terra e o Homem, Anégia, edições Lda, 1998;
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Figura 3 - Zonamento Temporal do Aglomerado
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III.

ANÁLISE SÓCIO-ECONÓMICA
A análise socioeconómica desenvolvida baseou-se na informação estatística

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística referente aos Censos 2011,
analisada ao nível da subsecção estatística.
A informação compilada será ainda complementada com as observações
resultantes dos trabalhos de reconhecimento feitos no território em análise, bem
como outros elementos fornecidos pela Câmara Municipal.

1. DIVISÕES CENSITÁRIAS ABRANGIDAS
A área em estudo de Marinhas abrange territórios da antiga freguesia de
Marinhas, freguesia que atualmente se designa como União das freguesias de
Marinhas, Esposende e Gandra. Para maior facilidade no tratamento dos dados,
iremos manter a referência à freguesia de Marinhas, pois é assim que se
apresentam as informações do INE, integrando 22 subsecções censitárias, por sua
vez distribuídas por 3 secções estatísticas.
Quadro 1 – Divisões censitárias dos Censos 2011 abrangidas pela área em estudo das
Marinhas
Freguesia/Código
Marinhas
030612

Secções

Subsecções

001

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

002

11

004

01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14

2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA
De acordo com os dados recolhidos, a área em análise é constituído por:
- 285 edifícios que correspondem a 355 alojamentos familiares;
- 54,9% dos alojamentos familiares são de residência habitual e 1,5% dos
alojamentos familiares estão vagos, podendo inferir-se que 43,7% são alojamentos
com ocupante ausente ou de uso sazonal;
- Nesta área residem 195 famílias constituídas por 601 indivíduos;
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- Nesta área identificaram-se alguns edifícios não residenciais como a Igreja
Matriz, o Centro Social, a Cruz Vermelha, o Albergue de Peregrinos, a Junta de
Freguesia e o Centro de Educação Ambiental das Marinhas.

Evolução demográfica
A análise dos dados da população na área de intervenção evidencia que a
população residente na área em estudo representa apenas 6,1% da população da
cidade e aproximadamente 1,8% da população do concelho (ver Quadro 2).
Na última década censitária (2001-2011), a área alvo de estudo viu a sua
população diminuir significativamente (-13,6%), contrariando a tendência da cidade
onde se integra (+7,0%), bem como a evolução verificada ao nível do concelho de
Esposende (+2,8%), conforme se pode verificar no Quadro 3.
Relativamente ao número de famílias clássicas verificou-se uma diminuição
na área em estudo (-3,5%) e um aumento significativo ao nível das unidades
territoriais de hierarquia superior analisadas, com 22,8% ao nível da cidade e
16,9% ao nível do Concelho. Estes dados evidenciam uma tendência de perda

2011

2001

populacional significativa na área em estudo.
Área em Estudo

Cidade de Esposende

696
100
202
3,4
601
100
195
3,1

9197
7,6
2727
3,4
9844
6,1
3349
2,9

População Residente
Peso (%)
Famílias clássicas
Dimensão do agregado
População Residente
Peso (%)
Famílias clássicas
Dimensão do agregado

Concelho de
Esposende
33325
2,1
9485
3,5
34254
1,8
11087
3,1

Fonte: INE, Dados Censitários 2001 e 2011

Quadro 2 – População residente, famílias e dimensão dos agregados

Evolução (%) 2001-2011

População Residente
Famílias clássicas

Área em Estudo

Cidade de Esposende

-13,6
-3,5

7,0
22,8

Concelho de
Esposende
2,8
16,9

Fonte: INE, Dados Censitários 2001 e 2011

Quadro 3 – Evolução da população e famílias (%) na área em estudo e divisões
administrativas onde se insere
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Os dados apresentados no quadro anterior traduzem uma área em perda
demográfica em contraciclo com o verificado ao nível da cidade onde se insere. A
cidade de Esposende apresenta, de resto, um maior dinamismo demográfico
quando comparada com a média do concelho, o que revela um maior dinamismo
económico e uma maior capacidade de atração.
Na última década censitária verificou-se na área em estudo uma diminuição
da dimensão média das famílias em 0,3, valor da mesma ordem de grandeza
embora ligeiramente menor ao verificado ao nível da cidade e do concelho.
A figura seguinte corrobora os dados referentes à dimensão dos agregados,
sendo que a maioria das famílias da área em estudo é composta por 1 ou 2
elementos (43,1%), sendo que as famílias com mais de 4 elementos representam
apenas (19,0%) do total das famílias.
(%)

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1 ou 2 elementos

3 ou 4 elementos

Mais de 4 elementos

% das Famílias Clássicas
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE

Figura 4 – Número de indivíduos nas famílias clássicas

Conjugando a informação da Figura 4 com a distribuição da população por
faixas etárias (Figura 5), conclui-se que uma parte dos agregados será constituída
por idosos, uma vez que estes constituem cerca de 18% da população residente.
A estratificação da população residente pelas diferentes faixas etárias revela
uma proporção dos residentes em idade ativa (65,7%) inferior à média da cidade
(70,2%) e do concelho (68,8%).
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100%
90%
80%

>65

70%

25-64

60%

20-24
15-19

50%

10-14

40%

5-9

30%

0-4

20%
10%
0%
Área em Estudo

Cidade de Esposende

Concelho de
Esposende

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE

Figura 5 – Distribuição da população residente pelas faixas etárias em 2011

A figura anterior confirma ainda os dados existentes sobre as relações de
dependência: verifica-se que a proporção da população idosa (18,1%) na área em
estudo é superior à da população jovem (faixa do 0-14 anos), que é de 11,1%, o
que revela uma população com tendência para o envelhecimento.
Analisando ainda as relações de dependência, verifica-se que o índice de
envelhecimento na área em estudo é bastante superior ao verificado na freguesia e
no concelho. Este valor justifica-se pelo menor número de jovens (faixa 0-14)
existente e pela maior proporção de idosos (ver Figura 5). Por conseguinte o índice
de dependência dos jovens é mais baixo que o das divisões administrativas de
hierarquia superior e o índice de dependência dos idosos é superior.
Quadro 4 – Relações de dependência da população em 2011 nas diferentes unidades
territoriais

Área em Estudo
Índice dependência dos jovens
Índice de dependência dos idosos
Índice de envelhecimento
% População Ativa
Índice de dependência total

Cidade de Esposende

20,8
27,6
162,7
65,7
44,6

23,5
18,9
80,6
70,2
42,4

Concelho de
Esposende
24,0
21,4
89,3
68,8
45,5

Fonte: Dados censitários de 2011, INE

A distribuição dos indivíduos por atividade económica revela que a maior
proporção (39,4%) dos residentes não tem atividade económica, seguindo-se a
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população está empregada (39,3%) e os reformados (23%), como os grupos de
maior peso. A população desempregada representa 5,2% da totalidade da
população residente.
Quadro 5 – Distribuição da população residente perante a atividade económica

População Empregada
Setor I
Setor II
Setor III
Reformados
Desempregados
à procura do 1º emprego
à procura de novo emprego
Sem atividade económica (domésticas, estudantes, pop.<14 anos)

N.º
236
2
106
128
138
31
8
23
237

%
39,3
0,3
17,6
21,3
23,0
5,2
1,3
3,8
39,4

Fonte: Dados censitários de 2011, INE

No que respeita aos setores de atividade que ocupam a população
empregada, verifica-se uma distribuição, aproximada entre o setor terciário (54%)
e o secundário (44,9%). O setor primário assume uma importância residual,
representando cerca de 0,8% da população empregada refletindo o caráter urbano
da área.
Os níveis de instrução de uma população constitui um importante
indicador do potencial de desenvolvimento da mesma. Na área em estudo, verificase qua a população que não sabe ler nem escrever representa cerca de 3,5% do
total, sendo que o nível de escolaridade predominante é o 1º Ciclo do Ensino
Básico, correspondente a 30,4% da população, revelando uma população pouco
qualificada.
Indivíduos residentes sem saber ler nem escrever

0,0% 3,0% 3,5%
11,4%

Indivíduos residentes sem nenhum nível de ensino completo mas sabem ler e escrever

18,5%

Indivíduos residentes com o 1º ciclo do ensino básico completo

15,4%

Indivíduos residentes com o 2º ciclo do ensino básico completo

17,8%

30,4%

Indivíduos residentes com o 3º ciclo do ensino básico completo
Indivíduos residentes com o ensino secundário completo
Indivíduos residentes com o ensino pós-secundário completo
Indivíduos residentes com um curso superior completo

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE

Figura 6 – Distribuição da população da área em estudo por nível de escolaridade mais alto
completo
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Edificado
De acordo com os dados censitários, a área em estudo contabiliza 681
edifícios aos quais correspondem 905 alojamentos. Do total de alojamentos
familiares clássicos estima-se que 501 (55,4%) sejam de residência habitual e 71
(7,8%) estejam vagos, presumindo-se que os restantes 333 (36,7%) alojamentos
sejam de uso sazonal ou com ocupante ausente.
Proporcionalmente, a área em estudo é a que possui menor quantidade de
alojamentos vagos e de uso sazonal, revelando um caráter mais residencial.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Área em Estudo

Cidade de Esposende

Concelho de Esposende

Alojamentos familiares de residância habitual
Alojamentos familiares de uso sazonal
Alojamentos familiares vagos
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE

Figura 7 – Alojamentos familiares por tipo de utilização

Dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual, 169 são
propriedade dos ocupantes e 12 são arrendados. Da análise da Figura 8 conclui-se
que na área em estudo é maior a proporção de alojamentos propriedade do
ocupante e menor a proporção de alojamentos arrendados, face às percentagens
verificadas ao nível da freguesia e do concelho.
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(%) 100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

86,7

85,0

81,9

11,6

6,2
Área em Estudo

7,7

Cidade de Esposende

AFCRH Propriedade Ocupantes

Concelho de
Esposende

AFCRH Arrendados

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE

Figura 8 – Alojamentos familiares por regime de ocupação

Ao nível de conforto, a grande maioria dos alojamentos familiares de
residência habitual possuem as infraestruturas necessárias a boas condições de
salubridade, nomeadamente, água canalizada e esgotos, na ordem dos 100%,
alojamentos com retrete, na ordem dos 99,5% e alojamentos com banho, na
ordem dos 99%.
100,0
99,5
99,0
98,5
98,0
97,5

Área em Estudo

Cidade de Esposende

Concelho de Esposende

% de Alojamentos Familiares de Residência Habitual com Água

% de Alojamentos Familiares de Residência Habitual com Retrete

% de Alojamentos Familiares de Residência Habitualcom Esgotos

% de Alojamentos Familiares de Residência Habitual com Banho

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE

Figura 9 – Infraestruturas existentes no edificado da área em estudo

Analisando

agora

o

edificado

da

área

em

estudo,

por

época

de

construção, verifica-se que cerca de 15,3% dos edifícios tem mais de 46 anos,
tendo esta área uma proporção menor de edifícios mais antigos face à cidade e ao
concelho onde se integra.
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(%)
35,0

33,0

30,0
26,6
23,4

25,0

23,3

20,0
16,4
14,8
15,0

12,7
10,8
9,2

8,7

10,0

10,4

9,8

5,6
5,0
0,0

0,8

2,1

1,0 1,6

11,4

11,0 11,1

7,1

8,4

9,4
7,6
5,6 6,2

5,4
3,4

3,0

0,0
Antes de 1919

De 1919 a 1945

De 1946 a 1960

De 1961 a 1970

Área em Estudo

De 1971 a 1980

De 1981 a 1990

Cidade de Esposende

De 1991 a 1995

De 1996 a 2000

De 2001 a 2005

De 2006 a 2011

Concelho de Esposende

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE

Figura 10 – Edifícios por época de construção

O cartograma seguinte apresenta a proporção de edifícios anteriores a 1970
pelas subsecções estatísticas analisadas, evidenciando uma maior concentração de
edifícios mais antigos na zona central da área em estudo constituído pela
articulação dos eixos Avenida da Igreja/Rua Conde de Madimba/Travessa da
Devesa e Rua da Várzea e Rua da Azenha Choca.

Figura 11 – Distribuição dos edifícios anteriores a 1970
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IV.

ANÁLISE URBANÍSTICA

1. METODOLOGIA DE ANÁLISE
A caracterização do edificado do Centro Urbano/ Histórico foi realizada por
rua, de modo a fornecer uma leitura dos alçados que conformam o espaço-público
rua, uma vez que é esse espaço-rua que é percecionado pelas pessoas enquanto
espaço de vivência ou apenas de passagem (ainda que nesta fase não resultem
análises específicas à rua, mas sim à área em Estudo, a qual assumirá especial
relevo na fase de ORU).
Importa ainda realçar que esta caracterização urbanística, nomeadamente
do edificado quanto ao n.º de pisos, uso dominante do r/c e dos restantes pisos, só
se realizou para o edificado em péssimo, mau e razoável estado de conservação, ou
seja, os bons e muito bons, porque não necessitam de intervenção, nem são sequer
elegíveis para efeitos de benefícios, não foram caracterizados. Exceção feita apenas
no valor patrimonial/ cultural, onde se assinalou o edifício como sendo de qualidade
ou patrimonial, mesmo em bom ou muito bom estado de conservação, pois era
importante ter uma ideia do conjunto do edificado com este valor para efeitos da
delimitação da ARU.
De salientar que todos os edifícios foram caracterizados pelo atributo
dominante

nesse

edifício,

bem

como,

que

os

edifícios

de

gaveto

foram

caracterizados apenas na rua da fachada principal do edifício em causa.
Esta caracterização do parque edificado e respetiva análise é traduzida
graficamente nas plantas que acompanham este relatório, as quais refletem:


O estado de conservação (planta nºA2);



O número de pisos (planta nºA3);



O valor patrimonial/cultural (planta nºA4);



O uso do r/chão (planta nºA5);



O uso dominante dos restantes pisos (planta nºA6).
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Para caracterizar o estado de conservação dos edifícios convencionou-se a
seguinte qualificação ou graduação, ressalvando-se que a mesma resulta apenas da
observação exterior do edifício, pelo que não correspondem aos níveis de
conservação da Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro:


Muito Bom/ Bom, quando não apresenta patologias visíveis incluindo, por
norma, os edifícios de construção, reconstrução ou reabilitação recente,
salientando, portanto, a excelência da intervenção.



Razoável, quando apresentam patologias passíveis de eliminação com
intervenção ligeira, nomeadamente através de obras de conservação.



Mau, quando apresentam patologias graves que carecem de intervenção
profunda, nomeadamente através de obras de reabilitação, de reconstrução
ou de restauro, no caso de edifícios patrimoniais ou de qualidade.



Péssimo|Ruína, quando apresentam problemas estruturais que poderão
motivar ou já motivam ruína e que carecem de intervenção urgente.
Relativamente ao número de pisos, este foi quantificado pelo n.º de

pavimentos

sobrepostos,

acima

da

cota

de

soleira,

convencionando-se

o

correspondente à porta principal de entrada no edifício, nas situações de serviço
por mais de um arruamento a cotas diferentes.
No estabelecimento do valor patrimonial/cultural do edificado partiu-se
do princípio que a importância patrimonial teria uma abrangência local, bem como
os seguintes pressupostos:


Patrimonial, no caso de edifícios classificados, bem como todos os edifícios
de excelência que se entenda reunirem condições para poderem vir a ser
classificados, ainda que apenas de valor concelhio.



Qualidade, quando estamos perante edifícios inventariados ou que face à
sua singularidade, valor histórico-cultural ou arquitetónico, os mesmos têm
por si só valor, destacando-se do conjunto.



Acompanhamento, quando estamos perante edifícios de arquitetura
popular ou até modernista, formando um conjunto coerente e harmonioso,
mas que não têm um valor individual /de destaque quando vistos
isoladamente. Por vezes estes edifícios não apresentam qualquer valor de
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conjunto, mas estão em concordância com a envolvente, pelo que não são
dissonantes.


Dissonante, os casos de edifícios que devido à sua dimensão/ volumetria
ou mesmo arquitetura, denominando-se os primeiros de Dissonantes
Urbanísticos, se destacam negativamente no conjunto, não conferindo
coerência ao núcleo urbano.
A caracterização do uso foi representada graficamente por edifício,

distinguindo o do piso térreo (confinante e, muitas vezes, extensão do espaço
público) do uso dominante dos restantes pisos, com a identificação de:


Habitação;



Comércio;



Serviços;



Equipamentos públicos ou de utilização coletiva;



Indústria ou armazenagem;



Arrumo ou garagem;



Edifícios devolutos.

A área em estudo de Marinhas, sendo o local da fundação da cidade e da sua
primeira expansão, é ainda hoje o centro nevrálgico – cívico, administrativo e
económico – da cidade.

2. ESTADO DE CONSERVAÇÃO
O estado de conservação dos 295 edifícios caracterizados é, na sua maioria,
razoável (40%) e muito bom/ bom (36%). Em mau estado encontram-se 19% dos
edifícios, e apenas 3% se encontra em péssimo estado. Deste total, em 1% estão a
decorrer obras, que contribuirão para o aumento de edifícios em bom estado de
conservação.
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Os edifícios em mau e péssimo estado de conservação localizam-se
essencialmente nas vias mais antigas do povoado encontrando-se muitos deles
devolutos, razão que explica o seu estado de conservação atual.
O tecido urbano da área de intervenção caracteriza-se pela sua matriz rural,
cujo cadastro tem servido de base à ocupação urbana através de operações
urbanísticas isoladas. Esta matriz tem, todavia, suportado de forma relativamente
eficaz a procura, que se caracteriza neste aglomerado por ser sobretudo para
habitação unifamiliar, construída em parcela de dimensão variada mas muitas
vezes com possibilidade de manutenção de logradouro dedicado a uma atividade
agrícola complementar e/ou de subsistência.
Os edifícios em razoável e bom/ muito bom estado de conservação não se
encontram concentrados no espaço, facto que explica que a sua conservação não
se prende com aspetos de centralidade espacial, mas com a idade do edificado e os
cuidados de cada particular com a sua manutenção. O facto de muitos dos edifícios
serem de utilização apenas sazonal terá também impacto no estado de conservação
dos edifícios.
Nas moradias unifamiliares em lotes com área de logradouro, predomina a
construção de anexos, a maior parte percetíveis da via pública uma vez que a
habitação

é

implantada

no

meio

do

lote

e

os

muros

de

vedação

são,

tendencialmente, baixos.
A carência de controlo da viabilidade e legalidade de algumas destas
construções poderá ser a razão pela qual muitas vezes estas contribuem para a
falta de qualidade estética e por vezes até insalubridade do edificado. A isto juntase o facto dos materiais utilizados não serem muitas vezes os mais aconselhados, o
facto de muitas vezes a obra ficar inacabada ou sem acabamentos finais ou o
simples facto de os materiais não serem alvo de manutenção com o passar do
tempo.
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Figura 12 – Desqualificação dos elementos construídos

3. Nº DE PISOS DO EDIFICADO
Ao nível da média de número de pisos, atente-se que 50% dos 188 edifícios
analisados têm 2 pisos, que 43% tem 1 piso e que apenas 7% tem 3 pisos. Dada a
predominância habitacional, o aglomerado tem uma cércea baixa, tratando-se os
edifícios de 3 pisos de construções mais recentes, como moradias em banda ou
pequenos blocos, ou situações de moradia isolada com terceiro piso em águas
furtadas.

4. VALOR PATRIMONIAL/CULTURAL
A ocupação do lugar das Marinhas remonta à época romana, tendo sido
encontrados vestígios arqueológicos que colocam a hipótese de ter existido nesta
área uma villa romana. A área em redor da Igreja Paroquial é especialmente
importante, tendo sido encontrada uma grande diversidade de vestígios, que
indiciam ter existido aqui uma ou mais habitações da época romana.
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No entanto, não se pode também descartar a hipótese de alguns destes
vestígios serem contemporâneos da fundação da villa-ecclesia de S. Miguel de
Cepães (época pré-românica). Do cemitério que funcionou junto daquela igreja
estão expostos, atrás da atual Igreja Paroquial, dois sarcófagos em pedra.

Figura 13 – Património arqueológico das Marinhas
12.5 – Vários elementos Igreja (ocupação romana/alti-medieval; sarcófagos, época românica;
Cachorrada e porta quinhentista

Nas imediações da área de intervenção, é ainda de registar a existência de
azenhas e moinhos de vento no lugar da Abelheira, ao qual se acede através das
Marinhas, cujo interesse patrimonial e paisagístico é de grande importância.
Na área de intervenção, destacamos os seguintes edifícios de valor
patrimonial: a Igreja Paroquial das Marinhas, a capela de S. Sebastião, a capela de
S. João do Monte e o edifício moderno Casa das Marinhas.
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Figura 14 – Património edificado das Marinhas
12 A1 – Igreja Paroquial das Marinhas
12B3 – Capela de S. João do Monte
12B4 – Capela de S. Sebastião
12C2 – Alminhas de S. João
12D2 – Cruzeiro Paroquial
12E1 – Casa das Marinhas
12H1 – Porta Quinhentista

Apesar de, na atualidade, a Igreja Paroquial das Marinhas apresentar uma
mescla de estilos resultante das diversas intervenções que foram feitas ao longo
dos tempos, a sua origem remonta ao século XV.
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Figura 15 – Igreja das Marinhas

Da capela de S. Sebastião, no limite sul da área de intervenção, sabe-se que
existia já em 1715, tendo sido objeto de reforma em 1839.
Esta capela bem como a capela de S. João do Monte, mais a norte, fazem
parte do Caminho de Santiago, tornando-se ponto de paragem para muitos
peregrinos.

Figura 16 – Caminho de Santiago – atravessamento das Marinhas

Fase 2 - Delimitação
X:\G302\PE\01-CTECN\03-EPREVIO\G302-REL-Marinhas-R02.doc

28

Relatório - Maiode 2016
G-REL-PP-R02

GIPP, Lda
Área de Reabilitação Urbana de Marinhas

De referir ainda, a norte, a existência de uma casa modernista do Arquiteto
Viana de Lima, concluída em 1957, edifício denominado de “Casa das Marinhas”.

Figura 17 – Casa das Marinhas

Nas encruzilhadas de alguns caminhos, surgem as “alminhas”, padrões de
culto aos mortos, que constituem parte do património artístico-religioso do local.
São pequenos locais de paragem onde frequentemente se continuam a encontrar
velas e flores, sinal de que prevalece a sua utilização.

Por se tratar de uma zona acima de tudo residencial, a maioria dos edifícios
das Marinhas são de acompanhamento. Dada a predominância de habitação
essencialmente unifamiliar, a arquitetura apresenta uma grande diversidade de
estilos, sendo o único elemento comum a cércea média de 2 pisos.

Figura 18 – Diversidade do edificado
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A esta diversidade junta-se o facto de uma grande parte do espaço público
ser resultante da rede viária. Verifica-se a ausência de passeios em grande parte da
área de intervenção, resultante das limitações impostas pelo edificado, que foi
crescendo por somatório, e da própria matriz do aglomerado, de carácter rural.
Assim, é apenas nas vias mais recentes (ou que tenham sofrido intervenções) que
ocorre a existência de passeios.
No centro, o espaço público é já de caráter formal, com desenho de
passeios, pequenas praças e áreas ajardinadas.

Figura 19 – Espaço público junto à Igreja das Marinhas

Em

geral,

verifica-se

que

os

espaços

públicos

são

excessivamente

fragmentados, o que reduz as possibilidades da sua utilização. A arborização é
também limitada, reduzindo o conforto dos espaços e diminuindo as possibilidades
de regulação bioclimática.
Verifica-se assim que existe um défice de espaços públicos estruturados e
qualificados, que possam servir como polarizadores do aglomerado.
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No

que

preponderância

respeita
na

aos

materiais

utilização

de

cubo,

utilizados,
em

verifica-se

especial

nos

que

há

maior

arruamentos

que

apresentam características mais rurais. O estado de conservação geral dos
materiais é razoável.

Figura 20 – Arruamento-tipo das Marinhas

5. USO /FUNÇÃO DO EDIFICADO
É nítida a tendência de fixação para habitação unifamiliar nas Marinhas,
muitas vezes constituindo segunda habitação de férias, junto à praia.
Em algumas situações de ocupação mais antiga, a implantação do edifício
era feita à face do arruamento, conformando desta forma o espaço público e
libertando mais área de logradouro para a atividade agrícola, mas esta tipologia
tem vindo a ser preterida em relação ao edifício rodeado por terreno privado, o que
indicia uma menor importância da agricultura no rendimento familiar. Esta
tendência explica ainda a escassez de comércio e serviços ao nível do rés-do-chão
do edificado, uma vez que nestes casos a confrontação com a via pública é feita
pelo muro da propriedade e não pela construção. Nalguns casos de confrontação
com a face da rua, o rés-do-chão é ocupado por um pequeno comércio ou serviço,
embora este seja disperso e muito escasso, representando apenas 3% para o
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comércio e 1% para os serviços, em 188 dos edifícios caraterizados. Ainda assim, a
sua localização é naturalmente mais comum na área central do aglomerado.
A área em estudo apresenta ainda 2% ocupação do rés-do-chão para
indústrias, tratando-se de pequenas indústrias implantadas junto das habitações.
Por se tratarem de indústrias artesanais de pequena escala, são compatíveis com a
envolvente residencial. Porém, as indústrias encontradas carecem de cuidados com
a parte estética do edificado e com a limpeza dos logradouros, quase sempre
visíveis da via pública.
Ao nível do rés-do-chão a habitação constitui 49% dos casos de ocupação,
seguida naturalmente de áreas de garagem e arrumos complementares à função
habitacional (23%). Por sua vez, ao nível dos pisos superiores, a habitação ocupa
80% do edificado.
Existem alguns casos de edifícios devolutos e em ruína, essencialmente nas
áreas circundantes aos arruamentos mais antigos e na área central. O facto das
tipologias em ruina não responderem à procura, poderá ser a causa do abandono
destes edifícios.

Figura 21 – Casa das Marinhas
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No que diz respeito aos equipamentos (que representam 7% do aglomerado
analisado),

estes

concentram-se

na

área

central

das

Marinhas

e

são

predominantemente de cariz religioso, social e administrativo.
Referem-se de seguida estes equipamentos e as suas valências:
Junta de Freguesia das Marinhas:
Valências: espaços de animação socioeducativa para o 1º Ciclo, Componente
socioeducativa (prolongamento de horário/ cantina) para o Pré-escolar. A Junta de
Freguesia apoia ainda diversas associações que desenvolvem atividades culturais,
recreativas e desportivas, como sejam os Escuteiros das Marinhas, o Clube Jovem
das Marinhas, o Futebol Clube das Marinhas, entre outros.
Centro Social Juventude Unida das Marinhas:
Valências: Creche, Pré-escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres,
Centro de Dia (com serviço de lavandaria, cabeleireiro, enfermagem, refeições e
transporte), Componente Socioeducativa (Prolongamento de Horário/Refeição).
Para além das atividades sociais, desenvolve ainda atividades de cariz
cultural (Rancho Folclórico “As Moleirinhas das Marinhas” e Escola de Música
“Alaúde”) e desportivas (escola de BTT), articulando-se para tal com a Junta de
Freguesia, a Câmara Municipal e outras instituições concelhias.
Junto a este edifício está em conclusão de obras o edifício para Jardim de
Infância da Igreja das Marinhas.
APPACDM:
Valências: serviços à população portadora de deficiência, integrando um
Centro de Atividades Ocupacionais com 25 utentes com idades entre os 16 e os 30
anos e um centro de Apoio Socioeducativo para utentes entre os 7 e os 16 anos.
Centro de Educação Ambiental:
Valências: Exposições, Compostagem, Horto Municipal, Hortas educativas,
trilhos de educação ambiental.
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Equipamentos religiosos:
No arruamento principal das Marinhas, destacam-se três equipamentos
religiosos: a igreja paroquial, o centro paroquial de apoio às atividades da pastoral
e o albergue dos peregrinos que atravessam as Marinhas rumo a Santiago de
Compostela.
A componente social e religiosa e a concentração dos equipamentos poderá
transformar o centro das Marinhas num polo mais atrativo e dinâmico nestas áreas,
respondendo respetivamente nos seus habitantes e em todos os que atravessam as
Marinhas, ponto de passagem obrigatório para quem se desloca em peregrinação.
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V.

ENQUADRAMENTO

EM

INSTRUMENTOS

DE

GESTÃO TERRITORIAL

A reabilitação urbana é assumida, desde há vários anos, como um dos
desígnios fundamentais das políticas públicas e, em particular, das políticas urbanas
a prosseguir aos diferentes níveis da Administração. Tal é ilustrado pela atenção
sistematicamente votada a este tema nos variados instrumentos que procuram
concretizar tais políticas, e nos quais se incluem os instrumentos de gestão
territorial (IGT), em particular os vocacionados para uma abordagem mais
transversal das realidades territoriais.
Assim sendo, é esta uma temática tratada com a devida relevância tanto no
Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território e de
Urbanismo – PNPOT (em vigor desde 2007), como na Proposta do Plano
Regional de Ordenamento do Território do Norte - PROT-Norte (concluída,
validada nas instâncias regionais e submetida à aprovação governamental em
2010), em que é dada ênfase à reabilitação urbana como componente fundamental
das preconizadas políticas urbanas de promoção de um desenvolvimento territorial
e urbano centrado na revitalização da cidade e do edificado existente, em
detrimento do que tem assentado na ampliação e expansão do solo urbanizado e na
edificação nova.
Esta orientação é decisivamente reforçada pela filosofia que presidiu à
recente revisão do quadro legal das políticas de solos, de ordenamento do território
e de urbanismo (nomeadamente a sua Lei de Bases e o regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial – RJIGT), não só através de disposições
especificamente direcionadas para a promoção da reabilitação urbana, mas também
pela eliminação da figura de solo urbanizável e pelo estabelecimento de fortíssimas
exigências a cumprir para que seja admissível a reclassificação de solo rústico em
solo urbano com vista à expansão urbana; o que contribuirá inevitavelmente para a
potenciação das ações de reabilitação, regeneração e consolidação das áreas
urbanas preexistentes.
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No âmbito do reforço das políticas de reabilitação importa ainda fazer
referência à estratégia “Cidades Sustentáveis 2020” (Resolução do Conselho de
Ministros

n.º 61/2015, de 16 de julho, publicada no Diário da República n.º

155/2015, Série I, de 11 de agosto), e, principalmente, à “Estratégia Nacional para
a Habitação” (ENH), para o período de 2015 a 2031 (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 48/2015, de 15 de julho, publicada no Diário da República n.º
136/2015, Série I, de 15 de julho).
A arquitetura do sistema de gestão territorial vigente assenta numa plena e
permanente articulação entre as diferentes figuras de planos e programas
territoriais, expressa através da exigência de compatibilização (ou de não
contradição) das opções, estratégias e medidas adotadas em cada um deles, com
as dos restantes, diretiva que naturalmente se aplica também aos planos
territoriais da responsabilidade dos municípios. Desta conceção resulta, por um
lado, que a cada instrumento de planeamento fica sempre reservada uma certa
margem de autonomia de formulação de opções e estratégias próprias e, por outro,
que cada plano não tem obrigatoriamente de integrar como suas as opções e
estratégias estabelecidas nos demais, nem de proceder ao desenvolvimento destas
(desde que obviamente se verifique a referida compatibilidade).
Assim, sendo evidente que o presente procedimento se integra em linhas
estratégicas de política pública plasmadas em IGT de âmbito supramunicipal (para
cuja prossecução contribuirá aliás ativamente), interessa agora verificar de que
modo ele se articula com o que dispõem para a área abrangida pela intervenção os
instrumentos de planeamento da escala municipal (PMOT).
O único PMOT em vigor com incidência na área da intervenção é o Plano
Diretor Municipal, na versão resultante da recente revisão de que foi objeto,
publicada a 18 de setembro de 2015.
Neste, é explicitado um conjunto de linhas de orientação assumidas como
estruturantes e condicionantes ao nível do ordenamento do território (Relatório do
Plano - Parte III Opções do Plano, pág. 26 e seguintes), consagradas no artigo 7.º
do seu regulamento, sob a epígrafe de "Interesses públicos estratégicos".
Do seu conteúdo importa sublinhar os objetivos estabelecidos para o modelo
de estruturação territorial (artigo 7.º, n.º 2), com destaque para os seguintes:
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- "A proteção e salvaguarda dos espaços e recursos naturais e culturais" [alínea
a)];
- "O reforço da centralidade de Esposende e dos principais núcleos urbanos do
concelho (Fão, Apúlia, Forjães e Palmeira de Faro) " [alínea b)];
- "A contenção dos perímetros e a compactação e colmatação do solo urbano"
[alínea d)];
- "A assunção de uma escala do edificado como fator de identidade/imagem do
concelho" [alínea h)].
A conjugação deste conjunto de objetivos denota claramente a relevância
que a reabilitação urbana adquire para a estratégia do PDM, ainda que aquela não
seja mencionada enquanto objetivo explícito. De facto, verifica-se não só que estes
objetivos

são

consonantes

com

um

desígnio

de

reabilitação

urbana,

mas

principalmente que esta constitui um fator imprescindível para a plena prossecução
dos mesmos.
O regulamento do PDM desenvolve vários elementos que materializam
operativamente este desígnio. Assim:
-

O artigo 18º (Integração e transformação de pré-existências)

consagra uma disciplina que facilita e favorece a manutenção das preexistências
edificadas, ao estabelecer para estas um regime mais flexível que o relativo à
construção nova, tanto no que se refere aos usos como à edificabilidade
(possibilidade de alguma ampliação para além dos limites decorrentes dos índices
urbanísticos);
-

O artigo 19º (Demolição de edifícios) privilegia claramente a

manutenção do edificado, ao estabelecer um regime fortemente condicionador da
admissibilidade de demolição das preexistências;
-

O artigo 45º (Critérios gerais de conformação do edificado), com

aplicação geral à edificabilidade em todo o solo urbano, estabelece a exigência de
"ser garantida a coerência da malha urbana, através de uma correta articulação
entre os novos edifícios e os existentes em termos de morfologias, escalas
volumétricas e caraterísticas dominantes de arquitetura da envolvência" [nº 1,
alínea a)], fazendo prevalecer este critério, quando necessário, sobre o da
utilização integral da edificabilidade permitida pelos parâmetros urbanísticos
quantitativos (índice de utilização, número de pisos acima do solo, etc.) [nº 2];
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-

O artigo 46º (Edificação em situação urbanística consolidada) reforça

e concretiza o princípio genérico estabelecido no artigo anterior, no que respeita á
edificação em frente urbana consolidada ou nas áreas consolidadas identificadas no
plano (ocorrências mais frequentes nas áreas a submeter a reabilitação, como seria
expectável), estipulando nomeadamente que, nestas situações, "a área de
construção a viabilizar é a correspondente à configuração que garanta a melhor
integração urbanística dos novos corpos edificados na envolvência e a preservação
das caraterísticas e imagem dominante do sítio," admitindo "nestas circunstâncias
(…) uma capacidade edificatória efetiva de valor diferente do referencial"
decorrente da aplicação dos índices de utilização.
Estas disposições são de aplicação geral, qualquer que seja a categoria de
espaços em presença, nomeadamente no solo urbano.
Por sua vez, foi também opção do PDM assumir em geral uma postura de
manutenção, nos desenvolvimentos urbanos futuros, da atual imagem do edificado
dos diferentes locais, no que respeita a tipologias e escalas volumétricas; ou seja, a
aplicação dos parâmetros urbanísticos estabelecidos para as diferentes categorias
conduzirá a formas e intensidades de ocupação em continuidade com as
preexistentes. Tal constitui mais um fator de desincentivo à substituição de
edificações atuais por construções novas de raiz, pois daí não resultarão acréscimos
de edificabilidade suficientemente atrativos.
Especificamente no que se refere à classificação e qualificação do solo, a
área a abranger pela proposta de delimitação situa-se na sua totalidade em solo
urbano,

repartindo-se

pelas

categorias

funcionais

de

Espaços

Residenciais

(subcategoria de Outras Áreas Residenciais) e de Espaços Urbanos de Baixa
Densidade.
Os espaços residenciais destinam-se "à localização e implantação de edifícios
com fins habitacionais, sem prejuízo de, como usos complementares, neles se
poderem localizar e implantar atividades, funções e instalações comerciais, de
serviços ou turísticas, criar espaços públicos e espaços verdes e de utilização
coletiva e instalar equipamentos urbanos, podendo ainda receber outras utilizações
ou ocupações, desde que sejam consideradas compatíveis com o uso habitacional".
Por sua vez, os espaços urbanos de baixa densidade correspondem a
"manchas edificadas resultantes de expansões urbanas de génese essencialmente
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espontânea e com débil estruturação urbanística, apresentando um perfil de
ocupação em que predomina a habitação unifamiliar miscigenada com usos não
habitacionais, num contexto de baixa densidade de ocupação", nos quais será
"privilegiado o uso habitacional, sem prejuízo de se admitirem atividades e
instalações com fins comerciais, de serviços ou turísticas, bem como a criação de
espaços públicos e de espaços verdes de utilização coletiva e a instalação de
equipamentos urbanos, como usos complementares daquele".
Em termos globais, verifica-se pois que a adoção da figura da reabilitação
urbana está em consonância com os objetivos estratégicos do PDM, e que a
disciplina operativa que este institui não só lhe dá pleno acolhimento como lhe cria
condições especialmente favoráveis de viabilização, ao conduzir a formas de
ocupação que nunca privilegiam a construção nova em detrimento da manutenção
e recuperação do património edificado existente.

Figura 22 – Extrato da Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional da área em estudo
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VI.

DELIMITAÇÃO DA ARU

1. CRITÉRIOS SUBJACENTES À DELIMITAÇÃO DA ARU
Tal como referido no ponto do primeiro capítulo relativo à metodologia geral
do trabalho, a delimitação da Área de Reabilitação Urbana foi precedida de um
levantamento físico, funcional e sócio-económico de uma potencial área com
características para integrar a ARU.
Esse levantamento, que se apresenta nos capítulos anteriores e respetivos
anexos, teve como principal objetivo fazer um primeiro reconhecimento da área, de
forma a definir com maior clareza e objetividade os critérios de delimitação da Área
de Reabilitação Urbana face à realidade do território em causa.
Em função dos levantamentos de campo efetuados e apresentados na 1ª
fase, foram realizados cartogramas síntese, apresentados na Planta n.º 1, e que
identificam:


As áreas de maior incidência de edificado com valor patrimonial,
compreendendo os edifícios identificados como de valor patrimonial, como
de qualidade, e ainda o edificado anterior a 1977;



Os eixos urbanos estruturantes, identificando os edifícios com atividades
de

maior

geração

de

fluxos

de

pessoas

(comércio,

serviços

e

equipamentos);


As áreas críticas ao nível do estado de conservação, identificando os
edifícios em mau estado e em péssimo estado (ruínas), bem como os
edifícios total ou parcialmente devolutos.

A delimitação da ARU teve assim em conta o cruzamento destas sínteses,
adotando os seguintes critérios:


Integrar o maior número possível

de edifícios com necessidade de

intervenção, seja devido ao seu estado de conservação ou ao seu estado de
ocupação;


Integrar os edifícios de valor patrimonial ou identitários mais relevantes;
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Abranger as áreas urbanas com maior incidência de fluxo de pessoas por
força das atividades que aí se desenvolvem;



Integrar

espaços

públicos

contíguos

ao

centro

com

necessidade

de

intervenção;


Respeitar, quando possível, a estrutura cadastral;



Privilegiar a coerência territorial da ARU.

2. DELIMITAÇÃO ESPACIAL DA ARU
A delimitação da ARU, representada na Planta n.º 2, teve por base os
critérios atrás referidos, que se materializam, no presente caso, nas seguintes
áreas:


As áreas de maior incidência de valor patrimonial coincidem, na sua maioria,
com edifícios religiosos isolados e pontuados ao longo dos arruamentos que
constituem parte do caminho de Santiago que atravessa as Marinhas.
Destacam-se ainda o edifício do Centro Ambiental e a casa das Marinhas, da
autoria do arquiteto Viana de Lima;



Os eixos urbanos estruturantes identificados são a N13 que estabelece a
ligação com os restantes aglomerados do conselho, e os eixos mais antigos
que atravessam as Marinhas e fazem parte do caminho percorrido pelos
peregrinos, nomeadamente a Rua Conde de Madimba e a Rua de S. João;



As áreas críticas em termos de estado de conservação são dispersas e um
pouco por todo o território, uma vez que a própria implantação do edificado
é dispersa. O fenómeno deve-se também ao facto de grande parte da
construção ser sazonal gerando alguma degradação no edificado, bem como
a existência de muitas construções devolutas, principalmente ao longo dos
arruamentos mais antigos.
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VII. OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DE

REABILITAÇÃO

URBANA
No enquadramento dos objetivos principais estipulados na Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto, o Município estabeleceu linhas de orientação a prosseguir com a
criação da Área de Reabilitação Urbana e subsequente programa de ações,
referidos no primeiro capítulo.
Para além destes objetivos de natureza abrangente, a delimitação da Área
de Reabilitação Urbana tem ainda objetivos de caráter mais económico, como
sejam:


Assegurar o acesso a fontes de financiamento para a reabilitação urbana;



Integrar de forma mais clara e eficaz as diversas medidas de incentivo
existentes;



Conferir aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos
sobre os edifícios ou frações, possibilidade de acesso a um conjunto mais
alargado de incentivos disponíveis;



Incentivar a actividade económica nos setores ligados à reabilitação urbana,
contribuindo para a criação / manutenção de emprego.

A articulação desses objetivos deve ter por base os seguintes princípios
básicos:


Sustentabilidade das intervenções;



Manutenção da identidade;



Criatividade das propostas que apontem para a revitalização e dinamização
da área.

Deste modo, considerando a especificidade das existências e as dinâmicas
que caraterizam a situação atual do centro das Marinhas, incluindo a sua relação
com as estratégias de desenvolvimento urbano assumidas pelo Município no quadro
de outros processos de planeamento mais abrangentes (europeus e nacionais),
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entende-se que a estratégia de reabilitação urbana para as Marinhas deverá
assumir a seguinte VISÃO a longo prazo (10/15 anos):
Requalificar e reforçar a centralidade das Marinhas – Av. da Igreja, Rua Padre
Francisco Dias Cubelo Soares e suas imediações, passando pela valorização dos
valores ambientais de “rururbanidade” de que este território ainda frui e
que o distingue de outros, bem como dos valores culturais - patrimoniais e
equipamentos religiosos, como potenciadores do turismo religioso (caminho de
Santiago) e de lugar partilhado aprazível devido ao equilíbrio “rururbano” que
ainda é possível desfrutar nas Marinhas.
Estes objetivos foram aferidos com os resultados da fase de caraterização e
diagnóstico, resultando como fundamentais para a área de intervenção cinco
objetivos estratégicos de reabilitação urbana:


Criar uma “praça” franca na centralidade principal, segregando-a do trânsito
automóvel.



Humanizar o espaço público/ de utilização coletiva, redesenhando-o e
equipando-o com mobiliário urbano adequado;



Gestão

da

mobilidade

pedonal,

ciclável

e

viária,

bem

como

do

estacionamento, conferindo acréscimo de segurança e conforto às pessoas;


Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados,
funcionalmente inadequados ou devolutos e melhorar as condições de
habitabilidade e segurança;



Promover

o

incentivo

de

revitalização

do

tecido

urbano/

atividades

económicas, adaptando-o às exigências atuais, sem prejuízo da sua
identidade morfológica, histórica e patrimonial.
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VIII. PROPOSTA DE BENEFÍCIOS FISCAIS A ASSOCIAR À
ARU
1. ENQUADRAMENTO
Nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a aprovação da
delimitação de uma ARU habilita os proprietários de prédios urbanos (ou frações de
prédios urbanos) localizados dentro dos seus limites a usufruir de um conjunto de
benefícios fiscais, tendo em vista incentivá-los à participação nas intervenções de
requalificação planeadas pelo município.
O Artigo 14.º daquele Regime estabelece os efeitos que o processo de
delimitação de uma ARU acarreta, quer para os municípios que as delimitam, quer
para os proprietários abrangidos por essa delimitação. De facto:


Por um lado, “obriga à definição, pelo município, dos benefícios fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o
imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as
transmissões

onerosas

de

imóveis

(IMT),

nos

termos

da

legislação

aplicável”;


Por outro, “confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e
encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o direito de
acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana,
nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de outros
benefícios e incentivos relativos ao património cultural”.
O Município deve assim, enquanto entidade gestora, estabelecer o conjunto

dos benefícios fiscais e demais incentivos à reabilitação urbana que estejam
associados à constituição legal da ARU, bem como definir os mecanismos e
procedimentos administrativos necessários para que os proprietários interessados
possam de facto aceder a tais benefícios e incentivos.
Estimulando aquela sinergia de interesses, o atual Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF) estabelece algumas normas sobre a atribuição de benefícios fiscais às
casas de habitação, com possibilidade de os sujeitos passivos de baixos
rendimentos poderem aceder à isenção do IMI, constituindo-se ainda beneficiários
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em sede deste imposto e de IMT os detentores de prédios alvo de reabilitação
urbana.
De facto, o artigo 71.º do EBF estabelece um conjunto de incentivos
específicos em matéria de reabilitação urbana para prédios urbanos, objeto de
ações de reabilitação, localizados em ARU, e cujas obras se tenham iniciado após
janeiro de 2008 e se venham a concluir até dezembro de 2020 (art.º 71º, nos 1 e
2).
São abrangidas as ações de reabilitação que tenham por objeto imóveis que
preencham, pelo menos, uma das seguintes condições:


Serem prédios urbanos arrendados passíveis de atualização faseada das
rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU;



Serem prédios urbanos localizados em 'áreas de reabilitação urbana'.
De acordo com a alínea a) do número 23 do mesmo preceito legal, são

“ações

de

reabilitação”

as

“intervenções

destinadas

a

conferir

adequadas

características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a
um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas
no seu logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões
funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de
desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do
imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.
O “estado de conservação” de um edifício ou fração é determinado nos
termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro,
estando escalonados por níveis nos termos seguintes (art.º 5º, nº 2):

Nível

Estado de Conservação

5

Excelente

4

Bom

3

Médio

2

Mau
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1

Péssimo

Com a aprovação de uma ARU (e sua publicação em sede de Diário da
República), os proprietários cujos prédios urbanos sejam abrangidos por esta
delimitação e cujas obras de reabilitação se realizem na baliza temporal
anteriormente referida, passam potencialmente a usufruir dos seguintes benefícios
fiscais:


IMI – os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de
isenção por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da
conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período
adicional de cinco anos (n.º 7 do artigo 71.º do EBF).
A renovação da isenção fica sujeita a confirmação de utilização/ocupação
nos primeiros cinco anos, e, cumulativamente, a uma verificação por parte
da Câmara Municipal de disponibilidade financeira para efetivar esta
prorrogação.



IMT – são passíveis de isenção aquisições de prédio urbano ou de fração
autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e
permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado (n.º 8
do artigo 71.º do EBF)



IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário
relacionados com a reabilitação, até ao limite de € 500,00 (n.º 4 do artigo
71.º do EBF)
Para efeitos de dedução de 30% à coleta, devem ser devidamente
comprovados os encargos suportados pelo proprietário e dependem de
certificação prévia por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou
da

comissão

arbitral

municipal,

consoante

os

casos.

As

entidades

mencionadas anteriormente devem remeter à administração tributária as
certificações referidas.


Mais-valias – tributação à taxa reduzida de 5%, quando estas sejam
inteiramente decorrentes da alienação de imóveis reabilitados localizados
em ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação
de urbana (n.º 5 do artigo 71.º do EBF)



Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida de 5%, quando os
rendimentos sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis
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localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação de urbana (n.º 6 do artigo 71.º do EBF).
Simultaneamente, foi também criado um conjunto de benefícios para Fundos
de Investimento Imobiliário em reabilitação urbana (desde que constituídos entre
2008 e 2013), a saber:


Isenção de IRC, desde que pelo menos 75% dos seus ativos sejam imóveis
sujeitos a ações de reabilitação localizadas em ARU



Tributação das unidades de participação à taxa especial de 10%, em sede de
IRS e IRC, nos termos previstos nos números 2 e 3 do artigo 71.º do EBF.
Importa referir que a adoção deste regime excecional aplicado às Áreas de

Reabilitação Urbana, e no caso específico dos benefícios associados ao IMI e IMT,
está dependente de deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do Artigo 16.º
do Regime Financeiro das Autarquias Locais.

Outra importante medida de estímulo aos processos de reabilitação urbana
em ARU decorre da atual redação do Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, mais concretamente a do seu artigo 18.º (e da verba 2.23 da Lista I
anexa ao CIVA). Esta normativa acrescenta ao quadro de benefícios fiscais já
apresentados ao abrigo do EBF o seguinte incentivo:


IVA – será aplicada a taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação
urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em imóveis ou
em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana delimitadas
nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e
reabilitação de reconhecido interesse público nacional
Para efeitos de sujeição à taxa de IVA reduzida bastará ao interessado
solicitar uma declaração a emitir pela Câmara Municipal a confirmar que as
obras de reabilitação a executar incidem sobre imóveis ou frações
abrangidos pelo perímetro de intervenção da ARU.

Merece também referência o Regime Excecional e Temporário para a
Reabilitação Urbana (DL 53/2014, de 8 de abril) que prevê que as intervenções de
reabilitação urbana a realizar até 2021 possam ser dispensadas do cumprimento de
alguns requisitos constantes do Regulamento Geral das Edificações Urbanas e de
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outros diplomas com exigências técnicas relativas ao edificado, promovendo uma
nova dinâmica quer ao nível procedimental, quer ao de custos e exigências para os
proprietários.

Por último, assinale-se que cabe ao interessado iniciar o procedimento de
obtenção dos benefícios fiscais, comunicando à entidade gestora as obras que
pretende efetuar no âmbito da reabilitação dos prédios urbanos, solicitando vistoria
nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. A comprovação do
início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara
Municipal ou da entidade legalmente habilitada para gerir um programa de
reabilitação urbana para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar
o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de
reabilitação.
A Câmara Municipal comunica, no prazo de 30 dias, o reconhecimento do
direito à isenção ao serviço de finanças competente que deve promover, no prazo
de 15 dias, a anulação das liquidações de IMI e de IMT sobre as transmissões
onerosas de imóveis e subsequentes restituições.

2. PROPOSTA DE BENEFÍCIOS
Propõe-se que, com a aprovação da ARU (e sua publicação em Diário da
República), e sem prejuízo dos restantes incentivos legalmente previstos, sejam
adotados os seguintes benefícios fiscais, relativos a impostos municipais, a usufruir
pelos proprietários cujos prédios urbanos sejam abrangidos por esta delimitação e
cujas

obras

de

reabilitação

cumpram

os

requisitos

para

tal

legalmente

estabelecidos:


IMI – isenção por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da
conclusão da mesma reabilitação, com a possibilidade de ser renovada por
um período adicional de cinco anos, ficando porém essa renovação de
isenção sujeita a confirmação de utilização/ocupação nos primeiros cinco
anos, e, cumulativamente, a uma verificação por parte da Câmara Municipal
de disponibilidade financeira para efetivar esta prorrogação.
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IMT – isenção para as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma
de

prédio

urbano

destinado

exclusivamente

a

habitação

própria

e

permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado.
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