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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 assumpção 

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 respectivo 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 actual quadro de degradação das áreas urbanas antigas, o desenvolvimento 

de acções de reabilitação e de regeneração urbana constituem uma prioridade das 

políticas municipais, as quais assentam nos objectivos principais estipulados no RJRU 

e nas orientações definidas pelo próprio município, os quais enquadrarão os 

objectivos 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 protecção e promover a valorização do património cultural; 

• afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como factores de 

identidade, diferenciação e competitividade urbana; 

• modernizar as infra-estruturas urbanas; 

• promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos 

espaços urbanos; 

• fomentar a revitalização urbana, orientada por objectivos 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 sócio-cultural 

nos tecidos urbanos existentes; 

• requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de 

utilização colectiva; 

• 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 infra-

estruturas, 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 adopção 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 por 

esta via, terá o município três anos para aprovar a operação de reabilitação urbana 
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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 da Vila de Fão, 

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 da Vila de Fão, focando e analisando de 

forma breve aspetos como a estrutura e evolução do parque edificado. 

O capítulo terceiro diz respeito à análise sócio-económica 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 sub-secções 

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. 

 

2. METODOLOGIA GERAL 

A metodologia deste trabalho compreende as seguintes fases: 
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1.ª Fase - Levantamento físico, funcional e sócio-económico 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 

objectivo 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 arquitectónico (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: 

• Elaboração de um diagnóstico sob a óptica urbanística e socioeconómica, 

permitindo a sustentação de orientações estratégicas para a sua 

regeneração e valorização; 

• Definição da estratégia de desenvolvimento e do respectivo modelo 

territorial, harmonizado com a sua envolvente, que promova o seu 
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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 objectivos a prosseguir na execução 

da operação de reabilitação urbana; 

• Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as 

acções estruturantes de reabilitação urbana a adoptar, distinguindo, 

nomeadamente, as que têm por objecto os edifícios, as infra-estruturas 

urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização 

colectiva, e as actividades económicas; 

• Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de 

execução da respectiva operação de reabilitação urbana; 

• Apresentar um quadro de apoios e incentivos às acções de reabilitação 

executadas pelos proprietários e demais titulares de direitos e indicar 

soluções de financiamento das acções de reabilitação; 

• Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as 

acções 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 directamente 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 

praticado pelo respectivo 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; 
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• Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração 

de plano de pormenor de reabilitação urbana e definir os objectivos 

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 a Área de Reabilitação Urbana de Fão, 

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 

Significa isto que a delimitação inicial foi feita por exagero, procurando não só 

abarcar o que reconhecidamente é o núcleo do aglomerado anterior à década de 80, 

data a partir da qual se dá o “boom” expansionista, mas também as franjas 



   

 Área de Reabilitação Urbana de Fão  

Fase 2 - Delimitação 8 Relatório - Maio de 2016 

X:\G302\PE\01-CTECN\03-EPREVIO\G303-REL-Fao-R02.doc G-REL-PP-R02 

urbanizadas com edificações mais antigas, na sua maioria não contíguas e já 

intercaladas com edificações recentes.  

A peça desenhada nº A1, denominada de “Evolução do Aglomerado Urbano” 

permite identificar e datar as áreas de extensão urbana, sendo mais evidentes a que 

se localiza a poente e sudoeste do Hospital da Santa Casa da Misericórdia e a que se 

estende para sudeste, até ao Rio Cávado.  

Foi neste contexto que a Área de Reabilitação Urbana Potencial, que perfaz 

uma área de 28,62 ha, foi inicialmente definida pelos seguintes limites (ver imagem 

que se segue): 

 A norte e nascente pela margem do rio Cávado, outrora início do 

povoado; 

 A sudeste pela Avenida Visconde de S. Januário (antiga EN 13) e pela 

embocadura da Rua Serpa Pinto e seu prolongamento até ao rio 

Cávado, abarcando as construções senhoriais e rurais envolventes da 

Igreja do Bom Jesus; 

 A sul, pelas Ruas dos Veigas e do Ramalhão, cujo edificado que as 

conforma também apresenta uma traça antiga; 

 A poente e noroeste, pelas Ruas Comandante Augusto Teixeira e pela 

rua do Capitão Jorge Larcher, onde ainda existem edificações das 

origens deste aglomerado intercaladas com outras contemporâneas. 
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 Figura 2 –Identificação da Área em Estudo sobre Ortofotomapa 
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II. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Fão, Fanum, templo. 

É referido como possível a existência de deuses pagãos neste local e ser esta 

uma das principais fundamentações da sua denominação. 

A sua génese perde-se no tempo, mas a ocupação romana ganha alguma 

importância e há alguma mistificação em torno de uma cidade denominada de Águas 

Celenas. No entanto, e devido à falta de vestígios expressivos que fundamentem tal 

facto, a dúvida permanece. 

Independentemente de qualquer especulação sobre a origem do povoado de 

Fão, há uma tese que defende que o lugar deriva de um castro localizado entre Rio 

Tinto e S. Lourenço. 

No século X, este lugar era pertença de D. Flâmula por herança da sua tia, a 

condessa Mumadona. Esta terra tinha como uma das principais fontes de rendimento 

o sal, devido à existência de salinas.  

Nas Inquirições 1220, Fão é apelidado de ”… Santo Pelagio de Fão, de terra de 

Faria.”. “…diz que o rei tem 33 casais dos quais dão o terço do pão, do linho e sal.” 

O Senhorio de Fão esteve em poder de Rui Pereira, procurador do Mestre de 

Aviz e seu colaborador na morte do Conde de Andeiro.  

Ora, sucedeu que Rui Pereira deu a terra de Fão, com todos os direitos e 

pertenças, a Gonçalo Nunes de Faria, o heróico defensor do castelo de Faria, por carta 

que foi presente ao rei D. João I. Estando Fão encravada na terra de Faria, era, 

porém, da jurisdição de Guimarães.  

D. João I, por carta de 14 de outubro de 1409, transfere e incorpora Fão no 

julgado de Faria, doando-o a seu filho D. Afonso, conde de Barcelos, entrando assim o 

senhorio de Fão nesta casa. 

Posteriormente, encontramos um desenho do século XVIII da costa desde 

Viana até Esposende e onde se pode observar a planta da foz do rio Cávado com o 

aglomerado da Vila de Esposende e de Fão. 
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Figura 3 – Carta do século XVIII, in “Topografia da Província entre o Douro e Minho, Biblioteca 
Publica Municipal do Porto 

 

Neste mesmo período (ano de 1759), podemos encontrar uma gravura muito 

interessante que nos revela algumas informações sobre os dois núcleos de Fão e de 

Esposende, do Ajudante de Infantaria e Engenheiro da Província do Minho, José 

Martins da Cruz. 

 

Figura 4 – Esposende e Fão em 1759 
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 “Fão tinha juiz pedâneo…, e homens honrados com que se governava, por 

eleição anual do povo, a que vinha presidir a Câmara de Barcelos …”.(1) 

Fão nunca foi vila, embora a presença de equipamentos como uma Misericórdia 

e um hospital, desde o século XVI, confiram um estatuto especial ao aglomerado. O 

hospital será relocalizado quatro séculos depois, em 1908. A relocalização deste 

equipamento vai usufruir da localização da ponte de Fão, construída em 1892, e vai 

usufruir da ligação viária Viana do Castelo /Porto. 

Para entender o crescimento de Fão, ensaiou-se um processo evolutivo do 

aglomerado associado à localização das capelas, da estrutura dos edifícios e da 

estrutura da mobilidade.  

 

Deste modo, podemos relacionar as capelas posteriores ao século XVI, como a 

capela do St.º António e a da Boa Morte, a sul, a igreja do Bom Jesus, a igreja da 

Matriz e a capela da Bonança, a poente, passando pelo cemitério das Barreiras, e 

traçar uma linha de desenvolvimento. Associando os edifícios quinhentistas, pré-

pombalinos e pós-pombalinos, temos o zonamento temporal do aglomerado (ver 

imagem que se segue). 
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1.ª fase – Igrejas (círculo verde) e edifícios quinhentistas (amarelos) 

2.ª fase – Edifícios prépombalino (vermelhos); 

3.ª fase – Edifícios pombalinos e póspombalinos (azuis); 

4.ª fase – Edifícios com limites pretos e sem preenchimento e com limites violetas; 

5.ª fase – Edifícios com limites verde alface. 

Figura 5 - Zonamento Temporal do Aglomerado 

 

Depois, vem o processo de consolidação dos interstícios que assumem algum 

protagonismo com a entrada dos “torna viagens” capitalizados e dos ideais liberalistas 

e que conferem uma imagem moderna, ao estilo de Eça de Queirós.  

Com a valorização das estruturas de mobilidade, a EN 13 assume cada vez 

mais um papel de ligação e dinamismo exógeno e em simultâneo de barreira 

endógena. Assim, o núcleo central de Fão fica separado em duas partes: uma a 

nascente, mais antiga e relacionada com o rio; e a outra, mais recente, relacionada 

com as dinâmicas florescentes do fenómeno balnear. 

 

(1) Fonseca, Teotónio, Espozende e o seu concelho, 1936; 

(2) Esposende – a terra e o Homem, Anégia, edições Lda. 
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III. ANÁLISE SÓCIO-ECONÓMICA 

A análise socioeconómica desenvolvida baseou-se na informação estatística 

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 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 Fão abrange territórios da atual União das freguesias de 

Apúlia e Fão. Para maior facilidade no tratamento dos dados, iremos manter a 

referência à freguesia de Fão, pois é assim que se apresentam as informações do INE, 

integrando 45 subsecções censitárias, por sua vez distribuídas por 5 secções 

estatísticas.  

Quadro 1 – Divisões censitárias dos Censos 2011 abrangidas pela área em estudo de Fão 

Freguesia/Código Secções Subsecções 

Fão 

030606 

003 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

004 
01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

005 03 

006 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 

008 02, 03, 04, 06 

 

2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA 

De acordo com os dados recolhidos, a área em análise é constituído por: 

- 681 edifícios que correspondem a 907 alojamentos, dos quais 905 são 

alojamentos familiares e 2 coletivos; 

- 55,4% dos alojamentos familiares são de residência habitual e 7,8% dos 

alojamentos familiares estão vagos, podendo inferir-se que 36,8% são alojamentos 

com ocupante ausente ou de uso sazonal ; 
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- Nesta área residem 505 famílias constituídas por 1391 indivíduos; 

 

Evolução Demográfica  

A análise dos dados da população na área de intervenção evidencia que a 

população residente na área em estudo representa cerca de 58% da população da 

freguesia e aproximadamente 5% da população do concelho (ver Quadro 2). 

Na última década censitária (2001-2011), a área alvo de estudo viu a sua 

população diminuir significativamente (cerca de 15%), contrariando a tendência da 

freguesia onde se insere (+9,1%), 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 

ténue na área de estudo (-0,3%) e um aumento significativo ao nível das unidades 

territoriais de hierarquia superior analisadas, com 27,9% ao nível da freguesia e 

16,9% ao nível do Concelho. Estes dados evidenciam uma tendência de perda 

populacional acentuada na área em estudo. 

Quadro 2 – População residente, famílias e dimensão dos agregados 

Área em Estudo Freguesia de Fão
Concelho de 

Esposende

População Residente 1641 2843 33325

Peso (%) 100 57,7 4,9

Famílias clássicas 506 868 9485

Dimensão do agregado 3,2 3,3 3,5

População Residente 1391 3103 34254

Peso (%) 100 44,8 4,1

Famílias clássicas 505 1110 11087

Dimensão do agregado 2,8 2,8 3,1

2
0

0
1

2
0

1
1

 

Fonte: INE, Dados Censitários 2001 e 2011 

 

Quadro 3 – Evolução da população e famílias (%) na área em estudo e divisões administrativas 
onde se insere 

Área em Estudo Freguesia de Fão
Concelho de 

Esposende

População Residente -15,2 9,1 2,8

Famílias clássicas -0,3 27,9 16,9  
Fonte: INE, Dados Censitários 2001 e 2011 

Os dados apresentados no quadro anterior traduzem uma área em perda 

demográfica em contraciclo com o verificado ao nível da freguesia onde se insere. 
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Esta freguesia apresenta, de resto um maior dinamismo demográfico quando 

comparada com a média do concelho, o que revela um maior dinamismo económico. 

Na última década censitária verificou-se na área em estudo uma diminuição da 

dimensão média das famílias em 0,4, valor da mesma ordem de grandeza do 

verificado ao nível da freguesia 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 

(53,2%), sendo que as famílias com mais de 4 elementos representam apenas 6,9% 

do total das famílias. 
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20,0
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40,0

50,0

60,0

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 6 – Número de indivíduos nas famílias clássicas 

 

Conjugando a informação da Figura 6 com a distribuição da população por 

faixas etárias (Figura 7), conclui-se que uma parte dos agregados será constituída por 

idosos, uma vez que estes constituem cerca de 23% da população residente. 

A estratificação da população residente pelas diferentes faixas etárias revela 

uma proporção dos residentes em idade ativa (66,1%) inferior à média da freguesia 

(69,4%) e do concelho (68,8%).  
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE 

Figura 7 – 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 (23,3%) na área em 

estudo é bastante superior à da população jovem (faixa do 0-14 anos), que é de 

7,9%, o que revela uma população com tendência para o envelhecimento. 

Analisando 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 7). Por conseguinte o índice de 

dependência dos jovens é mais baixo que as divisões administrativas de hierarquia 

superior e o índice de dependência dos idosos é superior, sendo o índice de 

dependência total superior ao verificado nas unidades territoriais de hierarquia 

superior onde a área se insere. 

Quadro 4 – Relações de dependência da população em 2011 nas diferentes unidades territoriais 

Área em Estudo Freguesia de Fão
Concelho de 

Esposende

Índice dependência dos jovens 14,0 20,5 24,0

Índice de dependência dos idosos 35,3 23,4 21,4

Índice de envelhecimento 294,5 114,3 89,3

% População Ativa 66,1 69,4 68,8

índice de dependência total 47,2 44,0 45,5  
Fonte: Dados censitários de 2011, INE 
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A distribuição dos indivíduos por atividade económica revela que a maior 

proporção (42,4%) dos residentes não tem atividade económica, seguindo-se a 

população está empregada (39,7%) e os reformados (27,4%), como os grupos de 

maior peso. A população desempregada representa 7,3% da totalidade da população 

residente. 

Quadro 5 – Distribuição da população residente perante a atividade económica 

N.º %

552 39,7

6 0,4

156 11,2

390 28,0

381 27,4

101 7,3

à procura do 1º emprego 13 0,9

à procura de novo emprego 88 6,3

590 42,4

Setor III

População Empregada

Sem atividade económica (domésticas, 

Desempregados 

Reformados

Setor I

Setor II

 

Fonte: Dados censitários de 2011, INE 

No que respeita aos setores de atividade que ocupam a população 

empregada, verifica-se uma forte terciarização, com cerca de 71% da população 

empregada afeta a este setor. O setor primário assume uma importância residual, 

representando cerca de 1,1% da população empregada. Os restantes 28% da 

população empregada está afeta ao setor secundário. 

Os níveis de instrução de uma população constituem um importante 

indicador do potencial de desenvolvimento dessa população. Na área em estudo, 

verifica-se qua a população que não sabe ler nem escrever representa cerca de 5% 

do total, sendo que o nível de escolaridade predominante é o 1º Ciclo do Ensino 

Básico, que integra 29,2% da população, revelando uma população pouco qualificada. 

4,7% 8,2%

29,2%

14,6%

14,6%

14,6%

1,6%
12,5%

Indivíduos residentes sem saber ler nem escrever

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

Indivíduos residentes com o 1º ciclo do ensino básico completo

Indivíduos residentes com o 2º ciclo do ensino básico completo

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 8 – 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 maior quantidade de 

alojamentos vagos, constituindo um ativo que, a ser mobilizado, poderá assegurar 

uma melhoria das condições de habitação e a dinamização do mercado de 

arrendamento. 
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Alojamentos familiares vagos
 

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

Figura 9 – Alojamentos familiares por tipo de utilização 

 

Dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual, 337 são 

propriedade dos ocupantes e 114 são arrendados. Da análise da Figura 10 conclui-se 

que na área em estudo é menor a proporção de alojamentos propriedade do ocupante 

e maior a proporção de alojamentos arrendados, face às percentagens verificadas ao 

nível da freguesia e do concelho. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados censitários de 2011, INE 

Figura 10 – 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, retrete e esgoto, na ordem dos 99,8% 

dos alojamentos e banho, na ordem dos 99%. 
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% 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 11 – 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 28% dos edifícios tem mais de 56 anos, tendo esta área uma 

proporção maior de edifícios mais antigos face à freguesia e ao concelho onde se 

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

Figura 12 – Edifícios por época de construção 

 

No cartograma seguinte apresenta-se a proporção de edifícios mais antigos 

(anteriores a 1970) por subseção estatística. A análise da figura evidencia que é no 

quadrante nordeste da área em estudo que se concentram os edifícios mais antigos, 

mais concretamente no território circunscrito pela Av. do Rio, EN13 e ainda o 

quarteirão delimitado entre esta última, a Rua de São José e Rua Artur Sobral. 

 

Figura 13 – Proporção de edifícios anteriores a 1970 por subsecção estatística 



   

 Área de Reabilitação Urbana de Fão  

Fase 2 - Delimitação 22 Relatório - Maio de 2016 

X:\G302\PE\01-CTECN\03-EPREVIO\G303-REL-Fao-R02.doc G-REL-PP-R02 

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 percepcionado 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. Excepção 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 
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vezes estes edifícios não apresentam qualquer valor de 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. 

 

2. ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

O estado de conservação dos 713 edifícios levantados é, em geral, razoável 

56% (201), isto no que se refere a uma leitura apenas do seu exterior e tomada a 

partir da via pública, sendo que 198 (28%) edifícios estão ainda em melhores 

condições, em muito bom ou bom estado de conservação e 4 estão em obras, donde 

se pode concluir que 85% do parque edificado de Fão não tem necessidade ou 

tem apenas uma ligeira carência de intervenção, o que é muito positivo face à 

realidade nacional.  

No entanto, os 15% (111) de edifícios em mau (69) ou péssimo/ruína (42) 

estado de conservação conferem um impacte elevado de degradação ao aglomerado, 

uma vez que há muitos edifícios de grandes dimensões, acrescendo que 20% (22) 

têm valor patrimonial, factos que deverão estar na origem do seu estado, uma vez 
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que exigem um avultado investimento para a sua reabilitação. Por conseguinte, a ARU 

é, já por si, muito pertinente para aliviar a carga de taxas e impostos sobre estes 

edifícios quando intervencionados, funcionando como um estímulo à sua reabilitação. 

A maior concentração de edifícios em mau e péssimo estado de conservação 

acontece no enfiamento das Ruas António de Morais, de Macau e Travessa do 

Patronato, com 11 edifícios, seguindo-se a R. Prior António Nogueira (10 edifícios), R. 

dos Irmãos Soares Estanislau e Largo Armando Teixeira (10 edifícios), R. dos Veigas 

(8 edifícios) e Av. Dr. Henrique Barros Lima (com 7 edifícios em mau ou péssimo 

estado de conservação, dos quais 3 envolventes à Igreja do bom Jesus, como 

ilustram as 2 fotos que se seguem). 
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3. Nº DE PISOS DO EDIFICADO 

Quanto ao número de pisos foram levantados 473 edifícios, pois para além dos 

Bons e Muito bons que não se caracterizavam, como já explicado, ainda temos os 

péssimos e em obra que não se conseguiram caracterizar devido ao seu estado, 

sendo que apenas em 7 destes 46 conseguimos identificar a cércea. 

Assim, ao nível da média de número de pisos, a grande maioria (86%) dos 

edifícios levantados tem 1 (32%) a 2 (54%) pisos, seguindo-se os restantes 14% com 

3 pisos e ainda 2 edifícios com 4 pisos, estes últimos já na área de transição entre o 

núcleo antigo de Fão e o Bom Jesus, não apresentando grande intrusão urbanística. 

No que respeita aos edifícios de 3 pisos, mais disseminados pela área em 

estudo, são os que assumem individualmente um carácter dissonante na paisagem do 

Centro Histórico/ Antigo de Fão, 13 ao nível urbanístico e 6 ao nível arquitetónico.  
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4. VALOR PATRIMONIAL/ CULTURAL  

É dentro desta área de intervenção que se encontra o maior número de 

edifícios com valor patrimonial (26) ou de qualidade (61) da Vila de Fão (ver figura 

que se segue), assumindo estes 17% do total de edifícios caracterizados neste item 

(494), sejam eles inventariados ou não – destacando-se as Igrejas Paroquial e da 

Misericórdia, o Templo do Bom Jesus, a Capela de Nª Sª de Fátima, no património 

religioso, e as casas Quinhentistas, a casa do Didier e a casa dos Carneiros no 

património civil (os quais se ilustram de seguida com algumas fotos); bem como, 

edifícios de acompanhamento que conformam o conjunto urbano de forma coesa e 

harmoniosa, revestindo maior notoriedade da EN13 para nascente.  

 

Figura 14 – Extrato da Planta de Património Edificado do PDM para a Área-Estudo 
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id DESIGNAÇÃO LUGAR 

6. A1 Igreja Paroquial Rua Prior Gonçalo Viana 

6. A2 Igreja da Misericórdia de Fão Av. Dr. Manoel Paes 

6. B1 Capela de Nª Sª de Fátima Av. Dr. Manoel Paes 

6. B3 Templo do Bom Jesus Largo do Bom Jesus 

6. C3 Alminhas de S. Paio S. Paio/Ramalhão 

6. E1 Casa Quinhentista 
Rua Prior António / Rua da 

Igreja 

6. E2 Casa Quinhentista Rua da Madeira 

6. E3 Casa Quinhentista I Rua Padre Alaio 

6. E4 Casa Quinhentista II 
Rua Padre Alaio/ Rua da 

Madeira 

6. E5 Casa Quinhentista Travessa da Moura nº 2 

6. E6 Casa dos Carneiros Rua Azevedo Coutinho 

6. E7 Casa do Didier 
Rua Poeta Vinhas dos 

Santos 

6. E8 Casa tipo brasileiro Bom Jesus 

6. E14 Moradia projeto Arq.º Pádua Ramos 
Trav. das Alminhas do Cais, 

n.º 42 

6. E17 
Moradia projeto Arq.º Alcino 

Soutinho III 
Trav. do Rio/ Rua Padre 

Alaio, n.º 26 

6. H1 Coreto Largo Bom Jesus 

6. H2 
Ponte Luís Filipe/ Ponte metálica de 
Fão (IIP-Dec.1/86, de 03 de Janeiro)

EN 13 sobre o rio Cávado 

Tabela 1 – Extrato da Listagem do Património Edificado do PDM para a Área-Estudo 

 

Dentro desta área, destacam-se as ruas Prior António Nogueira e Campos 

Morais, bem como o Largo Conde de Agrolongo, com maior frequência de edifícios 

patrimoniais, uma vez que eram as artérias antigas principais da Vila. 
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No entanto, os edifícios que imperam na área em estudo são os de 

acompanhamento – 71% (350 edifícios), ou seja, os que não têm valor patrimonial 

isoladamente, mas que, neste caso concreto da vila de Fão, têm valor de conjunto. 

Estes edifícios são geralmente simples, de arquitetura popular, mas formalmente 

muito equilibrados. Este facto não deve ser alheio 

da imposição do Governo, pelo Ministro do 

Planeamento e da Administração do Território, sob 

proposta da Câmara Municipal de Esposende, de 

na área antiga da vila de Fão (tal como delimitada 

na imagem que se segue) ser obrigatória a 

intervenção de arquitectos nos projectos de novos 

edifícios e nos de alteração em edifícios existentes 

que modifiquem a sua expressão plástica. 
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No que respeita ao espaço-público de Fão, este apresenta também valor 

patrimonial no centro antigo da Vila, não só pelo valor arqueológico do seu subsolo 

(ver imagem que se segue), mas porque tem uma excelente qualidade funcional e 

plástica, está bem dimensionado e conservado, existindo apenas pontualmente 

necessidade de uma intervenção ligeira. 

 

Figura 15 - Extrato da Planta de Património Arqueológico do PDM para a Área-Estudo 

 

id DESIGNAÇÃO LUGAR 

6.1 
Necrópole/ Cemitério 

Medieval das Barreiras 
Barreiras 

6.2 Instrumentos Líticos Cordas 

6.3 Vários Fão Centro da Vila 

Tabela 2 - Extrato da Listagem do Património Arqueológico do PDM para a Área-Estudo 
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5. USO /FUNÇÃO DO EDIFICADO 

É nítida a prevalência da função habitacional dentro da área-estudo, 

assumindo 62% (318) do uso funcional dos edifícios ao nível do piso térreo e 84% 

(270) ao nível dos pisos superiores. 

Contudo, há uma tendência de abandono nas principais artérias da Vila, com 

maior expressão a nascente da EN13, revestindo os devolutos ao nível do r/chão 19% 

(96) do total de edifícios caracterizados (512 ao nível do piso térreo e 321 edifícios 

nos restantes pisos) e 12% (37) nos restantes pisos, assumindo-se os devolutos 

como a 2a categoria mais representativa na área-estudo, pelo que urge uma 

intervenção de reabilitação urbana. 

Ao reunir grande parte dos equipamentos (13 edifícios) e serviços (4 edifícios) 

públicos, bem como diversos estabelecimentos comerciais (28 edifícios), assume o 

papel de centralidade da Vila, apesar de representarem, no total, apenas 9% do 

edificado da área de intervenção, mas em área apresentam muito mais significado, 

pois são, geralmente, edifícios de grandes dimensões. Destaca-se ainda a presença de 

grande número de restaurantes e cafés que funcionam como importante fator de 

atração e de dinamização do centro antigo. 

No que concerne ao comércio, para além da restauração, concentra os 

principais estabelecimentos do comércio tradicional, apresentando uma panóplia rica 

e variada de atividades, desde a mercearia, papelaria, florista, pronto-a-vestir, 

arranjos de costura, até diversos cafés, pastelarias e restaurantes, resultando numa 

procura por parte dos residentes na vila e mesmo das populações das áreas 

envolventes, conferindo-lhe uma área de influência de escala supralocal.  

Relativamente aos serviços contém relevantes serviços públicos de grande 

procura, geradores de importantes fluxos diários de pessoas, como são os correios, a 

pousada da juventude, alojamentos locais e os balcões dos principais grupos 

bancários; para além destes, reúne algumas atividades de apoio a empresas e ao 

público em geral, dos quais destacamos os escritórios dos médicos, advogados e de 

seguros.  

No que respeita aos equipamentos de uso coletivo, a oferta é variada, 

encontrando-se aí sedeado o Hospital, algumas igrejas e capelas, o centro paroquial, 

Jardim de Infância, Centro de Actividades de Tempos Livres, Centro de Dia e Lar de 

Idosos da Santa Casa da Misericórdia, escolas (primária e profissional) e os 
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bombeiros, entre outros, facto que vem reforçar a atratividade, movimento, animação 

e importância social do centro histórico e cívico numa escala não apenas da vila, mas 

supralocal.  

O Centro Histórico não é todo homogéneo do ponto de vista da estrutura e 

morfologia urbana, existem zonas onde se lê a história antiga da Vila e outras de 

estrutura mais regular e de construção mais moderna, nomeadamente na zona 

poente da área de estudo. Os espaços públicos refectem essa diversidade e 

apresentam soluções urbanas e vivências diferenciadas, tais como um parque infantil 

e jardins e praças formais e informais. 
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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. 

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 
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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:  

 "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)];  
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 "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]; 

 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 
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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 (ver 

imagem que se segue), a área a abranger pela proposta de delimitação situa-se 

praticamente na sua totalidade em solo urbano, e integra-se na categoria funcional de 

Espaços Centrais (subcategoria de Áreas Centrais Complementares), salvo no que se 

refere a dois pequenos polígonos, inserido um em Espaços Residenciais (subcategoria 

de Outras Áreas Residenciais), e outro em solo rústico (categoria de Espaços 

Agrícolas). 
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Figura 16 – Extrato da Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do PDM 

 

Aos espaços centrais corresponde uma vocação que privilegia a " localização e 

implantação de atividades, funções e instalações com fins habitacionais, comerciais, 

de serviços ou turísticos, bem como (a) criação de espaços públicos e de espaços 

verdes e de utilização coletiva e (a) instalação de equipamentos urbanos, os quais 

constituem os seus usos dominantes, podendo ainda receber outras utilizações ou 

ocupações, desde que sejam consideradas compatíveis" com o uso habitacional. 

Por sua vez, 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". 

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. 
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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; 

 Abranger as áreas urbanas com maior incidência de fluxo de pessoas por força 

das atividades que aí se desenvolvem; 
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 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: 

 Existem extensas áreas de maior incidência de valores patrimoniais, 

integrando praticamente todo o tecido edificado compreendido entre a EN13 e 

o Rio Cávado, e ainda o conjunto na entrada sul do aglomerado;  

 Os eixos urbanos estruturantes identificados são a EN13, a Av. Dr. Henrique 

Barros Lima, estendendo-se para a R. Azevedo Coutinho, a R. Prior Gonçalo 

Viana (ligando esta última à Igreja) e, a poente da EN13, a R. Capitão Jorge 

Larcher e a R. dos Veigas;  

 As áreas críticas em termos de estado de conservação são bastante extensas, 

incluindo grande parte do centro histórico compreendido entre a EN13 e o Rio 

Cávado, e ainda algumas áreas isoladas ao longo da R. dos Veigas e da R. 

Capitão Jorge Larcher. 
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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 da Vila de Fão, 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), entende-

se que a estratégia de reabilitação urbana para o Centro Histórico de Fão deverá 

assumir a seguinte VISÃO a longo prazo (10/15 anos): 
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Centro Histórico Habitado e Vivificado, o que deverá passar por uma “fusão” 

entre o aglomerado a nascente e a poente da EN13, devendo esta estrada assumir-se 

como uma avenida urbana que potencie essa interligação. Por outro lado, deve-se 

tirar partido da frente ribeirinha, privilegiando a relação com o rio Cavado, 

nomeadamente fomentando atividades económicas relacionadas com o mesmo. 

Estes objetivos foram aferidos com os resultados da fase de caraterização e 

diagnóstico, resultando como fundamentais para a área de intervenção sete objetivos 

estratégicos de reabilitação urbana: 

 Definir estratégias direcionadas para a fixação de residentes e de atividades, 

bem como para o reforço da sua atratividade; 

 Reocupar /reutilizar o edificado existente, mantendo a morfo-tipologia e traça 

histórico-patrimonial do edificado em presença; 

 Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados, 

funcionalmente inadequados ou devolutos e melhorar as condições de 

habitabilidade e segurança; 

 Libertar de estacionamento algum espaço público /de utilização coletiva, 

permitindo a sua humanização, redesenhando-o e equipando-o com mobiliário 

urbano adequado à sua apropriação; 

 Gestão da mobilidade pedonal, ciclável e viária, bem como do estacionamento, 

conferindo acréscimo de segurança e conforto às pessoas; 

 Promover o incentivo de revitalização do tecido urbano/ atividades 

económicas, adaptando-o às exigências atuais, sem prejuízo da sua identidade 

morfológica, histórica e patrimonial; 

 Definir um contexto económico e fiscal propício à reabilitação e revitalização. 
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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 em sede deste 

imposto e de IMT os detentores de prédios alvo de reabilitação urbana. 
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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 

1 Péssimo 
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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 

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: 
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 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 

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. 
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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. 

 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. 

 


