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“A cidade não pode ser vista meramente como um mecanismo físico e uma construção artificial. Esta é envolvida 

nos processos vitais das pessoas que a compõe; é um produto da natureza e particularmente da natureza humana.”  

Robert Ezra Park (1973) 
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1| INTRODUÇÃO 

Atualmente, as matérias da reabilitação e regeneração urbanas 

constituem uma dimensão fundamental e prioritária da política de 

cidade desenvolvida pela Câmara Municipal de Valença. 

 

De uma forma geral, e sobretudo nos grandes aglomerados urbanos, 

ao longo das últimas décadas, os processos de urbanização sofreram 

grandes alterações, os limites dos aglomerados urbanos deixam de 

ser definidos, tendo-se alargado e difundido no território envolvente.  

 

Para além disso, o desenvolvimento dos transportes, bem como os 

processos de suburbanização, precisamente associados à evolução 

dos transportes, acabaram por incitar a segregação entre o local de 

trabalho e o local de residência.  

 

Este modelo acabou por colocar graves problemas às áreas urbanas, 

pela “insustentabilidade de um maior consumo de solo” e pelo 

aumento das deslocações pendulares, o que por um lado resultou 

num “aumento do consumo de energia”, e por outro levou ao 

“abandono dos centros históricos das cidades, deixando-os 

degradados e envelhecidos.” (Cavém, 2007 apud Sebastião, 2010: 

22).  

 

É de salientar que foi, essencialmente a partir dos anos 70 do século 

XX, que se sentiu com maior intensidade o declínio das áreas 

históricas das cidades.  

01 | Esquema introdução 

1 | Introdução 
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As transformações decorrentes do pós-guerra, bem como as 

características da cidade pós industrial contribuíram para o seu 

declínio, surgindo novas centralidades, frequentemente localizadas 

nas periferias das antigas cidades. 

 

Surgem assim novos e variados padrões de urbanização, 

favorecendo várias formas de dispersão. A homogeneidade dos 

tradicionais centros históricos das cidades é perdido, com um parque 

edificado cada vez mais envelhecido, o que por sua vez explica a 

emergência das novas centralidades periféricas. (Sebastião, 2010).  

 

Embora à escala de Valença esta realidade não tenha tido impacto, 

verificam-se igualmente problemáticas associadas ao envelhecimento 

do edificado e despovoamento da cidade.  

 

É, no entanto, importante referir que ao longo dos últimos anos, o 

aumento do turismo em Portugal tem contribuído para a reabilitação 

de imóveis privados, nomeadamente para alojamento local. 

 

Não obstante, os processos de reabilitação a que se tem assistido 

são, em muitos casos, frágeis, não tendo por base o devido 

planeamento, e podendo resultar numa descaracterização dos locais 

e perda de população, em detrimento do alojamento para turistas. 

 

Desta forma, embora se verifique um ligeiro aumento da reabilitação, 

esta é mais evidente nos grandes centros urbanos, continuando a ser 

fundamental delinear uma estratégia de intervenção que solucione os 

vários constrangimentos apontados, nomeadamente através da 

reabilitação e regeneração nos núcleos antigos.  

 

Pretende-se devolver a estes locais novos residentes, incentivar o 

estabelecimento de novas atividades e captar novos investimentos no 

sentido de dinamizar a economia local. Naturalmente, será 

determinante a qualificação do espaço público, a preservação e 

valorização do património existente e a reabilitação do edificado. 

 

A reabilitação urbana é atualmente um tema incontornável, a nível da 

conservação e defesa do património, do desenvolvimento 

sustentável, do ordenamento do território e da coesão social.  

 

É de salientar que o conceito de “Reabilitação” foi sofrendo diversas 

alterações, e em Portugal, a questão da habitação e da reabilitação 

urbana processou-se de forma diferente em relação a grande parte 

da Europa. 

 

Dado o fluxo migratório do interior para o litoral em busca de 

melhores condições de vida, especialmente em direção às grandes 

cidades, era cada vez mais evidente a falta de habitação e a 
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insalubridade das existentes, nomeadamente as ilhas e de casas 

abarracadas. 

 

Embora, de uma forma geral, este fenómeno não tenha afetado, pelo 

menos em grande escala, os aglomerados urbanos mais pequenos, 

como Valença, é um dado importante no que respeita à evolução da 

reabilitação em Portugal. 

 

Não obstante a construção de bairros sociais já estar prevista no 

Decreto-Lei 4137/1918, por forma a colmatar o problema da 

habitação, este não foi suficiente e nas décadas 30 e 40 surgiram 

vários programas para construção de casas económicas na tentativa 

de ultrapassar o problema, também sem sucesso.  

É ainda de referir que na década de 40, em Lisboa, se estabeleceram 

algumas medidas legais, que se revelaram gravosas para a 

conservação e manutenção do edificado, entre as quais merece 

destaque a do congelamento das rendas. A medida foi  mais tarde 

alargada a outros aglomerados, descapitalizando os proprietários dos 

edifícios, o que se refletiu na falta de manutenção dos mesmos e 

consequente degradação. 

 

Só durante os anos 60 se começa a assistir a uma progressiva 

mudança da perspetiva de intervenção na cidade e em Maio de 1961, 

no Congresso sobre o Urbanismo realizado no LNEC – Laboratório 

de Engenharia Civil, o conceito de renovação urbana surge com uma 

nova forma, aproximando-se do que se preconizava já por toda a 

Europa. É pela primeira vez, feita uma aproximação ao que mais 

tarde se veio a denominar de reabilitação urbana.  

 

Mais tarde, em outubro de 1974, é criado o Comissariado para a 

Renovação Urbana da Área Ribeira-Barreto (Porto), tendo por missão 

proceder à renovação urbana da área e evitando que a população aí 

residente, em casas sem condições, não viesse a ser deslocada.  

 

É ainda de referir a Lei de Solos, Decreto-Lei 794/76, que 

estabeleceu duas importantes figuras: a Área Crítica de Recuperação 

e Reconversão Urbanística (ACRRU) e as Medidas Preventivas, que 

02 | Esquema reabilitação urbana 
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tinham como objetivo intervenções no património edificado de zonas 

históricas das cidades, foi assim possível alargar substancialmente o 

poder de intervenção dos municípios em áreas degradas, 

designadamente, no âmbito das operações de reabilitação.  

 

Já em finais da década de 70 foi ainda lançado o Programa para a 

Recuperação de Imóveis Degradados (PRID) destinado à criação 

linhas de crédito para financiar a recuperação de imóveis 

habitacionais degradados inseridos nos centros históricos, onde o 

avançado estado de degradação era mais evidente. O PRID acabou 

por se extinguir, por falta de verbas, e em sua substituição surgiu o 

Programa de Reabilitação Urbana (PRU), com uma filosofia um 

pouco diferente, sugerindo uma intervenção mais abrangente. 

(Madeira,  2009) 

 

Foi com este programa que foram criados os gabinetes técnicos 

dirigidos para o lançamento e gestão de processos de reabilitação 

urbana-GTL, que tiveram um papel fundamental dado o seu vasto 

âmbito de ação, na medida em que desenvolviam diagnósticos, 

propostas e planos/projetos de reabilitação para as áreas urbanas 

degradadas, promoviam a recuperação de edifícios, também 

dirigiram a execução dos trabalhos, definiram a gestão financeira do 

processo de reabilitação urbana e solucionavam as questões 

relacionadas com o realojamento. (Madeira, 2009) 

 

Em 1988, o PRAUD substituiu o PRU, e previa a recuperação das 

áreas ambientalmente degradadas, históricas ou não, e a 

recuperação do património construído. Os principais objetivos do 

PRU e PRAUD, estavam relacionados com as ações de reabilitação 

nos centros históricos e em áreas urbanas degradadas, por equipas 

pluridisciplinares, desenvolvendo estratégias para melhorar a 

qualidade de vida dos residentes e despertar nos proprietários o 

interesse pela reabilitação dos seus imóveis. (Madeira, 2009) 

 

É importante salientar que com a entrada de Portugal na CEE, em 

1985, chegaram fundos que permitiram avançar com a execução de 

operações de reabilitação essencialmente direcionadas para os 

centros históricos. 

 

Em 2004, o Decreto-lei 104/2004 de 7 de maio, veio permitir aos 

municípios a constituição de Sociedades de Reabilitação Urbana 

(SRU), empresas geralmente de capital municipal com eventual 

contributo estatal, visando a intervenção de promotores privados com 

o objetivo de promover a reabilitação das respetivas zonas de 

intervenção. (Cabral, 2013)  

                                                                                                                        

Atualmente vigora o Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

que estrutura as intervenções de reabilitação com base em dois 

conceitos fundamentais: o conceito de “Área de Reabilitação 
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Urbana”, cuja delimitação tem como efeito determinar a parcela 

territorial que justifica uma intervenção integrada no âmbito deste 

diploma, e o conceito de Operação de Reabilitação Urbana”, 

correspondente à estruturação concreta das intervenções a efetuar 

no interior da respetiva Área de Reabilitação Urbana. (DL n.º 

307/2009, de 23 de Outubro) 

Nos dias de hoje, a reabilitação urbana é considerada uma política de 

coesão e um dos principais instrumentos do desenvolvimento urbano 

sustentável, sendo indispensável para o seu sucesso um conjunto de 

instrumentos operacionais e um enquadramento legal e regulamentar 

favorável. (Pinho, 2009 apud Cabral, 2013) 

 

É ainda de referir a Lei de bases gerais da política de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de 

maio) a qual define, no artigo 61º, os conceitos de reabilitação e 

regeneração: 

 

“A reabilitação é a forma de intervenção territorial integrada que visa 

a valorização do suporte físico de um território, através da realização 

de obras de reconstrução, recuperação, beneficiação, renovação e 

modernização do edificado, das infraestruturas, dos serviços de 

suporte e dos sistemas naturais, bem como de correção de passivos 

ambientais ou de valorização paisagística” 

 

“A regeneração é a forma de intervenção territorial integrada que 

combina ações de reabilitação com obras de demolição e construção 

nova e com medidas adequadas de revitalização económica, social e 

cultural e de reforço da coesão e do potencial territorial.” 

 

A regeneração representa assim uma dimensão mais alargada, que 

vai além da reabilitação física dos edifícios e espaços públicos, não 

fazendo sentido uma sem a outra. 

 

Retomando o tema do declínio dos centros históricos, quase sempre 

coincidentes com os núcleos de origem das cidades, esta realidade 

teve efeitos ao nível do edificado e espaços públicos.  

 

Como consequência do desinteresse em habitar e investir nestes 

centros, estes foram sendo gradualmente abandonados pela 

população, pelo comércio e serviços, tornando-se menos atrativos. 

 

Atualmente Valença assiste a um crescente número de edifícios e 

espaços devolutos, que como resultado do envelhecimento próprio e 

falta de manutenção se apresentam num contínuo estado de 

degradação, tendo implicações ao nível da imagem urbana da 

cidade. 

 

Neste sentido, torna-se determinante o desenvolvimento de uma 
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prazo de três anos para ser aprovada a respetiva ORU, sob pena da 

delimitação correspondente caducar. 

 

Assim, o presente documento respeita à segunda fase do 

suprarreferido processo, consubstanciando a proposta da Operação 

de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença, de acordo com 

o estipulado no Artigo 17.º da Lei n.º 32/2012 do RJRU. 

 

Sendo a salvaguarda dos centros antigos uma condição basilar para 

a melhoria da atratividade e dinamismo dos mesmos, as 

intervenções de reabilitação urbana são imperativas para a 

preservação do património edificado enquanto conjunto de 

identidade e memórias locais. 

 

Nesse sentido, e consciente da oportunidade que resultará de uma 

intervenção planeada e integrada, aliada ao investimento em 

diversas áreas e envolvendo várias valências, Valença, pretende 

atingir um ambiente de conforto, qualidade e segurança para seus 

residentes e visitantes, promovendo e estimulando a criação de 

novas oportunidades de vida urbana, nomeadamente no âmbito da 

reabilitação. 

 

Embora na ARU da Área Central de Valença existam muitos 

espaços públicos de utilização coletiva (ruas, largos e praças) e 

definição estratégica que possa culminar num processo otimizado 

de reabilitação integrada dos vários espaços e edifícios em 

degradação, atraindo investidores privados e devolvendo a Valença 

uma imagem de cidade competitiva e sustentável.  

 

Assumindo uma política de regeneração urbana que tem por base 

uma estratégia integrada e continuada, o Município de Valença 

procedeu à delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Área 

Central de Valença (ARU) em instrumento próprio, regulada pelo 

regime jurídico de reabilitação urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de Outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

Agosto.  

 

A ARU foi aprovada em sede de Assembleia Municipal a 30 de 

setembro de 2015, e posteriormente publicada em Diário da 

República n.º 204/2015, Série II de 2015-10-19, através do Aviso n.º 

12006/2015, tendo ainda sido remetida para o Instituto da Habitação 

e Reabilitação Urbana, I.P. 

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana possibilita aos 

municípios encetar processos de reabilitação urbana de uma forma 

faseada, sendo numa primeira fase delimitada a ARU e na fase 

subsequente elaborada e aprovada a operação de reabilitação 

urbana. Após a delimitação da ARU, o município dispõe de um 
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edifícios com elevado valor patrimonial e urbanístico, alguns deles 

encontram-se em avançado estado de degradação.  

 

Neste sentido, torna-se essencial definir uma estratégia de 

reabilitação urbana que reforce a ARU da Área Central de Valença 

como uma centralidade, fortalecendo funções urbanas e recursos 

necessários e adequados às atuais exigências da sua população e 

visitantes. 

 

Assim, foi desenvolvido o respetivo Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana, traduzido no presente documento, que será 

estruturado em dez capítulos, contabilizando este ponto introdutório, 

que se passam a sumariar:  

 

O segundo capítulo trata o enquadramento legal de uma operação 

de reabilitação urbana (ORU) e assume a opção do Município de 

Valença no que respeita ao tipo de  ORU que pretende para a sua 

ARU, dando assim resposta à alínea a) do Artigo 16.º do RJRU. 

 

Ao longo do terceiro capítulo é desenvolvida uma abordagem que 

incorpora a caracterização e análise do território, as dinâmicas 

económicas, o enquadramento histórico, e referências aos vários 

antecedentes e instrumentos de gestão territorial e urbana. 

 

 

Por sua vez, o quarto capítulo aborda de forma sintética a ARU da 

Área Central de Valença, já aprovada, apresentando os critérios que 

levaram à definição dos limites da mesma e um breve diagnóstico e 

análise da área, refletindo as singularidades, problemáticas e 

desafios que se colocam em matéria de reabilitação urbana. É ainda 

desenvolvida uma análise morfológica e são identificados os 

edifícios e elementos classificados/notáveis, referindo-se ainda a 

candidatura da cidade muralhada a património mundial da 

UNESCO. 

 

Ao longo do capítulo cinco apresenta-se a análise e caracterização 

do edificado e espaço público da Área de Reabilitação Urbana do da 

Área Central de Valença, tendo por base os levantamentos de 

campo realizados. 

 

Este capítulo é dividido em  quatro partes estruturantes constituídas 

por: “metodologia”, “edificado”, “patologias da construção” e “espaço 

público”. 

ARU 

Área de Reabilitação 

Urbana da Área Central de 

Valença 

(1ª fase) 

ORU 

Operação de Reabilitação 

Urbana da Área Central de 

Valença 

(2ª fase) 

03 | Esquema faseamento ARU - ORU  
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O capítulo seis apresenta uma visão estratégica para a cidade 

muralhada, bem como os objetivos para a mesma.  

 

No capítulo sete são apresentadas referencias de estratégia espacial, 

as principais necessidades gerais de intervenção e por fim as ações 

de iniciativa pública propostas pelo Município, nomeadamente as 

candidatadas através do Plano de Ação de Regeneração Urbana.  

 

Relativamente ao capítulo oito,  este propõe um modelo e gestão da 

ORU, bem como uma adequação da estrutura orgânica interna do 

município ao mesmo. Integra ainda o quadro de apoios e incentivos 

municipais à reabilitação, bem como o prazo de execução  e 

financiamento do programa. Este capítulo aborda também os 

instrumentos de execução, os cronogramas  globais de investimento. 

 

Os capítulos nove e dez correspondem às siglas/glossário e 

bibliografia, respetivamente.   

 

Assim, e reiterando os principais objetivos a que o Município de 

Valença se propõe com realização da operação de reabilitação 

urbana, este processo pretende construir um documento que oriente 

e estimule a reabilitação urbana devidamente planeada e tendo por 

base um programa de ação realista e exequível. 

Elaboração da proposta de delimitação da ARU 01 

02 Aprovação em reunião de Câmara Municipal 

03 Aprovação em Assembleia Municipal 

Publicação em Diário da República 04 

05 Envio para o IHRU 

06 Câmara Municipal elabora ORU (prazo máximo 3 anos) 

07 Aprovação em reunião de Câmara Municipal 

08 

Aprovação em Assembleia Municipal 

Parecer do IHRU - não vinculativo 

Discussão Pública - nos termos do RJIGT 

(em simultâneo) 

09 

10 Publicação em Diário da República 

04 | Procedimentos administrativos para a constituição legal da ARU e ORU de 

acordo com o RJRU 



2 | Operação de Reabilitação Urbana 
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2| ENQUADRAMENTO LEGAL E OPÇÃO TIPOLÓGICA 

No caso da aprovação da delimitação de uma área de reabilitação 

urbana (ARU) não ser simultaneamente aprovada uma operação de 

reabilitação urbana (ORU) correspondente, e de acordo com os 

termos do artigo 15.º do RJRU, aquela delimitação caduca no prazo 

de três anos. 

 

De acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) - 

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, alterado pela Lei n.º 

32/2012, de 14 de Agosto, uma operação de reabilitação urbana é a 

“estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior da 

respetiva área de reabilitação urbana” e os municípios devem optar 

pela realização de uma operação de reabilitação urbana simples ou 

sistemática. 

  

Uma operação de reabilitação urbana simples consiste numa 

“intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigindo-

se primacialmente à reabilitação do edificado, num quadro articulado 

de coordenação e apoio da respetiva execução”. (artigo 8.º do RJRU) 

 

Por sua vez, uma operação de reabilitação urbana sistemática 

consiste numa “intervenção integrada de reabilitação urbana uma 

área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos 

de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do 

05 | Esquema explicativo ORU simples e ORU sistemática 

2 | Enquadramento legal e opção tipológica  
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tecido urbano, associada a um programa de investimento público”. 

(artigo 8.º do RJRU) 

 

Uma ORU pode ser aprovada através de instrumento próprio ou de 

um plano de pormenor de reabilitação urbana, que contêm a 

definição do tipo de operação de reabilitação urbana e a estratégia de 

reabilitação urbana (ERU) ou o programa de operação de reabilitação 

urbana (PERU), consoante o tipo de operação seja simples ou 

sistemática, respetivamente. 

 

Consciente de que a intervenção de reabilitação urbana necessária 

na cidade de Valença não se resume apenas à reabilitação física dos 

edifícios que se em encontram em mau estado de conservação e de 

habitabilidade, o município optou por uma abordagem mais inclusiva, 

incorporando as diferentes dimensões da reabilitação urbana.   

 

A operação a desenvolver na cidade muralhada de Valença será 

assim uma operação de reabilitação urbana sistemática, uma vez que 

as opções estratégicas implicam uma perspetiva integrada de 

intervenções no tecido urbano, englobando os espaços públicos e 

edificado. 

 

De acordo com as disposições legais do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, ao optar por uma operação de reabilitação 
06 | Diagrama do processo de execução da ORU 

(esquema elaborado com base no Manual de Apoio do IHRU) 

ORU 
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(PERU) 
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(não vinculativo) 
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07 | Instrumentos de execução de política urbanística 

urbana sistemática, a entidade gestora da operação, neste caso, o 

município de Valença fica obrigado a desenvolver um programa 

estratégico de reabilitação urbana (PERU) para a área em causa e 

que serve de guia de referência de toda a intervenção a concretizar. 

 

Uma ORU sistemática, orientada por um PERU, requer um 

conhecimento abrangente e detalhado do território que se pretende 

intervir. Por sua vez, o PERU apresenta um conjunto de opções 

estratégicas de reabilitação e revitalização da área de intervenção, 

estabelecendo um equilíbrio e harmonia dos interesses de todos os 

agentes intervenientes, sejam eles públicos ou privados.  

 

Nos dias de hoje são notórios os sinais de degradação física da 

cidade de Valença, assim como os fenómenos de erosão social e 

económica, situação que se pretende combater, através de uma 

estratégia de intervenção programada, apostando na reabilitação 

urbana enquanto condutor para a revitalização do território e para o 

seu desenvolvimento.  

 

Neste sentido, o grande desafio na elaboração da ORU sistemática 

passa pela construção de um PERU que permita valorizar o 

aglomerado urbano, definindo com clareza as opções estratégicas, 

as prioridades e as ações estruturantes, envolvendo de um modo 

proactivo todos os interessados neste processo de reabilitação 

(agentes públicos e privados), garantindo uma abordagem integrada 

e coerente e tendo sempre em vista uma estreita articulação, física e 

funcional, com o tecido urbano envolvente. 

 

É de salientar que opção da ORU sistemática permite, à luz do 

definido no artigo 54.º do RJRU, o recurso pleno dos instrumentos de 

execução de política urbanística. Nomeadamente, imposição da 

obrigação de reabilitar e obras coercivas; empreitada única; 

demolição de edifícios; direito de preferência; arrendamento forçado; 

servidões; expropriação, venda forçada e reestruturação da 

propriedade. Sendo que os últimos quatros instrumentos de 

execução referidos são proibidos nas ORU simples, imagem 08. 

 

Os instrumentos de execução política urbanística que a entidade 

gestora pode utilizar são descritos no capítulo 7 deste documento. 
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Conforme o n.º 1 do artigo20.º, do RJRU, a ORU sistemática de 

Valença vigorará pelo prazo estabelecido de dez anos, estimando-se 

que os projetos de intervenção se desenvolvam entre 2017 a 2027.  

 

É de salientar que âmbito temporal máximo admitido para a vigência 

das operações de reabilitação urbana é de quinze anos. 



3 | Enquadramento  
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Num território de transição da raia norte portuguesa, que estabelece 

fronteira com a Galiza, ergue-se, no alto duma colina, a cerca de 60 

m de altitude, sobre a margem esquerda do Rio Minho e em frente a 

Tui, uma das mais importantes fortalezas do Alto Minho que envolve 

o valioso antigo núcleo de Valença.  

 

A localização privilegiada e a topografia desta histórica cidade 

conferem-lhe particularidades identitárias, resultantes das condições 

naturais e das suas vivências. 

 

 As suas características ultrapassaram os limites do território nacional 

e foram reforçadas pela sua relação com terras vizinhas, as quais 

permitiram a construção da fortaleza que se assume, hoje, como uma 

das mais relevantes e importantes obras militares da história 

nacional. 

 

O concelho de Valença localiza-se a Noroeste de Portugal, com uma 

área de 117,4 km2, pertencendo à sub-região Alto-Minho, no distrito 

de Viana do Castelo.  

 

Atualmente, o concelho de Valença é constituído por 11 freguesias: 

Boivão; Cerdal; Fontoura; Friestas; União de Freguesias de Valença, 

Cristêlo-Côvo e Arão; Gandra e Taião; Ganfei; Gondomil e Sanfins; 

S. Julião e Silva; S. Pedro da Torre e Verdoejo.  

3.1 | Território físico e social  

08 | Enquadramento do distrito de Viana do Castelo e do concelho de Valença 

em Portugal Continental 

Geográfico 
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É de salientar que o concelho se encontra adjacente aos concelhos 

de Vila Nova de Cerveira a Oeste, Paredes de Coura a Sul, Monção 

a Este e a Norte pelo Rio Minho, o qual impõe uma separação entre 

este território e o território de Espanha, com o qual desenvolveu 

relações ao longo de vários séculos.  

 

Deste modo, esta cidade teve sempre uma forte ligação com 

Espanha, particularmente a Tui e a Vigo. Esta relação de 

proximidade constituiu, ao longo do tempo, uma posição estratégica 

deste concelho, que funcionou como porta de entrada e de saída de 

pessoas, bens e serviços.  

 

Em termos geográficos esta região situa-se ao longo da faixa litoral 

do Norte de Portugal e da Galiza, também designada de Noroeste 

Peninsular.  

 

O concelho  de Valença encontra-se abrangido por duas áreas Rede 

Natura 2000, o SIC (Sítio de Importância Comunitária) do Rio Minho, 

representando 10% do concelho e a ZEP (zona especial de proteção) 

dos Estuários do Rio Minho e Coura, que corresponde a 6% do 

concelho.  

09 | Vista aérea sobre o Concelho de Valença 
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No que concerne à densidade populacional, Valença apresentava no 

ano de 2001 valor de 121,1 hab/km2, este valor no ano de 2011 

sofreu uma pequena diminuição para 120,6 hab/km2 revelando, desta 

forma, uma tendência decrescente da população, como é visível na 

análise da imagem 10. 

A análise seguinte remete para o estudo de indicadores cruciais para 

perceber, na perspetiva da morfologia social, alguns fundamentos 

básicos das transformações sociais ocorridas no município de 

Valença ao longo dos últimos anos, nomeadamente entre 2001 e 

2011. 

Social 

< 40 

41 - 80 

81 -  120 

121 -  160 

> 161 

2001 2011 

10 | Densidade Populacional no concelho de Valença nos anos de 2001 e 2011 
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No entanto, é possível verificar que houve um aumento na densidade 

populacional nas freguesias: União de Freguesias Valença, Cristelo e 

Covo e Arão; São Pedro da Torre; Friestas; Gandra e Taião e 

Fontoura. As freguesias que acompanharam a tendência geral de 

diminuição foram: Ganfei; Verdoejo; Gondomil e Sanfins; Boivão; 

Cerdal e por último São Julião e Silva. 

 

Em valores absolutos o número de habitantes no concelho passou de 

14 187 habitantes (2001) para 14 127 habitantes (2011), traduzindo-

se numa ligeira quebra de 0,4%. 

 

No que se refere aos movimentos naturais, existe assim uma 

tendência para a sobreposição da taxa de mortalidade (13,7%) face à 

taxa de natalidade (7%), refletindo-se numa taxa de crescimento 

natural de (–0,67%), dados referentes a 2011.  

 

Este comportamento no saldo fisiológico em simultâneo com a taxa 

de crescimento migratório com o valor de (–0,34%), no ano de 2011, 

pode ter contribuído para a redução ainda que ligeira da população 

residente no município. 

 

Relativamente à distribuição da população por grupos etários, 

verificou-se que em 2011 a estrutura era a seguinte: 13,24% (0-14 

anos); 10,23% (15-24 anos); 53,90% (25-64 anos) e 22,63% (65 ou 11 | População residente em 2001 e 2011, segundo grupos etários e a sua 

evolução entre 2001 e 2011 no concelho de Valença 

(Fonte: Censos 2011 - Resultados definitivos Norte)  

mais anos).  Na imagem 11, estes dados são confrontados com os do 

ano de 2001 e dessa análise é possível verificar uma ligeira redução 

nos grupos etários: 0-14 anos e 15-24 anos e um aumento nos 

grupos: 25-64 anos e 65 ou mais anos. 

 

Valença, tal como a tendência nacional, atravessa um processo de 

envelhecimento “no topo” e “na base” da estrutura etária. Neste 

sentido, à uma diminuição da percentagem de efetivos com menos 

de 15 anos, acompanhando uma subida da proporção dos mais 

idosos (65 e mais anos).  
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A população em idade ativa continua a representar a maior 

percentagem populacional, contudo os dados espelham um processo 

de envelhecimento progressivo, traduzido num índice de 170,9 em 

2011, superior aos 146,4 registados em 2001, como é demostrado na 

imagem 12. 

Relativamente ao nível de instrução da população, Valença 

apresenta níveis de instrução baixos. A população com formação 

académica superior em 2011 atingia os 8%, situando-se abaixo da 

média do nacional, que é de 14,9%, verificando-se contudo, uma 

melhoria face ao registado em 2001. É possível conferir estes dados 

na imagem 13. 

 

Importa referir que, no concelho continua a dominar a população com 

o ensino básico (65%), onde se destaca o 1º ciclo (37%), seguido do 

ensino secundário com (16%).  

13 | População residente, segundo o nível de escolaridade atingido em 2001 e 

2011.  

(Fonte: INE) 

Nacional 

Concelho 

2001 2011 

102,2 

170,9 146,4 

12 | Índice de envelhecimento 2001 e 2011,  ao nível nacional e  do concelho 

de  Valença  

(Fonte: INE) 

127,8 

De facto, é importante relembrar que apesar do atraso em relação à  

Europa, o nível de instrução da população melhorou nas últimas 

décadas e Valença tem acompanhado essa tendência. 

 

A universalização e democratização do ensino, as campanhas de 

educação para adultos e o aumento da escolaridades obrigatória, têm 

contribuído para a diminuição da taxa de analfabetismo. No caso de 

Valença, este passou de 9,64 em 2001 para 5,05% em 2011, inferior 

ao valor nacional de 5,22%.  
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Valença constitui, em conjunto com Tui, uma Eurocidade, um novo 

conceito de cooperação no âmbito europeu, instituindo o centro 

geoestratégico do Noroeste Peninsular que contribui para a crescente 

interligação local e regional.  

 

Este conceito permite reforçar e fomentar as relações entre as 

pessoas e as instituições, criando novas oportunidades de negócio 

capazes de promover a económica local e regional.   

 

As duas cidades juntam-se para fortalecer a promoção turística, que 

é umas das grandes apostas da Eurocidade, a gestão e partilha de 

equipamentos e organização de eventos, afirmando um novo modelo 

de cidadania. 

 

A Eurocidade vai permitir a Valença uma visibilidade crescente do 

seu território, tornando-o mais atrativo para a fixação de negócios e 

por consequência a fixação de população. O fluxo de negócios está 

diretamente relacionado com o emprego e por consequência, a taxa  

de desemprego flutua em resultado dos ciclos económicos vividos em 

determinado local.  

 

No caso de Valença a taxa de desemprego, de acordo com os 

Censos de 2011, situava-se nos 12%, correspondendo a um aumento 

face ao verificado em 2001 (6%), este valor, contudo, apresenta um 

cenário mais positivo quando comparado com os 13% do continente 

em 2011 . 

 

Ao analisar  das imagens 14 e 15, conclui-se que se no ano de 2001 

era o sexo feminino o mais afetado pelo desemprego com 7,7%, 

enquanto o masculino apresentava apenas 5,3%. Em 2011, esta 

situação inverteu-se, sendo os homens (12,62%) a registarem uma 

taxa de desemprego mais alta do que as mulheres (12,14%). 

 

Importa referir, no entanto que a situação tem vindo a melhorar a 

nível nacional. Os dados do INE mostram que a taxa de desemprego 

em Portugal ficou nos 10,1% no primeiro trimestre de 2017. 

14 | Taxa de desemprego no sexo masculino  2001 e 2011 

(Fonte: INE) 

15 | Taxa de desemprego no sexo feminino 2001 e 2011 

(Fonte: INE) 
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No que concerne ao tecido empresarial do concelho, este carateriza-

se pela predominância das pequenas e médias empresas (+95%), 

sobretudo ligadas ao comércio tradicional.  

 

É de salientar, que se verificou um aumento do número de empresas 

com sede no concelho, passando de 1621 empresas em 2001, para 

1657 em 2014, de acordo com os dados do anuário estatístico da 

região Norte 2015.  

 

 O sector primário, tem vindo a sofrer uma redução substancial do 

seu peso na economia local. Contudo, a agricultura é uma 

componente complementar importante na formação do rendimento de 

algumas famílias.  

 

No setor secundário destacam-se as empresas de construção e da 

indústria transformadora, nomeadamente ligadas ao têxtil, vestuário e 

indústria da madeira e cortiça que tem grande impacto no emprego 

no concelho.  

 

Valença tem apostado na criação de zonas empresariais, 

constituindo a implementação de empresas e de estratégias 

comerciais como motores da economia, apresentando três pontos 

fortes: o Parque Empresarial, a Plataforma Logística e o Parque 

Industrial de S. Pedro.  

  

Através da imagem 16, é possível analisar a população distribuída 

por cada setor de atividade nos anos de 2001 e 2011. O setor 

terciário em 2001 integrava cerca de 58 % da população, o 

secundário 34% e o primário 8%. Em 2011, o setor terciário integrava 

cerca de 65% da população, o secundário 32%, e o primário 3%.   

 

16 | População residente economicamente ativa e empregada em 2001 e 2011, 

segundo ramo de atividade. 

(Fonte: INE) 
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É assim possível aferir, que nas últimas décadas têm-se vindo a 

acentuar as assimetrias entre os diversos setores e ainda o aumento 

crescente do setor terciário face aos restantes setores de atividade. 

 

Desta forma, o setor terciário assume-se, cada  vez mais, 

fundamental para o crescimento económico, pois constitui-se como 

marcante no desenvolvimento das sociedades atuais, por força dos 

efeitos multiplicadores que induz, resultantes das 

complementaridades com outras atividades. Este fenómeno, que foi 

aumentando com a aberturas das fronteiras através do (Acordo 

Schengen) permitiu o crescimento das importações-exportações de 

serviços. 

  

Os ramos mais representativos do sector aglutinam-se nos serviços 

ligados ao Comércio, Alojamento e Restauração (67%), e também 

nas áreas de atividades de consultoria e administrativas (14%).  

 

É importante referir que o turismo é um pilar fundamental da 

economia Valenciana, historicamente a porta de saída e entrada para 

a Galiza para quem percorre o Caminho de Santiago pelo caminho 

português. 

 

Valença beneficia, ainda hoje, e cada vez mais, da sua posição 

estratégica. A fortaleza, o património arquitetónico e arqueológico e a  

ecopista do Minho, uma ciclovia implantada no antigo ramal da Linha 

do Minho que ligava a Monção, são alguns dos interesses locais. 

 

Deste modo, a fortaleza de Valença, candidata a Património de 

Interesse Cultural para a Humanidade, junto da UNESCO, tem um 

papel fundamental nas dinâmicas económicas do concelho. 

 

A ciclovia que liga Monção a Vila Nova de Cerveira, foi distinguida 

como a quarta melhor da Europa em 2009, um Prémio da Associação 

Europeia de Vias Verdes, na categoria "Sustainable Development 

and Tourism".  

 

Para além destes elementos de atração, a Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Valença conta com uma vasta 

panóplia de eventos ao longo de todo o ano, atraindo assim visitantes 

e quebrando a sazonalidade. Os principais eventos anuais são: 

  A Cavalgata Internacional de Reis e a Fortaleza de Chocolate 

(janeiro);  

 A Fortaleza dos Namorados e a Festa de S. Teotónio 

(fevereiro);  

 A Semana Santa e a Feira gastronómica “Sabores da 

Lampreia” (março); 

  O Festival Gastronómico Sabores da Aldeia e a Fortaleza com 

Maias (abril);  
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 O Dia Internacional dos Museus, com um percurso guiado às 33 

guaritas da Fortaleza  e a Mostra Gastronómica Sabores 

Serranos (maio);  

 O Festival Internacional de Piano Eurocidade Valença-Tui 

(julho);  

 O Festival Gastronómico “Sabores do Bacalhau” e as Festas do 

Concelho (agosto);  

 O Festival Sabores do Anho e o Passeio do Clube Clássico; 

  O Festival Gastronómico Sabores da Aldeia e a Fortaleza com 

Maias (abril);  

 Automóvel Ibéricos (setembro); 

 O Comboio Turístico, a Cidade Presépio, a Duendelândia e a 

Pista de Gelo (dezembro).  

 

Além dos eventos suprarreferidos, a área do Centro Histórico possui 

uma ampla programação de exposições permanentes e temporárias, 

entre  outros eventos culturais. 

 

É de salientar que tem existido um aumento no número de 

estabelecimentos hoteleiros em Valença, passando de seis 

estabelecimentos em 2002 para nove estabelecimentos em 2015, 

que correspondem a quatro hotéis, quatro pensões e uma pousada. 

 

A internacionalização do destino Valença prossegue a bom ritmo, 

com um aumento da proporção de turistas estrangeiros nos 

estabelecimentos hoteleiros.  

 

Das 33482 dormidas registadas nos estabelecimentos turísticos por 

local de residência, 24177 eram de Portugal, e 9305 do estrangeiro 

em que  4796 correspondem à nacionalidade espanhola, tal como 

podemos verificar na imagem 18 

 

24 177 4 796 723 678 502 340 274 

18 | Número de dormidas nos alojamentos turísticos  em 2015 por local de 

residência. 

(Fonte: INE) 

17 | Exemplo de cartazes de alguns eventos 
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O número de quartos nos estabelecimentos hoteleiros de Valença 

reduziram entre 2009 e 2013, passando de 218 para 182 quartos 

respetivamente. No entanto, em 2015 o número de quartos aumentou 

para 211, como se pode verificar  com a análise da imagem 19. 

 

A taxa líquida de ocupação das camas nos estabelecimentos 

hoteleiros era, em 2015, de 21,3%, muito abaixo da média nacional 

de 43,6%. Os proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros em 

Valença têm vindo a reduzir-se, passando de 1,20 milhões de euros 

em 2011 para 1,04 milhões de euros em 2013, e no ano de 2015 

atingiu o 868 mil euros. 

 

A sazonalidade do turismo tem assistido a uma lenta mas progressiva 

redução, com a proporção de dormidas entre Julho e Setembro a 

passar de 41,7% para 39,4% entre 2009 e 2014. A estadia média em 

estabelecimentos hoteleiros, de portugueses e estrangeiros foi de 1,4 

dias em 2013, o mesmo valor de 2009. 

 

Os polos geradores de dinamismo económico  podem ser definidos 

como empreendimentos comerciais e residenciais, que são 

responsáveis por atrair  para a sua área de influência um número 

significativo de população e dessa forma dinamizar a economia local.  

 

No caso de Valença, a Escola Superior de Ciências Empresariais 

(ESCE), uma unidade do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

localizada Valença, apresenta um elevado potencial de 

desenvolvimento económico e social. 

 

A ESCE disponibiliza uma oferta formativa variada aos níveis de 

graduação, com os cursos de Contabilidade e Fiscalidade, Gestão da 

Distribuição e Logística, Marketing e Comunicação Empresarial e 

19 | Número de quartos nos estabelecimento hoteleiros de Valença em 2009, 

2013 e 2015. 

(Fonte: INE) 
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Organização e Gestão Empresariais, pós-graduação em Fiscalidade 

e Contabilidade Ibérica e Gestão da Qualidade e mestrados em 

Logística e Marketing. 

 

Para além dessas formações, a Escola Superior disponibiliza ainda 

especialização técnica, oferecendo os cursos de Contabilidade e 

Gestão para PME, Gestão da Qualidade e Transporte e Logística. 

 

Tendo em consideração a localização estratégica  de Valença, que 

tem permitido a captação e fixação de grandes unidades industrias, 

prever-se que esta vertente em conjunto com o ensino possa ser uma 

mais valia para a dinâmica económica local.  

 

Outra das vertentes que contribui para a dinamização da economia 

local é a natureza, o ritmo, e a intensidade dos movimentos 

pendulares. 

 

Esse tipo de movimento populacional ocorre, em regra, na escala 

urbana ou regional e tem por contexto temporal o quotidiano dos 

indivíduos. Em busca de melhores condições de trabalho e 

remuneração ou então por questões académicas, muitas pessoas 

são impulsionadas frequentemente a transpor os limites territoriais do 

município em que residem. 

 

 (...) mobilidade é imediatamente mobilidade de ajustamento, pois 

que é o efeito de um comportamento do trabalho que satisfaz as 

exigências dessa boa proporcionalidade. (...) Sendo mobilidade dos 

homens, ela portanto é mobilidade de capitais através do espaço e 

do tempo econômicos (migrações, formações profissionais...) 

(GAUDEMAR, 1977, p. 114). 

 

De facto, os movimentos pendulares podem ser indicadores 

interessantes de decadência ou do dinamismo econômico,  

explicando relações entre lugares distintos, as desigualdades sócio 

espaciais, as áreas mais e menos dinâmicas e melhor ou pior 

dotadas de equipamentos e serviços. 

 

Analisando a  proporção de população residente, que trabalha ou 

estuda noutro município, constata-se que Valença, de acordo com os 

censos de 2011, possui cerca de 22,72% da população a fazer 

movimentos pendulares. É um valor bastante significativo e relevante 

no que concerne à análise das dinâmicas do município.  

 

Já à escala da freguesia, é possível aferir através da análise da 

imagem 20, a população que trabalha ou estuda em casa, na 

freguesia do município onde reside, noutra freguesia do município 

onde reside, noutro município ou por último no estrangeiro. 
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A união de freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão apresenta o 

maior número de população a trabalhar e a estudar em todos as 

situações analisadas, valores justificados pelo maior número de 

população residente.  

 

No caso da situação  “trabalhar ou estudar na mesma freguesia”, os 

valores que se seguem mais elevados são das freguesias de Cerdal 

e Gandra e Taião. Na situação, “trabalhar ou estudar noutra freguesia 

do município”, Gandra e Taião e Ganfei são as que apresentam 

maiores resultados. A “trabalhar noutro município” lideram as 

freguesias São Pedro da Torre e Cerdal e na situação de “trabalhar 

no estrangeiro” lideram as freguesias de Gandra e Taião e Ganfei. 

 

20 | População residente empregada ou estudante, por local de residência em 2011 

(Fonte: INE) 
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De um modo geral, a população do município de Valença apresenta 

níveis significativos de mobilidade. A análise da imagem 21 permite 

aferir que no ano de 2011 o  transporte individual em carro próprio 

era o meio de transporte mais utilizado, com 70,44%, seguindo-se o 

transporte a pé com uma percentagem de 21,73%.   

 

O transporte coletivo surge como terceira opção com uma 

percentagem muito pouco significativa, 3,26%. Este valor  pode ser 

justificado pelo facto dos transportes coletivos não responderem às 

necessidades de deslocação da população de Valença, 

nomeadamente ao que respeita à sua frequência, percursos e 

horários. 

 

A tendência generalizada nos espaços de baixa  densidade é o 

desaparecimento da oferta de transportes públicos rodoviários fora 

dos principais eixos interurbanos ou nos locais em que o transporte 

escolar está a decrescer. São frequentes os casos de carreiras 

licenciadas que só operam no período escolar, na medida em que o 

nível de utentes nos períodos de férias não permitem aguentar as 

despesas de operação.  

 

 

 

 

Valença encontra-se em contexto urbano de inter-relacionamento 

com Espanha, que importa qualificar, não descurando o importância 

das relações intermunicipais com os concelhos vizinhos.  

 

Relativamente às condições de acessibilidade, o município de 

Valença comporta como eixos principais  o IP1/A3, IC1, EN13, 

EN101 e a EN201, os quais possibilitam a ligação aos  concelhos 

contíguos e a Espanha.  

 

É importante referir ainda a ligação existente através da linha de 

caminho-de-ferro, que funciona como ponto terminal de viagens 

nacionais e como ligação internacional a Vigo. 

 

21 | Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares em 2011. 

(Fonte: INE) 

21,73 % 

3,26 % 

0,41 % 

70,44 % 
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Assim, o concelho de Valença encontra-se satisfatoriamente servido 

de vias de comunicação, pois as áreas do concelho que apresentam 

uma maior ocupação é onde se encontram implantadas a maior parte 

das atividades produtivas.  

 

No entanto, as condições de acessibilidade tornam-se mais delicadas 

no interior do concelho, nas ligações entre lugares. A imagem 22, 

apresenta a hierarquia da rede viária que serve o concelho. 

 

Estas ligações são essenciais por constituírem um suporte do 

sistema de mobilidade de pessoas e mercadorias. A par da coesão 

territorial está associada a coesão social, para a qual o sistema de 

transportes e a atuação ponderada nesse mesmo sistema, 

contribuem.  

 

O entendimento é claro de que a mobilidade de pessoas, associada a 

outras vantagens – mobilidade de emprego, da habitação, e outras – 

constitui uma peça essencial da competitividade económica dos 

indivíduos, das empresas e dos territórios.  

Vias Coletoras 

Vias Distribuidoras Principais 

Vias Distribuidoras Secundárias -nível 1 

Vias Distribuidoras Secundárias -nível 2 

Acessos Locais 

22 | Rede viária por níveis hierárquicos do Município de Valença  

(Fonte: PDM) 
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Valença regista indícios da presença de comunidades humanas 

desde a pré-história, tendo sido  descobertos vestígios arqueológicos 

dispersos pela cidade, que comprovam a ocupação numa época 

temporalmente longínqua.  

 

Desde os tempos mais remotos que o território atual do concelho de 

Valença se constituiu com um local atrativo para as populações, quer 

seja pela sua  localização estratégica que permite medidas de caráter 

defensivo contra ataques exteriores, quer seja pela sua oferta 

abundante de recursos naturais . 

 

Salienta-se o vasto e rico património arqueológico do concelho de 

testemunho da forte ocupação humana. Valença apresenta uma das 

maiores concentrações de gravuras rupestres do noroeste do 

território português. Destacam-se as gravuras rupestres do Monte 

dos Fortes I, do Monte dos Fortes II, do Monte da Laje e da Tapada 

do Ouzão, datadas da Idade do Bronze, decoradas pelos círculos 

concêntricos, linhas e covas de várias dimensões, que ocupam a 

totalidade da superfície da rochas. 

 

Na proximidade destes sítios arqueológicos é ainda possível 

encontrar um notável conjunto megalítico, bem como indícios de 

povoados fortificados, erguidos durante a Idade do Ferro. 

 

3.2 | Valença na história 

23 | Monte dos Forte I 

Fonte: Valença. Roteiro de Arqueologia - Unidade de Arqueologia da Universidade do 

Minho, Câmara Municipal de Valença, 2005. 

24 | Monte dos Forte II 

Fonte: Valença. Roteiro de Arqueologia - Unidade de Arqueologia da Universidade do 

Minho, Câmara Municipal de Valença, 2005. 
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É de destacar que durante o domínio romano do Noroeste da 

Península Ibérica, o atual território de Valença estava inserido no 

Conventus Bracarensis1, e era  percorrido por uma importante via 

militar romana que ligava Bracara augusta (Braga) a Asturia augusta 

(Astorga), através de Tude (Tui). 

 

A via romana foi utilizada até à Idade Moderna e o seu traçado ainda 

é reconhecível nos dias de hoje. Ao longo do percurso estão 

associados diferentes marcos milenários, assim como a ponte da 

Pedreira. 

 

Ainda durante o domínio romano em Portugal, no tempo do 

Imperador Augusto iniciou-se a construção de pequenas fortalezas 

inspiradas nos Castru2 de localização estratégica, como é o caso 

particular de Valença. 

 

Mais tarde, no ano 716, dá-se a primeira invasão árabe. Emir 

Abdelaziz entra na Lusitânia, com um numeroso exército que tomou 

Porto, Braga e Tui. 

25 | Monte da Laje 

Fonte: Valença. Roteiro de Arqueologia - Unidade de Arqueologia da Universidade do 

Minho, Câmara Municipal de Valença, 2005. 

26 | Tapada de Ozão 

Fonte: Valença. Roteiro de Arqueologia - Unidade de Arqueologia da Universidade do 

Minho, Câmara Municipal de Valença, 2005. 

1Conventus Bracarensis - ou convento bracarense, foi uma entidade administrativa romana 

situada no Noroeste da Península Ibérica.  

2Castru - lugar fortificado das épocas pré-romana e romana, na Península Ibérica, 

que era  um povoado permanente ou apenas refúgio das populações 

circunvizinhas em caso de perigo, também designado crasto, castelo, 

citânia, cividade, cristelo, etc. 
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27 | Cronograma temporal 
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A mais destrutiva invasão árabe para toda a região do Minho e da 

Galiza foi a de Almansor em 997, que se estendeu até Santiago de 

Compostela e destruiu Ganfei, em Valença. Este território só foi 

restaurado com a Reconquista Cristã, integrando o Condado 

Portucalense e, mais tarde, o reino de Portugal. 

 

Em 1186, D. Sancho conquista da cidade de Tui estabelecendo a paz 

entre Portugal e Castela. No entanto, passados dez anos surgem 

disputas com D. Afonso IX e em 1200 D. Sancho I constrói os 

primeiros muros de Valença como sistema defensivo.  

 

Mais tarde, em 1217, após a destruição provocada pelos Leoneses, 

D. Afonso II é o responsável pelo repovoamento e reconstrução dos 

muros de Valença.  

 

Deste modo, Valença foi crescendo para além das suas muralhas e 

teve o seu primeiro foral em 1217, durante o reinado de D. Afonso II.  

O crescimento urbano de Valença apresentou diferentes fases. Num 

primeiro momento cresceu em função da afinidade com o rio, num 

período posterior evoluiu em função da linha de comboio.  

 

Considera-se que a 2º fase de crescimento está diretamente ligada à 

construção da estação e da linha ferroviária, bem como as suas 

consequência nas dinâmicas económicas e sociais sobre o território. 

Implantada num ângulo formado pelas estradas de Monção e 

Caminha, esta situa-se a cerca de 500 m das portas da Praça de 

Valença. O troço da Linha do Minho entre Segadães e Valença 

entrou ao serviço em 6 de Agosto de 1882, de forma provisória. O 

serviço de pequena velocidade iniciou-se em 15 de Abril de 1883, e a 

inauguração definitiva ocorreu em 8 de Dezembro de 1884.  

 

Embora em 1864, uma comissão técnica luso-espanhola tenha 

estabelecido que deviam ser construídas cinco ligações de caminhos 

de ferro entre Portugal e Espanha, incluindo uma linha de Valença a 

Tui, esta apenas foi  inaugurada em 25 de Março de 1886.  

 

A terceira fase de desenvolvimento da urbe foi a sua expansão para 

Sudeste, na impossibilidade de se desenvolver para Norte, devido à 

presença da muralha. 

 

Este crescimento ter-se-á iniciado pela década de 60/70 do século 

XX. A estrutura urbana da área central de Valença foi definida pelo 

IC1 e EN13, tendo-se a ultima assumido como a Avenida Miguel 

Dantas, o atual principal eixo da cidade. 
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Como um dos instrumentos das políticas de coesão territorial, a 

reabilitação urbana é fundamental para uma sociedade mais justa e 

equitativa.  

 

A política de reabilitação deve estar em consonância com as 

restantes políticas municipais, nomeadamente nos domínios do 

urbanismo, habitação, ação social, mobilidade, cultura, ambiente 

urbano, economia e património imobiliário.  

 

A ORU do Centro Histórico de Valença integra-se em linhas 

estratégicas de política urbana moldadas nas orientações de âmbito 

municipal e supramunicipal.  

 

Neste ponto, serão enunciadas as principais opções de 

desenvolvimento definidas nos Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor e nos instrumentos estratégicos existente. 

 

PNPOT - Programa Nacional de Política de Ordenamento 

do Território 

 

O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, 

retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de 

Setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de Novembro, e é constituído por 

um Relatório e por um Programa de Ação. 

- Reforçar o papel de Viana do Castelo, e consolidar os sistemas urbanos polinucleares 

do Vale do Minho até Valença e do Vale do Lima até Ponte de Lima/Ponte da Barca; 

- Explorar o novo quadro de acessibilidades de Viana do Castelo e valorizar a sua 

dimensão marítima nas componentes portuária (comercial e de recreio), da indústria 

naval, da pesca e da aquicultura; 

- Assumir o carácter estratégico da cooperação transfronteiriça, dando-lhe tradução no 

modelo de organização do território, incluindo a integração do Caminho de Santiago 

português, e nas redes de infraestruturas e equipamentos; 

- Criar, num quadro de cooperação transfronteiriça, uma rede de espaços de qualidade de 

aglomeração de parques empresariais e tecnológicos que se insiram nos clusters do 

Norte litoral e da Galiza; 

- Preservar as condições naturais de produção e a viabilidade das explorações de 

produtos agropecuários competitivos e do sistema agro-silvo-florestal de montanha; 

- Superar os défices ambientais, com prioridade para as situações mais graves em termos 

de qualidade de vida e de diminuição das potencialidades de valorização turística dos 

territórios; 

- Promover a consolidação e estabilização das atividades e usos nas áreas de montanha 

e a sua valorização ambiental e turística, com destaque para o PNPG – Parque Nacional 

da Peneda-Gerês; 

- Desenvolver ações que explorem a localização privilegiada no eixo Porto -Vigo - La 

Coruña, em particular de reforço da capacidade de atracão de novas funções para os 

centros urbanos de fronteira. 

Minho - Lima 

Opções estratégicas para o desenvolvimento do Território 

3.4 | Antecedentes e instrumentos de gestão territorial e urbana  

28 | Opções estratégicas para o desenvolvimento do Território, PNPOT, 2006. 

 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0612606181.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17301/0000200058.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21101/0000200003.pdf
http://www.dgterritorio.pt/filedownload.aspx?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=35C2E555-C85C-4720-84D1-E2D2F910E83C&content_id=40CDB828-0A47-4DC4-A325-0B4828465AC3&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2013-06-03165939
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Estabelecendo a estratégia nacional, enquadra os objetivos 

definidos para o espaço europeu, recorrendo a alguns dos eixos 

preconizados pela Comissão Europeia. O Programa de Ação do 

PNPOT estabelece como uma das medidas prioritárias: 

 

“Incentivar novas parcerias para o desenvolvimento de programas 

integrados de reabilitação, revitalização e qualificação das áreas 

urbanas, reforçar e agilizar o papel das Sociedades de Reabilitação 

Urbana e rever o enquadramento fiscal e financeiro das operações 

integradas nestes programas” 

 

 

PROT Norte – Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Norte 

 

“O corredor transfronteiriço do Vale do Minho (Caminha-Vila Nova de 

Cerveira-Valença-Monção-Melgaço) transparece no potencial do 

turismo/ambiente, da economia do vinho e da complementaridade de 

ofertas urbanas. O desenvolvimento de novas funções económicas 

associadas à logística (reforçando a articulação deste território com a 

plataforma logística de Salvaterra/As Neves) vai reforçar o papel de 

Valença.” 

 Componentes Espaciais Específicas, PROT-N,2009 

 

- Estabelecimento de uma matriz policêntrica da rede urbana, com 

base numa combinação de elementos de hierarquia com elementos 

de complementaridade, explorando as virtualidades dos efeitos de 

rede ; 

- Valorização e promoção, como componentes essenciais da sua 

atratividade e competitividade, dos elementos de excelência e dos 

vetores de qualificação tanto dos meios urbanos propriamente ditos 

como dos nós de especialização funcional (plataformas logísticas, 

pólos de ciência e tecnologia, infraestruturas de acolhimento 

empresarial), de sustentação e fomento das economias de 

aglomeração, da intensificação tecnológica e da competitividade da 

base económica e das atividades da Região.  

Consolidação e Qualificação do Sistema Urbano 

Pontos nodais da estrutura de apropriação do território – a dois 

níveis  

29 | Eixo estratégicos, PROT - N, 2009. 
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O Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) é um 

instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, 

que desenvolvem os princípios, objetivos e orientações 

consagrados no Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT) e definem o quadro de ordenamento da Região, 

tendo como objetivos os consagrados no art.º 52º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – Decreto-

Lei nº 380/99, de 22 de Setembro. 

 

A proposta para o ordenamento territorial da Região do Norte 

assenta, por um lado, no papel central do sistema urbano como 

estrutura de suporte à apropriação humana do território e, por outro, 

na exigência de sustentabilidade na utilização do território. As 

opções de desenvolvimento e ordenamento do território da Região 

apoiam-se em quatro componentes, das quais se destaca a 

consolidação e qualificação do sistema urbano. 

No contexto do PDM 

  

O PDM revisto em 2010, aprovado na sessão da Câmara Municipal 

de Valença, realizada em 29 de Abril de 2010 e publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 117, de 18 de Junho de 2010, através do 

Aviso n.º 12235/2010, explicitou um conjunto de objetivos e linhas 

estratégicas assumidos como estruturantes ao nível do 

ordenamento do território. 

 

O presente Regulamento segue as seguintes linhas de estratégia 

territorial: 

 

 Estabelecer as principais regras que devem obedecer a 

ocupação, uso e transformação do solo na área abrangida 

pelo PDMV.  

 Apoiar o desenvolvimento económico, social e cultural do 

Concelho para uma utilização racional dos recursos do 

território com vista à melhoria da qualidade de vida das 

populações.  

 Promover uma gestão de recursos do território que proteja os 

seus valores, compatibilizando -os com a ocupação, uso e 

transformação do solo pretendida. 
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30 | Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Valença 

Fonte: CMV, PDM de Valença, 2010 

No PDM de Valença existe uma secção designada por Espaço de 

Memória e Cultura — A Praça forte de Valença e tem como objetivo 

a preservação e valorização deste espaço de cultura e memória.  

 

Em que salienta que no interior da Praça Forte de Valença não é 

permitido qualquer tipo de demolição de edifícios, salvo os que 

apresentem riscos de eminente ruína e ponham em causa a saúde 

pública e após solicitação de parecer à entidade competente.  

 

Assim como, na Fortaleza de Valença, os projetos de licenciamento 

ou de autorização de operações urbanísticas terão de ser 

condicionados a parecer da entidade da tutela. 



Operação de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença | Câmara Municipal de Valença 

| 45 

 

3 | ENQUADRAMENTO 

No contexto do PUACV 

 

O Plano de Urbanização da Área Central de Valença, elaborado em 

setembro de 2016, define a organização espacial de uma 

determinada parte do território. 

 

Exigindo uma intervenção integrada de planeamento nomeadamente 

a definição da rede viária estruturante, localização de equipamentos 

coletivos principais, a estrutura ecológica, o sistema urbano de 

circulação e transportes, o estacionamento, entre outros.  

 

Em termos de objetivos este plano pretende:  

 Tornar a cidade de Valença atrativa à função residencial e de 

lazer; 

 Promover uma ocupação urbana ´legível´ e orientadora de 

percursos articulada com a envolvente;  

 Reordenar a circulação viária compatibilizando-a com as 

funções urbanas que deve apoiar;  

 Promover uma ocupação urbana multifuncional numa rede de 

espaços públicos de apoio à diversidade de mobilidades 

contemporâneos e articulados com a envolvente;  

 Dar enquadramento urbano à diversidade de espaços de 

equipamentos que se concentram;  

31 | Extrato da Planta de Zonamento do PUAC de Valença 

Fonte: CMV, PUACV, 2016 
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No contexto do Portugal 2020 

 

O Portugal 2020 é um acordo de parceria adotado entre Portugal e 

a Comissão Europeia que reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, 

FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios de 

programação que consagram a política de desenvolvimento 

económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 

2014 e 2020. A programação e implementação do Portugal 2020 

organizam-se em quatro domínios temáticos:   

 Competitividade e Internacionalização;  

 Inclusão Social e Emprego;  

 Capital Humano;  

 Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.  

 

Considera, ainda, os domínios transversais relativos à reforma da 

Administração Pública e à territorialização das intervenções. Sendo 

de destacar o domínio da sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos, no qual foi apresentada uma candidatura do Plano de 

Ação de Regeneração Urbana de Valença, para efeitos de 

financiamento das prioridades de investimento inscritas no “Eixo 

Prioritário 4  “Qualidade Ambiental” do Programa Operacional 

Regional do Norte, designadamente: 

6.5 “Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 

 Promover a uma imagem equilibrada contrariando o excessivo 

protagonismo de alguns edifícios no conjunto urbano;  

 Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos, 

aumentando as dinâmicas e vivencias da cidade, bem como as 

condições se segurança da sua permanente utilização.  
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urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar 

zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas 

de redução de ruído.”  

 

No que diz respeito à dimensão territorial das intervenções de 

regeneração urbana (PI 6.5), as operações incidiram em espaços 

inframunicipais das duas Áreas de Reabilitação Urbana de Valença.  

 

A Câmara Municipal delimitou assim a ARU do Centro Histórico de 

Valença e da ARU da Zona Central da Cidade de Valença regulada 

pelo Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, alterado pela Lei 

n.º 32/2012, de 14 de Agosto, aprovadas em Assembleia Municipal a 

25 de junho de 2015.  

 

Neste contexto, para além da Delimitação da ARU, a Câmara 

Municipal definiu ainda os principais vetores de desenvolvimento 

local e medidas de ação consideradas estruturantes para a 

Reabilitação / Regeneração Urbana que veio a definir em sede de 

Plano de Ação de Regeneração Urbana, PARU, base da 

candidatura aos fundos estruturais.  

32 | Planta de localização de ações na Área de Reabilitação Urbana da Área 

Central da cidade de Valença,  candidatadas no âmbito do PARU 

2. Requalificação Urbana da Área Central da Cidade de Valença 

4. Arranjo Paisagístico da área envolvente ao Colégio Asilo Fonseca e Jardim 

Municipal 

5. Reabilitação do Edifício do antigo Colégio Asilo Fonseca 

6.  Reabilitação do Mercado Municipal 

11. Reabilitação do Centro Interpretativo da História Ferroviária de Valença 

5 
4 

6 

2 
11 





4 | Área de Reabilitação Urbana 
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A degradação e desqualificação a que se tem vindo a assistir nas 

cidades, nomeadamente nos seus núcleos antigos, induziram a que 

se questionassem e implementassem formas de intervenção 

capazes de travar ou diminuir as causas que lhes deram origem. 

 

Entre essas causas destacam-se o despovoamento, o 

envelhecimento da população, os problemas socioeconómicos e a 

falta de investimentos externos e de dinâmicas geradoras de 

vivências urbanas na sua utilização multifuncional. 

 

A reabilitação, a regeneração e a revitalização urbanas devem se 

encaradas como uma opção estratégica, atualmente indiscutível e 

assumem-se como componentes indispensáveis para a qualificação 

ambiental, urbana e socioeconómica das cidades degradadas ou 

desqualificadas. 

 

Efetivamente, esta abordagem é mais integrada e além de intervir 

na reabilitação física do espaço público, edificado, e infraestruturas, 

envolve a dimensão funcional e humana, desencadeando 

mecanismos de desenvolvimento socioeconómico e cultural, 

importantes para assegurar a afirmação e competitividade de um 

território. 

O caso da Área Central de Valença é especialmente particular pela 

forte descaracterização que se pode obsarvar, provocada pelas 

4.1 | Diagnóstico sumário da ARU da Área Central de Valença  
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intervenções do “boom” construtivo dos anos 80/90 do século 

corrente.  

 

A construção de centros comerciais, edifícios de habitação e 

serviços, cuja cérceas, volumetrias e forma desadequadas vieram 

desconfigurar a imagem da cidade deram origem a ruturas de 

escalas e a uma imagem urbana sem harmonia. 

 

Desta desenfreada construção, que teve como grande propósito o 

crescimento económico, resultou uma consequente massa edificada 

vertical, cuja ocupação se destinava, essencialmente, a serviços e 

habitação, muitos nunca ocupados e outros que gradualmente 

foram perdendo  os seus residentes. 

 

Esta situação, foi gerando um número crescente de edifícios 

devolutos, que se foram degradando de forma gradual, contribuindo 

para agravar a desqualificação e o desequilíbrio urbano já 

existentes consequentes  de uma imagem arquitetónica 

desqualificada, destas edificações.  

 

A delimitação da ARU surgiu como uma oportunidade para dotar 

esta área de ferramentas mais eficazes por forma a atrair 

investimento orientado para a consolidação de dinâmicas 

existentes/emergentes contribuindo para a reabilitação e valorização 

da Área Central de Valença. 

 

Em termos legais, a área de reabilitação urbana (ARU), é definida 

na Lei n.º 32/ 2012 de 14 de Agosto, na alínea b) do seu artigo 2.º, 

como sendo uma área “…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, justifique uma intervenção 

integrada…”.  

 

De acordo com a legislação em vigor foi desenvolvida a ARU da 

Área Central de Valença, aprovada em Assembleia Municipal a 30 

de setembro de 2015. 

 

A sua delimitação contribuiu para reforçar a política de reabilitação 

urbana, no sentido de melhorar a atratividade e qualidade urbana e 

paisagística, a partir da qual se poderá estabelecer um quadro 

adequado, coerente e consistente de medidas de gestão e de 

incentivo à reabilitação urbana. 

 

Esta forma de intervenção, que não se limita à reabilitação das 

estruturas físicas componentes das áreas urbanas, compreende 

medidas de incentivo direto, através do processo que culmina na 



Operação de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença | Câmara Municipal de Valença 

| 53 

 

4 | ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 

execução de obras, e indireto, por via da criação de um ambiente 

favorável ao investimento e à atividade económica.  

 

Assim, a delimitação da ARU, de acordo com a legislação em vigor, 

dotará esta área de instrumentos para atrair investimento orientado 

para a consolidação de dinâmicas existentes/emergentes, tais como 

o património cultural e natural, e as atividades socioculturais que 

poderão proporcionar o investimento e a criação de empregos, e 

consequentemente induzir a inovação, crescente coesão e a 

sustentabilidade. 

 

Deste modo a delimitação da ARU poderá constituir um ponto de 

partida para o desenvolvimento e afirmação da área central da 

cidade de Valença e do território concelhio.  

 

Inerente aos critérios de delimitação da ARU e às intervenções 

propostas para esta área, encontra-se um conjunto de objetivos 

estratégicos e específicos que permitirão a implementação da uma 

estratégia de intervenção, nomeadamente: 

 Valorizar do património edificado como fator de identidade,  

competitividade e potenciador do desenvolvimento turístico; 

 Potenciar o desenvolvimento e a qualidade urbanas; 

 Diversificar e potenciar uma ‘oferta urbana’ qualificada, a nível 

de imagem, comércio, serviço e sociabilidade; 

 Dinamizar e articular as dinâmicas culturais, sociais e 

económicas com o território regional e nacional. 

 

Avaliando o estado de conservação do parque edificado desta área, 

regista-se um grande número de imóveis degradados e/ou 

devolutos. 

 

Como já foi referido, o “boom” construtivo refletiu-se na má 

qualidade da construção e na excessiva oferta no mercado 

imobiliário que induziram à consequente degradação de alguns 

imóveis e desqualificação urbana. 

 

Associados a esta desqualificação, identificam-se pavimentos em 

mau estado de conservação, um deficit a nível de estacionamentos, 

de sinalética horizontal/vertical e de mobiliário urbano, e um grande 

número de passeios que não obedecem às medidas 

regulamentares, apresentando estes últimos uma deficiente 

iluminação e arborização que confundem os limites do espaço 

edificado e privado.  

 

Outros problemas a considerar são o uso aleatório do automóvel e 

da circulação viária, sendo de salientar o congestionamento 

verificado nas principais vias de atravessamento - EN 110, 13, para 
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o qual se propõe o afastamento do tráfego automóvel que poderá 

viabilizar uma efetiva hierarquia viária e espacial  

 

Neste sentido, decorrente desta breve análise, urge uma inevitável 

qualificação do espaço público que passa pela sua necessária 

urbanização e humanização, a partir das quais se poderá resolver a 

articulação, organização e a gestão desta área. 

 

A delimitação da área de reabilitação urbana constituiu-se assim 

como mais uma oportunidade de impulsionar a requalificação e 

revitalização em Valença. 

 

É importante salientar que a delimitação da ARU da Área Central de 

Valença foi também fundamental para a candidatura do Município 

ao Portugal 2020, nomeadamente no âmbito da Prioridade de 

Investimento 6.5 (Planos de Ação de Regeneração Urbana-PARU), 

já que se constituía como obrigatória para o apoio financeiro dos 

fundos comunitários europeus. 

 

O Plano de Ação da Regeneração Urbana de Valença (PI 6.5) foi 

aprovado, tendo o município numa fase posterior, negociado as 

ações prioritárias e complementares, devidamente apresentados no 

capítulo sete deste documento.  

 

A delimitação da área de reabilitação urbana da Área Central de 

Valença permite, também, uma série de benefícios, nos termos da 

alínea c) do nº 2 do artigo 13º do regime jurídico da reabilitação 

urbana e nos termos definidos no artigo 71º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos, 

foram conferidos aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus 

e encargos sobre os edifícios ou frações abrangidos pela área de 

reabilitação urbana delimitada, os seguintes benefícios fiscais: 

 IMT – isenção na primeira transmissão de imóvel reabilitado 

em ARU, destinado exclusivamente a habitação própria e 

permanente; 

 IMI – isenção por um período de 5 anos, a contar do ano, 

inclusive, da conclusão das ações de reabilitação do prédio 

urbano; 

 IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário, relacionados com a reabilitação, até ao limite de 

500€; 

 Mais valias – tributação à taxa reduzida de 5% quando estas 

sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis 

reabilitados em ARU; 

 Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida de 5% 

após a realização de obras de recuperação; 

 IVA – redução de 23% para 6% nas empreitadas. 
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A matéria dos benefícios fiscais encontra-se mais detalhada no 

capítulo oito do presente documento. No que concerne aos 

benefícios e incentivos fiscais, para além dos que decorrem da lei, o 

Município de Valença propõe outros, por iniciativa própria, no 

sentido de apoiar  e estimular a reabilitação urbana e o 

arrendamento.  

 

Salienta-se que, ainda no âmbito do Plano de Ação de Regeneração 

Urbana (PARU), a Câmara Municipal de Valença alocou uma parte 

do montante financeiro disponível a Instrumento Financeiro, para 

que os privados possam vir a recorrer ao mesmo no sentido de 

reabilitarem os seus imóveis. 

 

Face ao reconhecimento da limitação urbana da área da ARU, 

elaborou-se uma análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças), reconhecendo-se as diversas 

potencialidades e fragilidades da área, a partir das quais se podem 

delinear estratégias e medidas de intervenção, seguidamente 

apresentada. 
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Proximidade em relação a Espanha e à Capital da Região; 

Localização central no Noroeste Peninsular; 

Existência de empreendimentos de âmbito regional com capacidade para induzir o desenvolvimento económico e urbano, tais como a  

Pousada de São Teotónio e a Casa do Poço; 

Património histórico, arquitetónico e arqueológico rico; 

Dinamização do comércio tradicional através de campanhas promocionais e animação nos espaços públicos; 

Razoável cobertura de equipamentos administrativos culturais e recreativos;  

Paisagem envolvente de qualidade, dominado pela presença do Rio Minho; 

Forte aposta na requalificação urbana com intervenções globais de requalificação nos espaços públicos da Fortaleza  

e Coroada e no edificado, tais as Casas Matas Cineteatro e antigos Cineteatro e Alfândega; 

Reabilitação de edifícios para adaptação de residências universitárias; 

Condições que potenciam o desenvolvimento da atividade turística;   

Inserido no itinerário dos Caminhos de Santiago de Compostela; 

Condições que potenciam a atratividade comercial; 

Existência de uma Pousada de excelência; 

Existência de alguns espaços públicos qualificados; 

Ampla oferta ao nível da restauração; 

Boa cooperação institucional; 

Gastronomia e Etnografia; 
FORÇAS 
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Fraca dimensão demográfica e baixo número de jovens;  

Envelhecimento populacional; 

Abandono do Centro Histórico e grande número de edifícios desocupados; 

Degradação de alguns imóveis habitacionais em algumas zonas da área delimitada; 

Incapacidade de investimento dos residentes; 

Sistema de Iluminação pouco eficiente em algumas zonas; 

Infraestruturas com necessidade de reparação ou de substituição, e remoção; 

Cabos de telefones e de eletricidade, antenas e condutas canalizações que se encontram a descoberto;  

Pavimentos inadequados à acessibilidade e mobilidade pedonais; 

Mobiliário urbano inestético e mal posicionado; 

Estacionamentos aleatórios e problemas de circulação interna; 

Fraca aposta na diversificação do Comércio local. 

FRAQUEZAS 
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Reforço da Rota dos Caminhos de Santiago de Compostela e desta com outras rotas culturais da região, nacionais e internacionais; 

Dinamização do comércio tradicional através de campanhas promocionais e animação nos espaços públicos; 

Indiscutível valor patrimonial do conjunto muralhado que potencia ao seu reconhecimento internacional e a sua classificação como Património da Humanidade; 

Vontade política, por parte da autarquia, em dinamizar a atividade turística e cultural do núcleo antigo;  

Promoção no turismo integrado, com o reforço da atração turística cultural; 

Imagem de marca diferenciada no território concelhio, regional e nacional.  

Vantagens locativas relativamente à rede viária; 

Rede viária interna sem congestionamento.  

Atividades económicas relevantes a nível internacional; 

Casco histórico atrativo, jovem, que possa vir a contemplar as diversas faixas etárias; 

Modernização, atratividade e diversificação do comércio tradicional; 

Transformação do casco em centro comercial ao “ ar livre”; 

Valorização do potencial endógeno do território do Vale do Minho; 

Produtos turísticos de qualidade; 

Atratividade turística;  

Atratividade comercial; 

POTENCIALIDADES 
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Período de crise económica mundial, que poderá acentuar a sua interioridade; 

Saída dos jovens; 

Despovoamento e envelhecimento da população; 

Recessão europeia, em particular em Espanha; 

Concorrência comercial das grandes superfícies; 

Competição territorial; 

Dependência do financiamento externo. 

AMEAÇAS 
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Contemplando todas as componentes estruturantes da área a 

reabilitar, a delimitação da ARU teve em consideração um conjunto 

de critérios : 

 

Culturais, correspondentes à preservação e qualificação do 

património cultural. 

Urbanísticos e Morfológicos, que consideram a época 

urbana do seu desenvolvimento ou transformação, as 

características morfológicas próprias e contemplam o património 

edificado, os espaços públicos e arruamentos; 

Acessibilidade e Mobilidade, cujos objetivos são a 

adaptação do edificado e dos espaços públicos às condições de 

mobilidade e acessibilidade pedonal e viária, bem como fatores 

de irrigação entre os locais da ARU; 

Funcionais, respeitantes às funções (equipamentos, 

serviços e comércios). Estes são determinantes para garantir a 

sua autossuficiência e a sua devida articulação com outros 

territórios; 

Dinâmicos, relativos às dinâmicas sociais e económicas que 

podem determinar o desenvolvimento e influir na intensidade e 

velocidade do processo de reabilitação e de revitalização do 

lugar. 

 

A Área de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença 

apresenta uma área aproximada de 86 ha e é delimitada a Norte 

pela Nacional 13-9 e Nacional 101, a Nascente e Sul pela linha de 

caminho-de-ferro, e a Poente pelo troço da IC 1, sendo atravessada 

pela Avenida Miguel Dantas, no sentido Norte-Sul.  

 

Esta área, que se encontra demarcada na planta da imagem 00, 

abrange a totalidade da Área Central de Valença definida em Planta 

de Ordenamento do PDM em vigor, integrando duas áreas 

contiguas, localizadas respetivamente a Norte e Sul da proposta 

ARU. 

 

A ARU delimitada beneficia de uma boa exposição solar e 

desenvolve-se na encosta Sul/Sudoeste, que apresenta um relevo 

de 5,3%, entre as cotas altimétricas de 65,9 m e 26,8 m, valores que 

favorecem a implantação de construção pouco sujeita à erosão.  

 

Outrora desabitada e sem infraestruturas, onde apenas se 

identificavam habitações rurais, esta área desenvolveu-se apenas a 

partir da década de 70 do século XX.  

 

Mais tarde, com a desenfreada construção, apresentou um 

crescimento desordenado, do qual resultou a atual malha urbana 

existente. Nesta predominam uma construção vertical com elevados 

índices de implantação, atualmente desocupadas e em degradação. 

4.2 | Critérios de delimitação da ARU da Área Central de Valença  
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33 | Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença 
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Para obter um conhecimento mais aprofundado sobre a área em 

estudo, foi desenvolvida uma análise ao nível máximo de 

desagregação, mais concretamente ao nível da subseção, a uma 

área de abrangência ao limite da ARU, obtendo uma área de estudo 

em 48 subseções. 

 

De acordo com os dados do INE, ao nível da subseção, a Área 

Central agrega um total de 2039 habitantes. 

4.3 | Análise estatística 

34 | População Residente ao nível da subseção, 2011 

(Fonte: INE) 
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Ainda sobre caraterização da população residente é de aferir que o 

género dominante é o feminino com 1073 elementos, 

correspondendo a 52,7%, enquanto o género masculino é 

representado por 966 elementos, ou seja 47,4% da população total 

da área de estudo, como é possível observar na imagem 35.  

Relativamente à distribuição da população por grupos etários, 

verificou-se que em 2011 a estrutura etária na área em estudo era a 

seguinte: 293 (0-13 anos); 150 (14-19 anos); 157 (20-24 anos); 

1197 (25-64 anos) e 242 (65 ou mais anos) como ilustra a imagem 

00.  

 

Em relação à distribuição da população por faixa etária, é possível 

verificar através da imagem 36, que a faixa dos 0-13 anos é a 

segunda mais representada, apresentando em 2011, um peso de 

14.4% da população total da área em análise. Importa referir ainda, 

que o sexo masculino é o mais representado com 158 habitantes 

35 | População Residente por género, 2011  

(Fonte: INE) 
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embora com pouca diferença do sexo feminino, que abarcava 135 

habitantes nesta faixa. 

 

Na faixa etária dos 14-19 anos é a menos representada, integrando 

150 habitantes ou seja 7.4% da população da área de estudo, em 

que 76 são do sexo masculino e 74 do feminino.  

 

Em relação á faixa entre os 20-24 anos, é possível aferir que esta é a 

segunda menos representada na área de estudo com um peso de 

7.7%, em que 78 habitantes são do sexo masculino e 79 são do 

feminino. 

Na faixa etária dos 25-64 anos estão integradas a maioria da 

população total, representando 58.7% do total. O sexo feminino inclui 

634 habitantes e o masculino 563 habitantes, verificando-se, 

portanto, uma ligeira superioridade no peso do sexo feminino. 

 

Tal como a tendência concelhia, a área em análise atravessa um 

processo de envelhecimento e esse fenómeno justifica que a faixa 65 

ou mais anos inclua cerca de 11.9%. Sendo que o sexo feminino 

revela ser o mais envelhecido com 151 habitantes e o sexo 

masculino com valor inferior de 91 habitantes. 

36 | População residente em 2011, segundo o nível de escolaridade  
(Fonte: INE) 
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Os resultados relativamente ao nível de instrução da área em estudo 

podem ser analisados na imagem 37.  

  

É possível aferir nesta análise que os valores da área de estudo 

seguem as tendências do concelho, sendo o nível do ensino básico o 

que acumula mais habitantes com 65% da população da área em 

estudo. Do ensino básico, destaca-se o 3ºciclo com 438 (25%) e 

1ºciclo com 388 (22%), menos representado está o 2ºciclo com 315 

(18%). 

  

Com o ensino secundário completo existem 350 pessoas presentes 

na área de estudo, ou seja 20% da população. Com o ensino 

superior, existem 210 pessoas correspondendo a 12% da população, 

concluindo-se que população com formação académica superior em 

2011 situando-se acima do valor a nível municipal que era de 8%. 

 

Com o ensino pós-secundário existem somente 29 pessoas, com um 

peso de 1.7% do total da área em estudo.  

 

É ainda de salientar que cerca de 1.4% da população residente da 

área em estudo não tem qualquer nível de escolaridade completo, 

situando-se muito abaixo do valor a nível municipal que era de 

10,3%. 

 

37 | População residente por nível de escolaridade, em 2011 

(Fonte: INE) 

Em relação à situação profissional da população residente na área 

em estudo é possível observar através da imagem 38 que a 

situação da população empregada é a mais frequente, com 967 

habitantes. 

 

Seguindo-se a população sem atividade económica que abrange 

606 habitantes, depois os pensionistas/reformados com 293 

habitantes e por último a população desempregada que abrange 

144 habitantes em que 28 procuram o primeiro emprego. 
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Através do gráfico da imagem 39, verifica-se que a população 

empregada na área de estudo dedica-se na sua grande parte a 

trabalhos referentes ao setor terciário, integrando 715 habitantes.  

 

Segue-se setor secundário com 240 e por último com pouco 

significado o setor primário, com apenas 12 pessoas. Estes 

resultados podem ser justificados, pela forte predominância de 

serviços na área em análise.   

38 | População residente por situação profissional, em 2011  

(Fonte: INE) 

39 | População empregada por setores de atividade em 2011. 
(Fonte: INE) 

A imagem 40 representa o número de edifícios ao nível da subseção, 

que no total da área em estudo foram contabilizados 288, no ano de 

2011. A massa edificada encontra-se sobretudo implantada, onde a 

densidade populacional também apresenta os valores mais altos, 

estando estes dois indicadores diretamente relacionados.  

40 | Número de Edifícios em 2011 
(Fonte: INE) 
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Dos 288 edifícios identificados e de acordo com os dados do INE, a 

grande maioria foi construída no período de 1971 a 1995, tal como se 

pode verificar na imagem 41. 

 

O “boom” construtivo a que se assistiu em Portugal no após 25 de 

Abril até aos anos 90 pode justificar esta predominância.   

  

Embora a cidade de Valença remonte a tempos longínquos, esta foi 

destruída e reconstruída inúmeras vezes ao longo da história, facto 

que se reflete também na idade dos edifícios, sendo que apenas 11 

são anteriores a 1919. 

41 | Ano de construção dos edifícios, 2011 

(Fonte: INE) 

Relativamente à estrutura dos edifícios, a imagem 42 demostra que 

mais de metade é em betão armado, 244 edifícios, associado a uma 

construção mais recente, com técnicas construtivas mais modernas e 

atuais.  

 

Em segundo lugar aparece a estrutura de paredes de alvenaria com 

placa com 32 edifícios, seguindo-se a estrutura com paredes de 

alvenaria sem placa com 11 edifícios. 

  

É possível concluir que a estrutura utilizada com o ano de construção 

dos respetivos edifícios, no sentido em que mais de metade foi 

construído depois de 1971, época do betão, e tal como se pode 

verificar, a grande maioria tem estrutura de betão. 

42 | Estrutura dos edifícios, 2011 

(Fonte: INE) 
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Na área em análise estão identificados 821 alojamentos familiares 

clássicos de residência habitual.  

 

As áreas destes alojamentos variam predominantemente entre os 

100 m2 a 200 m2, com 391 alojamentos, seguindo-se áreas de 50 

m2 até 100 m2 com 363 alojamentos.  

 

Com áreas compreendidas entre 0 e 50 m2 estão identificados 34 

alojamentos e por fim existem 33 alojamentos com mais de 200 m2. 

 

43 | Área de alojamentos familiares clássicos de residência habitual, 2011  

(Fonte: INE) 

De forma geral, a área dos alojamentos familiares tem relação direta 

com o número de divisões.  

 

No caso da área de estudo da ARU da Área Central de Valença, a 

imagem 44 demostra que a grande maioria dos alojamentos têm 3/4 

divisões, sendo que apenas foram identificados 16 alojamentos com 

1/2 divisões.  

 

Estes valores revelam a predominância de alojamentos nesta área 

com um desenho mais espaçoso e moderno. 

44 | Número de divisões dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual, 2011 

(Fonte: INE) 
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A expansão da malha urbana de Valença correspondente à área de 

reabilitação urbana da área central da cidade é fruto do seu 

crescimento e ocupação na encosta Sul/Sudoeste.  

 

Não obstante a malha urbana da área central de Valença se 

caracterizar por uma ocupação mais dispersa do que a do centro 

histórico da cidade, a área correspondente à ARU apresenta uma 

densidade construtiva que se vai diluindo nas zonas mais periféricas, 

obedecendo, inicialmente, a um modelo de crescimento mais linear e 

difuso. 

 

Como principais causas do seu desenvolvimento e crescimento, para 

além das boas condições do relevo, da exposição solar e do contexto 

económico, referem-se as vias de comunicação que delimitam esta 

área e contribuíram para seu efetivo desenvolvimento, 

nomeadamente a Estrada Nacional 13-9, a linha de comboio do 

Minho, e o troço do IC1. 

 

Também o comércio que se alastrou e passou as muralhas do centro 

antigo, cujo espaço muito delimitado já não permitia a sua expansão, 

foi outro fator que induziu para o fenómeno da ocupação da sua 

envolvente e deu origem à constituição desta área central.  

 

Para além disso, o investimento espanhol no mercado imobiliário foi, 

4.4 | Morfologia urbana 

igualmente, um forte contributo para esta expansão.  Este apelou à 

aplicação de índices demasiadamente permissivos que resultaram 

em construções intensivas em altura, e numa edificabilidade que 

alterou significativamente as regras de ocupação neste concelho  

 

É igualmente importante sublinhar a estratégia desenhada pelo 

primeiro Plano Diretor Municipal (PDM) e a demora da aprovação do 

Plano de Pormenor da Área Central, substituído pelo Plano de 

Urbanização, já aprovado, que suscitaram igualmente o 

desenvolvimento do atual modelo de ocupação desta área. 

 

Durante as décadas de 60 e 70 assistiu-se a um crescimento da 

malha urbana ao longo da EN13, atual Av. Miguel Dantas. Pode 

considerar-se que a evolução e crescimento da cidade ocorreu em 

intervalos diferenciados, mediante distintas pressões construtivas, 

que foram particularmente evidentes nas décadas de 70 e 80. 

 

Ao longo dos anos 80 e 90 a ocupação construtiva incidiu 

essencialmente na marginal às vias paralelas da EN13, sendo de 

referir que a partir de 1995 o “boom” construtivo entrou em declínio.  

 

Desta forma, a atual malha urbana decorreu de uma ocupação linear 

dispersa e aleatória, composta por edificações que contrariam as 

normas urbanísticas, que se implantou desregradamente sem 
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alinhamentos e relações com o existente construído, sem prever  

espaços públicos estruturantes e devidamente articulados.  

 

Neste sentido impera uma desarticulação formal, espacial e funcional 

no espaço da ARU, composta por quarteirões com índices de 

implantação, escalas e volumetrias muito distintas. Nestes 

quarteirões, e nas áreas contíguas aos mesmos, realça-se o 

desequilíbrio de tipologias e de cérceas dada a frequente convivência 

de edifícios multifamiliares com edifícios unifamiliares. 

 

Como já foi referido, o desenvolvimento da estrutura da área central 

da cidade de Valença, iniciou-se com uma ocupação marginal à atual 

Avenida Miguel Dantas (EN13), que estabelece a ligação para os 

concelhos vizinhos de Vila Nova da Cerveira, Monção e Melgaço. 

 

Esta Avenida assume-se como uma artéria de caracter urbano, ao 

longo da qual se distribuem vários usos, nomeadamente comércio, 

instituições bancárias, servições e habitação.  

 

A partir deste eixo surgem outras vias secundárias que se distribuem 

pelas restantes zonas da área de intervenção, destacando-se em 

particular a Avenida do Colégio, onde se implanta o antigo Colégio 

Português, atual Escola Superior de Ciências Empresariais de 

Valença. 

Em resultado das suas várias fases de evolução e consequentes 

formas de ocupação, definiram-se quatro zonas distintas, cujas 

diferenças se revelam ao nível da densidade construtiva, 

funcionalidade e de tipologias ocupacionais: 

 Zona Nascente/ Zona Histórica: que compreende a envolvente à 

Nacional 13, Avenida do Colégio pela Rua, e Praça da Estação 

de caminho-de-ferro. Esta reflete uma ocupação mais antiga, 

onde se identificam algum edificado notável;  

 Zona compreendida entre a EN 13 e Rua das Flores/Zona 

Central: que integra o eixo que estabelece ligação entre o Centro 

Histórico, o Campo da Feira e Centro Coordenador de 

Transportes;  

 Zona Poente: com características urbanas mais pobres, 

apresenta os principais equipamentos desta área, entre os quais 

o Mercado, o Campo da Feira, o Centro de Saúde, o Quartel dos 

Bombeiros, a GNR e uma zona de comércio.  

 Zona Norte Nascente: que integra uma área residencial de 

moradias e alguns equipamentos importantes: a escola 

secundária EB 23 de Valença, o Consulado, as Piscinas 

Municipais, a Biblioteca Municipal. 

 

Em síntese, a estrutura urbana desta área, que assume atualmente 

um caráter diferenciado, revela problemas de ligação com as 

restantes áreas da cidade, particularmente refletidos nas volumetrias 
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e formalização construtivas do seu edificado, bem como na 

configuração espacial e funcional. 

 

No que respeita ao espaço público, este é constituído por ruas, 

avenidas, praças, parques e jardins, podendo ser definido como o 

espaço entre os edifícios que está acessível a todos, e que tem 

vindo, gradualmente, a ser alvo de várias intervenções no sentido de 

o tornar mais atrativo e confortável aos utilizadores. 

 

É de salientar que com a invenção do automóvel,  este passou a ser 

um elemento fortemente presente em todas as áreas urbanas, 

passando a existir, cada vez mais, espaços destinados ao automóvel 

em detrimento de espaços construídos a pensar no peão. 

 

No entanto, acompanhando muitas cidades europeias, a cidade de 

Valença começou a devolver o espaço público à circulação pedonal, 

como forma de se promover e de se tornar mais competitiva.  

 

A conservação do espaço público, assim como a adequação do 

mobiliário urbano, a limpeza das ruas e o reforço da segurança, têm 

sido uma preocupação constante para a autarquia, no sentido de 

proporcionarem o conforto necessário para que o espaço público seja 

objeto de uma maior vivência por parte dos peões. 

45 | Largo da Lua de Mel - requalificado 

46 | Avenida Miguel Dantas - requalificada 
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Na sua mais ampla dimensão, “património”, conforme reconhece a 

UNESCO, é o testemunho de distintas tradições e realizações 

espirituais do passado e constitui-se como um elemento marcante 

da evolução das populações. Estes testemunhos, para além do seu 

valor histórico, fazem parte dos locais e são parte da sua identidade, 

como tal, devem ser respeitados e preservados. 

 

Segundo a Carta de Cracóvia (2000), património é “o conjunto das 

obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus 

valores específicos e particularidades e com os quais se identifica. A 

identificação e a valorização destas obras como património é, 

assim, um processo que implica a seleção de valores”.  

 

Identificar e conhecer esses valores, quer sejam eles naturais, 

socioculturais e/ou históricos, além de um objetivo, constitui um 

contributo para a valorização e afirmação  da identidade de uma 

comunidade e do seu posicionamento numa região, sendo por isso 

importante reconhecer, preservar e integrar nas novas dinâmicas 

urbanas, esses os valores patrimoniais .  

 

A consciência da realidade que nos envolve desafia a elaboração de 

estratégias e instrumentos que possam contribuir para a melhoria da 

condições de vida e, simultaneamente, perpetuem a nossa memória 

4.4 | Valor patrimonial 

4.4.1 | Edifícios e elementos classificados/notáveis  
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coletiva, aprofundando os sentimentos que nos ligam a um lugar 

específico. 

 

No domínio da revitalização urbana, a criação de instrumentos de 

planeamento que apoiem a gestão urbanística de áreas urbanas em 

estado de perda, empobrecimento e envelhecimento, são uma 

ferramenta inadiável para os municípios e para os cidadãos, 

nomeadamente na perspetiva da reabilitação física, animação, 

sociocultural e da salvaguarda do património. 

 

O tema do património diz respeito à proteção de uma memória física 

existente e à sua adequação a um uso contínuo e valorizador. Este 

institui-se como um elemento vivo e dinâmico que deve ser 

aproveitado e adaptado ao longo do tempo, no sentido de ser capaz 

de resistir ao abandono.  

 

Salvaguardar e conservar o património é uma ação de cidadania 

que se traduz no reconhecimento de uma memória coletiva e na 

valorização do testemunho do modo de vida passada.  

 

Ao longo de todo o território encontram-se vestígios do nosso 

passado que testemunham a história de um lugar, dos povos que o 

habitaram e das suas tradições. 

 

Estes testemunhos, legado que nos orgulhámo-nos de preservar, 

caracteriza e individualiza cada povoado e cada cidade.  Devem, 

pois, definirem-se intervenções capazes de salvaguardar esses 

valores históricos e integrá-los nas componentes atuais da vida 

urbana.  

 

Não é suficiente proteger o património, de um modo estático, mas 

sim regenerando-o no âmbito das dinâmicas urbanos e vivências 

atuais.  Este processo requer uma gestão do património, por parte 

do Município, promovendo políticas de valorização, conservação e  

revitalização das cidades, do edificado e dos espaços públicos, em 

paralelo com a sensibilização e compromisso de  cada proprietário, 

no sentido de preservar o seu próprio património. 

 

Embora o conceito de património seja antigo, este remete, 

atualmente, para uma maior valorização da memória a que se 

reporta, tornando-se mais amplo e genérico.  

 

Os elementos naturais e edificados, de valor patrimonial e histórico, 

transmitem-nos uma noção de viagem que nos trás o passado e nos 

transportam de volta a ele, possibilitam uma transmissão marcante 

de geração em geração. 
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Conhece-se um lugar, pelo que o diferencia e carateriza, mas a 

descaraterização e indiferença marcam, pelo estado de degradação 

e contribuem para a desvalorização dos seus centros históricos. 

Assim, o património determina uma função importante na 

manutenção da memória coletiva de um lugar e por isso  deve ser 

preservado.  

 

O Património Classificado ou Em Vias de Classificação, é alusivo a 

todos Imóveis que revelam um inestimável valor cultural,  devendo 

ser encarados como elementos contributivos para a qualidade de 

vida, social e cultural de uma comunidade.  

 

A sua classificação é fundamental para fixar critérios de valorização, 

salvaguardando a sua envolvente e permitir o seu reconhecimento 

enquanto valor nacional e municipal . 

 

A Lei de Bases do Património Cultural - Lei n.º 107/2001 de 8 de 

setembro, define as bases da política de proteção e 

salvaguarda do Património e estruturação da identidade nacional, 

visando a democratização da cultura e, reavalia os critérios de 

classificação desse Património, redefinindo o seu conceito.  

 

Ainda neste documento são definidos vários graus de proteção, em 

função da tipologia de classificação em que os imóveis se integram. 

Conforme o previsto no artigo 43º, desta mesma Lei de Bases, são 

definidas, para os bens imóveis classificados e em vias de 

classificação, zonas de proteção e zonas especiais de proteção .  

 

 É tarefa fundamental do Estado, proteger e valorizar o património 

como instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa 

humana, sendo da sua competência garantir “a transmissão de uma 

herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as 

gerações num percurso civilizacional singular” (artigo 3.º da Lei n.º 

107/2001, de 8 de Setembro).  

 

Para além disso, o Estado deve garantir que todos têm igual acesso 

à cultura e à fruição de valores e bens que integrem o património 

cultural. 

 

Relativamente ao quadro dos conceitos de classificação de bens 

imóveis, e de acordo com a legislação atual, as categorias dividem-

se em três. Podem estes ser classificados como de interesse 

nacional, de interesse público ou de interesse municipal, categorias 

atribuídas a monumentos, conjuntos ou sítios. Cada uma destas 

classificações tem inerente uma graduação de formas de 

preservação. 
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Atualmente, o património é indissociável do planeamento e do 

desenvolvimento territorial, devendo assumir-se como uma 

importante componente estratégica no que respeita à definição das 

políticas de ordenamento do território, bem como motor da 

sensibilização do seu potencial, nomeadamente na qualificação dos 

ambientes urbanos e rurais.  

 

Estas preocupações encontram-se refletidas no Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Norte–PROT-N, o qual estabelece, 

para esta região de Valença, um conjunto de diretrizes no sentido 

de salvaguardar e valorizar o património cultural. 

 

A proteção do património encontra-se regulada por legislação 

específica que define regras e critérios. Existem entidades 

nacionais, com delegações regionais, com competência para fazer 

cumprir em todas as suas categorias, áreas de proteção, 

acompanhamento de intervenções e restantes aspetos contidos na 

lei.  

 

Acrescentando à responsabilidade estatal, têm também, as 

autarquias locais deveres e competências em torno do património, 

nas componentes de classificação, planeamento e intervenção. 

 

O Município de Valença tem vindo a trabalhar no tema da 

valorização do seu património, testemunhos e identidade da história 

local, enquanto recurso diferenciador dos seus aglomerados. 

  

Salienta-se que já foi aprovado o Plano de Urbanização da Área 

Central de Valença, que também demonstra que a preocupação 

com a proteção e preservação dos valores patrimoniais municipais 

está bem incorporada na orgânica política e técnica da Câmara 

Municipal.  

 

É importante referir que o PDM de Valença tem identificado em 

cartografia específica — Carta de Património —  o Património 

Classificado e em Vias de Classificação bem como o Património 

Inventariado.  

 

Assim, as normas regulamentares que se advogam para este local, 

não temendo qualificadas manifestações arquitetónicas de carácter 

contemporâneo, devem incidir, muito particularmente, sobre a 

preservação deste importante património, tanto a nível do edificado 

como da morfologia e dos espaços públicos. 

 

De acordo com o Plano Diretor Municipal de 2010, Secção III.2, 

artigo 12º, ponto 2, as intervenções em Património classificado ou 
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em vias de classificação e respetivas zonas de proteção deve 

observada a legislação em vigor, aplicável.  

 

Não obstante, o PDM integra, de forma supletiva em relação à 

legislação supra referida, estudos e regulamentação relativa ao 

Património Inventariado, encontrando-se , também, identificado em 

cartografia.  

 

Considerando o estipulado no ponto 3 do referido artigo 12º, Secção 

III.2, nas intervenções em património Inventariado,   não é permitida 

a demolição de edifícios, elementos ou quaisquer outras 

construções, devendo as intervenções ser no sentido da sua 

recuperação e valorização.   

 

O artigo 12º da Secção III.2, pontos 6 e 7, do PDM de Valença, 

determina,  ainda, que devem “ser estabelecidos procedimentos 

específicos de salvaguarda arqueológica no âmbito dos 

instrumentos de gestão territorial  (PP e PU de acordo com a lei” 

vigente, determinando que qualquer “ocorrência fortuita de achados 

arqueológicos, terá de ser, nos termos da lei, comunicada às 

entidades municipais e estaduais responsáveis pelo património 

cultural ou à autoridade policial”.  

 

Acresce ainda, no mesmo documento, que sempre que se verifique 

como “necessária a execução de infraestruturas da competência da 

Câmara Municipal e/ou da administração central que demonstrem 

possíveis implicações sobre o património concelhio, identificado na 

carta do património, deverá ser promovida a sua salvaguarda e 

valorização de forma integrada e equilibrada.” 

 

Relativamente às intervenções no património inventariado, só são 

autorizadas intervenções pela Câmara Municipal se estas não 

diminuírem nem prejudicarem o valor patrimonial dos imóveis, 

nomeadamente no que se refere a alterações arquitetónicas, 

construtivas ou alterações volumétricas.  

 

A definição destas regras, denotam, da parte do Município, uma 

preocupação na defesa e requalificação do património, 

nomeadamente arquitetónico, em matéria de assunção da 

legislação nacional, na definição de regras vinculativas aplicáveis, 

igualmente a particulares em contexto das figuras de planeamento 

municipal como o PDM e restantes figuras de instrumentos de 

gestão territorial e nas ações concretas municipais de incidência 

sobre o património. 

 

Em complemento às políticas municipais sobre esta matéria, e em 

conformidade com o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, foram 
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delimitadas as Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Valença e da Cidade de Valença, que procuram dotar estes 

territórios de novas dinâmicas de recuperação e requalificação do 

património cultural e arquitetónico. 

 

Não obstante a inexistência de património classificados na ARU da 

Área Central de Valença, é de salientar o facto de uma parte 

significativa da ARU estar classificada como Zona Especial de 

Proteção (ZEP), Portaria n.º 65/2010, DR, 2ª Série, n.º 12, de 19-01-

2010, relativa ao ióvel m designado como “ Fortificações da Praça 

de Valença do Minho”, classificado como Monumento Nacional . 

A classificação do Património alarga o seu âmbito estratégico 

criando, nomeadamente, zonas gerais e especiais de proteção, que 

se encontram protegidas de modo legislativo, sendo abrangidas 

pela Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases 

da política e do regime de proteção e valorização do património 

cultural.  De acordo com o artigo 43º, da referida Lei,  nas zonas de 

proteção não é permitida a conceção de licença para construção e 

para quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos 

e as cérceas e, de grosso modo, a distribuição de volumes e 

coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios,  sem prévio 

parecer favorável da administração do património cultural 

competente, podendo incluir zonas non aedificandi (ZNA- zonas em 

que é proibido qualquer tipo de construção), cujo objetivo é definir 

tamponamentos que minimizem os  impactos construtivos ou 

salvaguardem solos arqueológicos.  A DGPC e as DRC (Direções 

Regionais de Cultura), são as entidades que devem emitir pareceres 

vinculativos relativos a estudos, projetos e obras, apresentados. 

A zona especial de proteção assegura o enquadramento 

paisagístico do bem imóvel a que se refere e as perspetivas da sua 

contemplação, abrangendo, também, os espaços verdes que sejam 

relevantes para a defesa do respetivo contexto. 

 

Para além destes aspetos é possível identificar alguns edifícios, que 

embora não classificados, possuem elevado valor histórico, cultural 

e/ou arquitetónico, sendo a sua preservação e valorização 

fundamental., no sentido de preservar a identidade da área central 

de Valença. 

 

Desta forma, foi identificado o património inventariado, já 

referenciado no PDM e outro que a partir da análise e estudo de 

campo foi considerado igualmente relevante, pelas suas 

caraterísticas e/ou pelo seu enquadramento urbano, individualmente 

ou inserido em conjuntos.  

 

Estas estruturas identificadas como notáveis, evidenciam-se pelos 

elementos físicos e arquitetónicos de cariz histórico que 

apresentam, e/ou pela sua dimensão sociocultural e/ou pelo valor 
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memorial com interesse histórico para a preservação e valorização 

da sua identidade e memória coletiva.  

 

Salientam-se, assim como património notável, os seguintes 

edifícios: 

 Antigo Colégio Português, que passou a Escola Superior de 

Ciências Empresariais de Valença, atualmente devoluto 

pertencente à Santa Casa da Misericórdia;  

 Estação de Caminho-de-ferro; 

 Pensão da Estação (Residencial Rio Minho); 

 Casa dos Palheirais; 

 Edifícios na Avª Miguel Dantas; 

 Conjunto de quatro Edifícios na Avª Miguel Dantas - Frente 

Urbana; 

 Mercado Municipal. 

 

Estes edifícios, construídos entre o século XIX e o século XX, estão, 

situados na Avenida Miguel Dantas e na Rua e Largo da Estação, à 

exceção do Mercado Municipal e da Casa dos Palheirais, 

localizados a Poente, nos arruamentos que definem a zona mais 

antiga da área central. 

 

47 | Zona Especial de Proteção (ZEP) na ARU da Área Central de Valença 

ZEP 

ARU 
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Nesta região central são, igualmente, notáveis dois conjuntos 

edificados que se estruturam ao longo da Avenida Miguel Dantas e 

da Avenida da Estação/Avenida do Colégio.  

 

Relativamente à Pensão do Rio Minho, muito procurada pelos 

turistas, é um edifício que serve como ponto de referência na oferta 

de alojamento no concelho de Valença.  

 

É crucial  dinamizar a cidade, através, tanto da valorização da 

componente natural, como a paisagística e patrimonial, como no 

desenvolvimento da atividade turística enquanto motor de 

crescimento económico. Para tal, é fundamental preservar todo o 

património existente, sem o desvirtuar. 
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1  Antigo Colégio Português (Antigo Asilo Fonseca)  

Arquitetura de transportes revivalista, neoclássica -  

Enquadramento urbano, isolado, situado na chamada zona da 

Explanada; 

 

Edifício inicial da autoria do engenheiro diretor Augusto  Luciano 

Simões de Carvalho, intervencionado, em 2002, pelo arquiteto Nuno 

Duborjal. 

 

Edifício do século XIX, estilo eclético. Planta hexagonal i rregular,  

composta, por corpo principal  retangular,  alas laterais 

colocadas obl iquamente e um corpo posterior, l igado 

aos anteriores por dois corpos mais pequenos e baixos, 

envolvendo um pátio central .  Volumes art iculados com 

coberturas di ferenciadas em telhados de quatro águas.  

 

Fachadas de dois pisos e mezzanino superior no corpo 

principal e de dois nos laterais e posterior,  separados 

por fr iso; janelas de gui lhotina de tr iplo caixi lho.  Corpo 

da capela semicircular com cobertura em meia esfera, 

sobrepujada por uma torre sineira de planta octogonal .  

As alas laterais são estruturadas de forma simétrica, 

tendo em cada piso um corredor de distr ibuição.  

 

 

Paredes em alvenaria rebocada; molduras dos vãos, 

cunhais, corni jas, balcão e escadaria em cantaria de 

granito. 

 

(descr ição com base no inventá r io  da Di reção Gera l  dos  

Edi f íc ios  e  Monumentos Nacionais  e  Relatór io  do Patr imónio ,  

PDM, -  Patr imónio  Inven tar iado)  

 48 |  Ant igo Colégio Português  
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2  Estação do Caminho de Ferro  

Arquitetura de transportes revivalista, neoclássica -   

Enquadramento urbano, isolado, destacado no eixo 

da via;  

 

Edif ício inicial  da autoria do engenheiro diretor 

Augustom Luciano Simões de Carvalho, intervencionado, 

em 2002, pelo arquiteto Nuno Duborja l . Edif ício do 

século XIX. Estação ferroviária terminal e de frontei ra, 

composta por vias - férreas, um edif ício principal, 

edif ícios complementares de apoio técnico, como 

instalações sani tár ias, cocheira de carruagens, 

armazém, depósi tos e ponte giratória.  

 

O edif ício principal desenvolve -se em planta retangular, 

longitudinal, composto por cinco volumes  di ferenciados; 

o central  de planta quadrada, de dois pisos, com 

mansardas e os intermédios e os dos extremos, com um 

piso, os úl t imos também com mansardas, todos os 

volumes com cobertura em telhado de duas águas.  

Alçados simétricos, fachada principal  dividida em três 

vãos, com molduras em granito; f r isos de separação de 

registos e platibanda inserindo relógio ao centro, 

também em granito.   

Os volumes dos extremos têm também planta quadrada.  

 

(descr ição com base  no inventár io  da Di reção Gera l  dos  

Edi f íc ios  e Monumentos  Nacionais  e Relatór io  do Patr imónio ,  

PDM, -  Patr imónio  Inven tar iado)  

49 |  Estação do caminho -de - ferro  

50 |  Estação do caminho -de - ferro  
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3  Pensão da Estação (Residencial Rio Minho)  

Arquitetura civil  -  Enquadramento urbano, isolado,  

propriedade delimitada por muro formando gaveto;  

 

Edif ício do século XIX, composto por um único volume 

de dois pisos, com desenvolvimento em planta 

retangular,  longitudinal, cobertura de duas águas,  em 

telha.  

 

Composição da fachada principal,  simétrica, dividida em 

dez vãos; piastras nos cunhais,  f r iso horizontal  de 

separação de registos e fr isos verticais que dividem ao 

fachada principal em três áreas ( três, quatro e três vão, 

em cada área, respetivamente).  Demarcação de vãos em 

granito e proteção em gradeamentos de ferro.  

 

(descr ição com base no inventár io  da Di reção Gera l  dos  

Edi f íc ios  e Monumentos  Nacionais  e Relatór io  do Patr imónio,  

PDM, -Patr imónio Inventar iado)  

51 |  52 |  Pensão da Estação (Residenc ia l  Rio Minho)  

53 |  Pensão da Estação (Residenc ia l  Rio  Minho)  
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4  Casa de Palheirais 

Arquitetura civil -  Enquadramento urbano, isolado, 

propriedade delimitada por muro;  

 

Edif ício do século XIX, composto por um único volume 

de um pisos, com desenvolvimento em planta retangular, 

longitudinal, cobertura de duas águas, em telha. 

Composição da fachada principal,  simétrica, dividida em 

seis vãos e um vão central ; f r iso verticais que dividem 

ao fachada principal em três áreas ( três, um e três vão, 

em cada área, respetivamente).   

 

Demarcação de vãos com moldura de arco pleno e 

proteção em gradeamento de ferro forjado. Vão central  -  

entrada principal  com escadaria de acesso. O edif ício 

foi  recentemente submetido a obras de reabi l i tação.  

 

(descr ição com base no inventár io  da Di reção Gera l  dos 

Edi f íc ios  e Monumentos Nacionais  e Relatór io  do Pat r imónio,  

PDM, -Patr imónio Inventar iado)  

54 |  55 |  Casa de Palhei ra is  (antes da sua reabi l i tação)  
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5  Edifícios na Avenida Miguel Dantas  

Arquitetura civil  -  Enquadramento urbano, em banda; 

edif ícios implantados à face do arruamento.  

 

Este conjunto de edif ícios  preservam, de uma forma 

geral,  a l inguagem arquitetónica, volumetria, 

composição de fachadas e elementos construtivos, 

característicos das construções de princípios do século 

XX, integrando -se numa frente urbana que é importante 

preservar,  enquanto memória histórica local.  

 

O edif ício onde atualmente funciona uma insti tuição 

bancária,  apresenta uma maior r iqueza de elementos de 

composição da fachada principal,  podendo -se 

considerar de maior valor arqui tetónico. ( imagem 46)  

 

É ainda de sal ientar o edifício que se implanta ligeiramente 

recuado relativamente ao alinhamento dos restantes, conservando 

um pequeno espaço ajardinado envolvente ao mesmo. ( imagem 

47)  

Edi f íc ios  notáve is  

56 |  Local ização dos edi f íc ios  notáveis  na Av.  Miguel  Dantas  

57 |  Edi f íc io  BCP  58 |  Habi tação uni fami l iar   
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7  Mercado Municipal 

Arquitetura civil - Enquadramento urbano, isolado; 

 

Edifício do século XX, de composição simétrica, tanto ao nível da 

planta como dos alçados; composto por um único volume de planta 

quadrada, dividida em quatro partes iguais.  

 

O edifício desenvolve-se, essencialmente em dois pisos e meia 

cave (aproveitando o desnível entre arruamentos); a demarcação da 

divisão da planta em quatro partes iguais é acompanha, 

volumetricamente, pela marcação de dois eixos, que apresentam o 

equivalente a uma volumetria de três pisos.  

 

 

59 |  Mercado Munic ipa l  

60 |  Mercado Munic ipa l  



5 | Análise e caracterização do edificado e espaço público 
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Para uma análise mais aproximada à realidade da ARU da Área 

Central de Valença, e partindo da estratégia de intervenção já 

definida na sua delimitação procedeu-se a uma fase de trabalho “in 

loco” dedicada a levantamentos e análise de campo. 

 

Esta fase pretendeu-se tão exaustiva quanto possível, recolhendo-se 

todos os elementos disponíveis sem preconceitos apriorísticos por 

forma a, no decorrer da análise, não existirem défices de informação.  

 

Com os levantamentos e trabalho de campo visou-se obter toda a 

informação local existente que permita o mais amplo conhecimento 

sobre as realidades locais, reconhecendo as potencialidades e 

fragilidades existentes no território, que constituíram a base para o 

desenvolvimento da  presente proposta. 

 

Para efeitos de levantamentos foi delimitada uma área (unidade de 

estudo) infra-ARU, que corresponde essencialmente ao centro mais 

antigo da área central de Valença. 

 

É de salientar que a ARU inicial possuía uma área mais contida, 

tendo sido alargada para que o Município de Felgueiras pudesse 

candidatar algumas ações a fundos comunitários (Portugal 2020), e 

cujo um dos requisitos obrigatórios era que estas áreas estivessem 

inseridas em ARU.  

5.1 | Metodologia  

Para além disso, tal como já foi referido, a malha urbana da área de 

reabilitação urbana da Área Central de Valença é constituída por 

diversos realidades e escalas que compõem a sua malha urbana. 

 

Nesse sentido, uma análise que comtemplasse a totalidade da área 

da ARU iria integrar dados muito dispares, por se estarem a 

comparar realidades muito diferentes, ainda que fisicamente 

contiguas. Acresce ainda o facto da grande maioria das ações de 

intervenção propostas pelo município de Valença (apresentadas no 

capítulo 7 do presente documento), estarem inseridas no núcleo mais 

central da cidade. 

 

Esta é a área que se considera ser mais urgente de requalificar e 

reabilitar, não apenas pelas carências que apresenta mas pelo facto 

de ser um local de grande afluência diária, onde as melhorias 

urbanas irão ser usufruídas por um maior número de população 

residente, visitantes e turistas. 

 

Desta forma, os levantamentos de campo incidiram na área de 

estudo delimitada (imagem 50), onde foram analisadas as 

características  do edificado, assim como as do espaço público, 

nomeadamente no que concerne aos percursos de circulação 

pedonal e o seu respetivo estado de conservação. 
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61 | Delimitação da unidade de estudo 

A área de estudo delimitada apresenta uma área de 

aproximadamente 15,4 ha, e caracteriza-se por diversos aspetos, 

nomeadamente: 

 Estrutura urbana consolida; 

 Dicotomia de escalas; 

 Área com funções de carácter residencial,  comercial, serviços e 

equipamentos; 

 Estrutura/desenho orgânico; 

 Ruas maioritariamente compostas por  dois sentidos de transito e 

passeios de ambos os lados; 

 Existência de espaços de permanência/lazer; 

 Edificado envelhecido a necessitar de intervenção; 

 Existência de alguns edifícios devolutos e em ruína; 

 Blocos de habitação coletiva, com comércio/serviços no R/C, com 

alturas muito variáveis; 

 Modelo de ocupação variável ajustado às volumetrias 

diferenciadas; 

 Sem património classificado, embora se identifiquem vários 

exemplos de edificado de relevo notável. 

 Zona especiais de proteção (ZEP);  

 

Da análise da evolução urbana, fator essencial para a leitura e 

entendimento do espaço de intervenção, urge compreender as 

casualidades da morfologia, com a identificação das formas 

Limite da área de estudo  

Limite da Área de Reabilitação Urbana 
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arquitetónicas e entender as razões de origem das mesmas. 

 

Desta forma, a análise “in loco”, considera métodos de trabalho 

qualitativos e quantitativos que a equipa técnica elaborou nas 

seguintes áreas temáticas: 

 Levantamento funcional do edificado, identificando claramente as 

funções habitacionais, comerciais, serviços e equipamentos; 

 Levantamento de tipologias construtivas e estado de conservação; 

 Levantamento das principais patologias, ao nível da cobertura, 

fachada e caixilharias; 

 Levantamento da tipologia dos espaços públicos e rede de 

espaços verdes; 

 Levantamento das características da rede viária quanto a perfis e 

estado de conservação; 

 Inventariação do património histórico e arquitetónico. 

 

Os levantamentos consideram uma diversidade de informação que é 

recolhida tendo por base as seguintes fichas de levantamento: ficha 

de caracterização do edificado e ficha de identificação de usos.  

 

Estas fichas, aparentadas nas imagens 51, 52 e 53 foram 

preenchidas durante os levantamentos in loco, e acompanhadas de 

registo fotográfico. 

 

No levantamento de campo a análise e diagnóstico do edificado, teve 

por base os seguintes critérios: 

 

Número de pisos: Consideraram-se os números de pisos acima da 

cota da soleira. Não sendo consideradas as caves e semicaves, nem 

as águas furtadas e pisos recuados.  

 

Tipo de ocupação: Os edifícios ocupados podem ter frações 

desocupadas, sendo que apenas se consideram devolutos os 

edifícios que estejam aparentemente abandonados na sua totalidade. 

A ruína admite um edifício em avançado estado de degradação, que 

exija a reconstrução total do mesmo.  

 

Edifícios notáveis: Edifícios que embora não estejam 

classificados são relevantes para a história e identidade local, seja 

pelo que representam, pela sua arquitetura ou elementos notáveis 

que possuem.  

 

Elementos dissonantes: São elementos decorativos ou 

construtivos, que perturbam uma unidade harmoniosa, por 

representarem um diferente conjunto/elemento dissonante, ou por 

refletirem uma desarmonia designadamente nas cores, estilos, 

formas e materiais utilizados.  Por exemplo: heterogeneidade de 

materiais, presença de máquinas e outros elementos dissonantes 
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62 | Ficha de caracterização do edificado (frente) 

(aparelhos de AC), forte presença de elementos de publicidade aos 

usos do edifício, alterações de cérceas, beirados, cornijas e 

guarnições. 

 

Grau de conservação : O estado de conservação geral do 

edificado, é conseguido através de uma análise mais detalhada, que 

terá por base um levantamento de campo ao nível da cobertura, 

fachadas e caixilharias dos edifícios.  
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63 | Ficha de caracterização do edificado (verso) 64 | Ficha de caracterização de usos 
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Através dos levantamentos de campo realizados, feitos a partir da 

observação direta do edificado da área central de Valença ao nível 

exterior, foi realizada uma análise do número de pisos dos imóveis. 

 

A planta da imagem 65 ilustra e representa as conclusões estatísticas 

na análise dos dados respetivos ao número de pisos detetados em 

cada um dos imóveis de Valença, que enquadram-se nas categorias 

de edifícios com 1 piso até ao número total de 11 pisos.  

 

Salienta-se, que foi tido em conta os seguintes critérios na aferição 

do número de pisos de cada construção: foram considerados apenas 

os pisos acima da cota da soleira, não foram contabilizadas caves, 

semicaves, águas furtadas nem pisos recuados.  

 

Podemos então, verificar que a edificação na área analisada é 

composta, maioritariamente, por imóveis com dois pisos. Contudo, a 

altimetria varia na extensão da superfície urbana, sendo os edifícios 

mais altos e com maior número de pisos os que têm menor impacto 

na generalidade da zona observada.  

 

Na grande maioria os edifícios implantados na área central de 

Valença têm um total de 2 pisos (40% do total).  

 

5.2 | Edificado 

5.2.1 | Número de pisos 

Com um piso contam-se 25,9%, com três pisos 5,9 %, com quatro 

pisos 3,5%, com cinco pisos 5,9%, e finalmente com 6 ou mais piso 

contam-se 18,8%.  

 

Pode concluir-se que a esmagadora maioria do edificado, cerca de 

65,9%,  tem um ou dois pisos.  

 

Em termos espaciais, os edifícios com maior número de pisos estão 

localizados nas principais avenidas, nomeadamente a Avenida São 

Teotónio e a Avenida Miguel Dantas.  
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65 |  Planta do número de pisos 

25,8% 

40% 

5,9% 

3,5% 

5,9% 

18,8% 

1 piso 

2 pisos 

3 pisos 

4 pisos 

5 pisos 

+ 6 pisos 
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Através dos levantamentos de campo, feitos por observação direta do 

edificado de Valença a nível exterior, é realizada uma análise do 

estado de ocupação da massa construída desta cidade.  

 

A planta da imagem 66 ilustra e representa as conclusões estatísticas 

na análise dos dados respetivos à ocupação dos imóveis de Valença, 

que enquadram-se nas categorias de ocupado, devoluto e ruína.  

 

O edificado na área central de Valença encontra-se, na sua maioria 

ocupado, constituindo 89% do total. Embora o edificado devoluto não 

tenha um peso significativo, contabilizaram-se 5 edifícios, 

correspondendo a 6,8 % do total. Salienta-se ainda a existência  de  

3 edifícios em ruína, 4,1% do total.  

 

Em termos de distribuição espacial do edificado devoluto, existem 

pelo menos três locais com uma maior concentração deste tipo de 

ocupação.  

 

Um primeiro grupo com três edifícios devolutos está localizado na 

Avenida Miguel Dantas.  O segundo grupo conta com 2 edifícios 

devolutos, junto à estacão ferroviária. E por fim, um edifício na 

Avenida dos Bombeiros Voluntários. 

 

5.2.2 | Tipo de ocupação 

O edificado em ruína, apenas três edifício, encontra-se disperso por 

toda a área. 

 

Assim, a área mais qualificada a nível paisagístico e urbanístico está 

concentrada nas principais avenidas da área central de Valença, 

apresentando uma ocupação do seu edificado envolvente. 

 

Alguns dos fatores que podem estar na origem dos espaços 

devolutos e em ruína são respetivos ao declínio das atividades 

económicas, à falta de investimento nos espaços públicos de estar e 

de lazer, a constrangimentos referentes à mobilidade e acessibilidade 

pedonal e à competição com outros centros urbanos na proximidade, 

que revelam fortes e atrativas atividades económicas. 
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66 |  Planta do tipo de ocupação 
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Através dos levantamentos de campo, efetuados por observação 

direta do edificado de Valença a nível exterior, foi realizada uma 

aferição dos usos  em cada um dos pisos dos imóveis analisados.  

 

As plantas representadas nas páginas seguintes, ilustram as 

conclusões estatísticas na análise dos dados relativos às funções e 

aos usos de cada piso, que se enquadram nas categorias de 

habitação, comércio, serviços, armazém e outros. 

 

5.2.3 | Usos 

No levantamento de campo realizado, e para obtenção dos dados 

correspondente às plantas de usos, salienta-se que os mesmos 

foram obtidos por observação direta exterior correspondendo o seu 

resultado à análise dos respetivos indícios exteriores dos edifícios 

que possam contribuir para aferir o respetivo uso. 

 

Considerando todos os pisos de todos os edifícios, predominam 

essencialmente dois usos: a habitação e o comércio.  

 

67 |  Edifício de alojamento turístico, e com comércio no piso terreo 

 

68 |  Edifício de comércio  
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Relativamente à análise de usos por piso, é notória a preponderância 

do comércio no 1º piso, ocupando quase 58,1% destes. A habitação 

ocupa aproximadamente 29,7% dos pisos.  

 

Conjuntamente, armazéns, serviços e outros ocupam apenas 12%. 

Espacialmente, o comércio encontra-se disseminado por toda a área 

do central da cidade de Valença.  

 

O comércio muito  expressivo no 1º piso, encontra-se concentrado ao 

longo das principais avenidas, como a Avenida Miguel Dantas  e 

Avenida de São Teotónio. 

 

Com os levantamentos de campo realizados e através da análise aos 

resultados dos usos por pisos, concluiu-se que o número de imóveis 

exclusivamente habitacionais na área central de Valença é reduzido, 

apenas 28,8% do total de edifícios. 

 

69 |  Edifício com serviço no piso térreo  

 

70 |  Edifício de habitação 
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71 |  Planta de usos do piso 1 
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72 |  Planta de usos do piso 2 
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Industria 
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73 |  Planta de usos do piso 3 

Habitação 

Comércio 

Serviços 

Industria 
Hoteleira 



| 101 

 

5 | ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO E DO ESPAÇO PÚBLICO  

Operação de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença | Câmara Municipal de Valença 

74 |  Planta de usos do piso 4 

Habitação 

Industria 
Hoteleira 
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Habitação 

Industria 
Hoteleira 

75 |  Planta de usos do piso 5 
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Habitação 

76 |  Planta de usos do piso 6 
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No que respeita ao estado de conservação dos edifícios levantados, 

o mesmo foi obtido a partir do preenchimento individual das Fichas 

de caracterização do edificado (ver páginas 90 e 91), mais 

concretamente o campo 3 - Caracterização do estado exterior atual, 

que contempla anomalias ao nível da cobertura, fachada e 

caixilharias,. 

 

Esta observação foi realizada de forma direta in loco. A cada 

anomalia foi atribuído um valor e após somadas todas as patologias, 

o pontuação obtida resulta no estado de conservação correspondente 

a esse edifício.  

5.2.4 | Estado de conservação do edificado  

Os intervalos de valores associados ao estado de conservação 

considerados nas fichas de caracterização foram os seguintes: 

 Bom ;  

 Suficiente;  

 Degradado;  

 Ruína. 

 

O estado de conservação “Bom”, é considerado para os edifícios com 

ausência de patologias, ou que apresentem patologias ligeiras, 

podendo interferir no seu aspeto estético mas  não carecendo de 

obras urgentes. 

78 |  Edifício em estado de conservação “suficiente” 77 |  Edifício em estado de conservação “bom” 
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O nível de “Suficiente” é atribuído aos edifícios que apresentam 

patologias médias com alguma relevância, que prejudicam o aspeto 

estético do imóvel e carecem de trabalhos de correção de fácil 

manutenção. 

 

Os edifícios “Degradados” são aqueles cujas as patologias de que 

padecem prejudicam o seu uso e conforto e características 

construtivas, requerendo trabalhos de correção mais complexos. 

 

Por fim, os edifícios em “Ruína” são aqueles em que foram 

identificadas patologias muitos graves que comprometem as suas 

características construtivas, a sua utilização, podendo colocar em 

risco a sua segurança ou no limite a impossibilidade total da sua 

utilização. 

 

O estado de conservação do edificado na área central da cidade de 

Valença está, predominantemente, bom com aproximadamente 

51,9% dos edifícios nesta condição, enquanto 36,7% se enquadra na 

categoria de suficiente  e 8,9% na categoria de degradado. 

79 |  Edifício em estado de conservação “degradado” 80 |  Edifício em estado de conservação “ruina” 
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Relativamente aos edifícios em ruína foi possível identificar 2 

edifícios, que correspondem a 2,43% do total.  

 

Em termos de distribuição espacial não existe um padrão claro do 

estado de conservação do edificado, ainda que seja possível 

identificar os edifícios com estado de conservação bom localizam-se 

ao longo da Avenida Miguel Dantas.  

 

Os quatro escalões relativos aos estado de conservação foram 

aferidos a partir da análise às patologias ao nível da cobertura, das 

fachadas e das caixilharias dos imóveis da área em estudo.  

 

Verifica-se que a nível de equipamentos públicos, o estado de 

conservação geral é bom, havendo uma manutenção periódica 

destes edifícios.  

 

O Município de Valença aposta na reabilitação dos seus edifícios e 

espaços públicos no sentido de melhorar a atratividade e imagem 

urbana da cidade, aumentar a qualidade de vida dos seus moradores 

e visitantes e promovendo ainda, de forma direta ou indireta, a 

reabilitação de edifícios privados. 
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81 |  Planta de estado de conservação 
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As "Patologias das Edificações" são os estudos das manifestações 

patológicas que podem vir a ocorrer nas construções em 

determinadas circunstancias. 

 

Na construção civil atribui-se o termo patologia aos estudos de danos 

ou anomalias presentes ou ocorridos em edificações ao longo da sua 

vida. 

 

Ao longo da vida do tecido edificado, este vai sofrendo, naturalmente, 

alterações de diversas ordens, nomeadamente; funcionais, 

estruturais e construtivas. 

 

Como consequência destas alterações vão sendo detetadas 

insuficiências ou algum desenquadramento no desempenho dos 

edifícios, face aos requisitos que deveriam cumprir, funcional e/ou 

construtivamente. 

 

Estas insuficiências podem ter origens diversas, desde a própria 

conceção arquitetónica do edificado, à execução, à própria utilização 

do edifício, assim como às ações naturais, particularmente a ação do 

tempo, traduzindo-se na sua deterioração, danificação, ou 

provocadas por alterações de situações externas, que originam um 

maior grau de exigência.  

 

5.3 | Patologias das construções  

Analisar e perceber a origem das patologias observadas no edificado, 

constitui um instrumento importante para a determinação das suas 

origens/causas e determinação de critérios de intervenção apoiados 

em estratégias definidas.  

82 |  Edifício com graves patologias ao nível da fachada 
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Nas Fichas de caracterização do edificado (ver página 90 e 91) 

preenchidas individualmente para cada um dos imóveis implantados 

no Centro Histórico de Valença, o campo 3 - Caracterização do 

estado exterior atual contempla, no que respeita às patologias ao 

nível da cobertura, as seguintes anomalias: deformações, estrutura 

colapsada/parcialmente colapsada, revestimento com quebras/

deslocamentos e presença de espécies infestantes.                           

 

De acordo com o que foi já exposto, a área central de Valença 

caracteriza-se, no que respeita à sua morfologia urbana, pelas ruas 

estreitas, o que muitas vezes dificulta a observação direta do estado 

de conservação das coberturas, nesse sentido, as Fichas de 

caracterização do edificado consideram no campo das coberturas a 

categoria de não visível. 

 

A cada uma das 4 anomalias contempladas foi atribuída uma 

pontuação nas classes 1 e 2, determinada pela gravidade da 

respetiva anomalia, para ser posteriormente adicionado às 

pontuações obtidas nas patologias da fachada e caixilharias, 

resultando no respetivo estado de conservação. 

 

Assim, à presença de espécies infestantes e revestimento com 

quebras/deslocamentos corresponde o valor 1, já às deformações, e 

estrutura colapsada/parcialmente colapsada está associado o valor 2  

5.3.1 | Coberturas 

83 |  Patologias ao nível da cobertura  
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por estas patologias representarem um maior risco e debilidade do 

edifício. 

 

Das coberturas observadas e analisadas na Área Central de Valença, 

as deformações e estruturas colapsadas ou parcialmente colapsadas 

das mesmas são casos pontuais, correspondendo apenas a  cerca 

de 5% e 4% respetivamente. 

 

Os casos mais graves correspondem a imóveis abandonados e em 

ruína, que pela falta de manutenção durante largos anos, atingiram 

situações limite que acabaram por resultar no colapso parcial ou 

mesmo total da estrutura e revestimento da respetiva cobertura. 

(imagem 84) 

 

No caso das deformações (imagem 85), estas podem ter várias 

origens, como a má execução da cobertura, as cargas verticais e 

laterais e a própria ação dos agentes meteorológicos, nomeadamente 

o vento. 

 

Naturalmente, se mais uma vez não houver uma manutenção 

periódica das coberturas, estas anomalias tendem a agravar-se e a 

tornar-se mais presentes na imagem urbana da cidade. 

 

84 |  Cobertura parcialmente colapsada 

85 |  Cobertura deformada 
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Como é possível observar nas imagens 86 e 87, a patologia 

predominante ao nível das coberturas  é a presença de espécies 

infestantes, cerca de 40% dos imóveis são afetados pela mesma.  

 

As razões associadas à sua origem são várias, salienta-se desde 

logo a falta de manutenção (nomeadamente no que respeita à 

limpeza dos revestimentos) dos telhados, que por si só se pode 

constituir,  como uma das principais causas. 

 

Outro aspeto importante é o facto de ao longo do tempo se 

acumularem nos telhados detritos de origem mineral, trazidos pelos 

ventos e pelas chuvas e outros que se desprendem das próprias 

telhas, e de origem orgânica devido, por exemplo, a dejetos de aves 

e insetos.  

 

Para além disso, há outros fatores que devem ser considerados, 

nomeadamente a temperatura e proximidade com zonas de 

vegetação exuberante.  

 

Todos estes aspetos contribuem para o aparecimento de fungos, 

musgos e líquenes, que apresentam cores avermelhadas, verdes ou 

negras, confundindo-se por vezes com sujidade, e conferindo aos 

telhados um especto bastante degradado e envelhecido. 

 

86 |  Cobertura com espécies infestantes 

87 |  Cobertura com manchas 
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Outra das consequências das intempéries são os deslocamentos e 

quebras de revestimentos, neste caso em concreto assume-se como 

revestimento dominante as telhas. Como consequência destas 

anomalias podem resultar, por exemplo, infiltrações, que terão outras 

implicações ao nível de patologias no espaços interiores dos edifícios 

e nas fachadas.  

 

É importante reiterar o facto da acumulação de musgos e verdete 

resultar em problemas associados ao escoamento deficiente das 

águas pluviais, assim como à ventilação insuficiente das telhas, 

permitindo desta forma que os microrganismos se desenvolvam na 

presença da água ou humidade e através da radiação solar.  

 

Salienta-se que, regra geral, no caso dos edifícios implantados na 

Área Central de Valença, para além das coberturas serem 

predominantemente telhados contemplam ainda beirados. 

 

Nos casos em que não foi possível observar o estado de 

conservação atual dos telhados, por vezes foi possível retirar ilações 

a partir do estado dos respetivos beirados, quase sempre com 

presença de manchas, fungos, musgos, líquenes e outras espécies 

infestantes, e em menor número apresentavam também algumas 

fissuras, quebras e deslocamentos.  

Destaca-se ainda o facto de cerca de 72% das coberturas 

observadas contemplarem sistema de recolha de águas visível, como 

se pode observar na imagem 94.  

 

É ainda de sublinhar aqui a importância da existência destes 

sistemas, especialmente nos casos em que as coberturas 

contemplem beirados, devendo estes ter caleiras para evitar o 

aparecimento de outras patologias, nomeadamente ao nível da 

fachada, como manchas e condensações.  

88 |  Cobertura com beirado e caleira 
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À semelhança do levantamento das patologias das coberturas, foi 

igualmente desenvolvido o mesmo processo para as patologias ao 

nível das fachadas principais de cada um dos edifícios implantados 

na área central da cidade de Valença.  

 

O campo 3 - Caracterização do estado exterior atual contempla, no 

que respeita às patologias ao nível da fachada, as seguintes 

anomalias: fendilhação/fissuração, deformações, desagregação de 

argamassas/revestimentos, bem como manchas/condensações/

bolores, elementos dissonantes e por fim foram também 

considerados os casos em que os imóveis foram alvo de vandalismo. 

 

As pontuações atribuídas a cada anomalia variaram entre 1 e 2 

mediante a respetiva gravidade e implicações para o estado de 

conservação do edifício. Assim, às deformações das fachadas 

corresponde o valor 2, às restantes o valor 1. 

 

Pela sua posição e exposição, as fachadas recebem agressões 

externas continuas, através da ação dos ventos, chuva, variações de 

temperatura, etc., que ao longo do tempo levam à gradual 

degradação do edifício prejudicando o seu desempenho e em casos 

extremos podem levar ao risco de colapso, especialmente quando 

não existe manutenção do imóvel. 

 

89 |  Patologias ao nível da fachada  

 

5.3.2 | Patologias ao nível das fachadas  
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Na imagem 89 estão representadas as principais patologias ao nível 

das fachadas dos imóveis inseridos na ARU da Área Central da 

Cidade Valença, destacam-se desde logo as manchas/condensações 

e bolores como patologia predominante, estando patente em cerca 

de 80% dos edifícios analisados. 

 

Estas manchas e bolores (que podem aparecer no exterior e interior) 

têm várias causas, ocorrendo como consequência da condensação 

de vapor de água, para além das condições meteorológicas (chuva, 

débil exposição solar, etc.). 

 

Outros fatores contribuem para o seu aparecimento, como a 

porosidade dos materiais de revestimento e seu coeficiente de 

absorção, a falta de isolamento e impermeabilização. Existem ainda 

os casos acidentais, como por exemplo, quando existe uma rotura no 

sistema de canalização de água. 

 

Ao longo do tempo e quando não se aplicam soluções de reparação 

para travar o avanço destas manchas de humidade, verdetes e 

bolores, surgem também outras patologias como consequência 

destas, como a desagregação dos rebocos e revestimentos das 

fachadas. 

 

90 |  Fachada com manchas 

91 |  Desagregação de reboco 
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92 |  Fachada com desagregações 

93 |  Fachada com fissuras 

Tal como mostra a imagem 91 e 92, cerca de 51% dos edifícios já 

apresenta esta patologia nas suas fachadas 

 

Naturalmente, outros fatores influenciam e potenciam o aparecimento 

da desagregação das argamassas e outros revestimentos, 

designadamente, a baixa qualidade dos próprios materiais, a falta de 

conhecimento de quem os aplica, as deficiências ao nível da 

execução relacionadas com a falta de mão-de-obra qualificada para 

executar inconvenientemente as técnicas de aplicação dos materiais. 

 

Como segunda patologia mais presente nas fachadas dos edifício na 

ARU da Área Central de Valença surge a fissuração/fendilhação, com 

cerca de 70% dos imóveis afetados por esta anomalia. (imagem 93) 

 

As causas da desta patologia podem ser de origem estrutural ou de 

origem superficial, quando por exemplo as mesmas resultam da falta 

de um tratamento adequado em obra na transição de materiais com 

funções distintas (por exemplo ligações laje-alvenaria). 

 

Também devido às variações térmicas ou de humidade gera-se um 

estado de tensões internas, que podem ultrapassar o limite de 

resistência dos revestimentos do edifício, causando a fissuração. O 

aparecimento de fissuras pode ainda resultar de uma deformação do 
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próprio edifício, podendo estas tensões ser transferidas para os 

materiais de revestimento.  

 

O aparecimento das fissuras afeta as condições de comodidade do 

edifício, tendo consequências ao nível estético e na capacidade de 

impermeabilização, permitindo a infiltrações de água. 

 

Salienta-se que as fissuras verticais são as mais frequentes, e  são 

provenientes da deformação transversal da argamassa sob ação das 

tensões de compressão, ou da flexão local dos componentes da 

alvenaria. 

 

Relativamente à deformação das fachadas, que está presente em 

apenas  4% dos edifícios analisados (imagem 95), as vigas e lajes 

deformam-se naturalmente sob ação do seu próprio peso, de outras 

cargas permanentes e acidentais e até mesmo sob efeito da retração 

e da deformação lenta do betão.  

 

Embora até certo ponto, as deformações possam não comprometer 

em nada a estética do edifício, a estabilidade e a própria resistência 

da construção, no levantamento levado a cabo, foram apenas 

consideradas as deformações mais visíveis e relevantes. 

 

95 |  Fachada com deformações 

94 |  Fachada com  fissuras, desagregações e manchas 
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No que concerne aos elementos dissonantes, constantes das Fichas 

de caracterização do edificado, os que mais predominam são, sem 

dúvida, as máquinas de ar condicionado (imagem 96)  bem como as 

publicidades ao uso do piso térreo.  

 

Cerca de 46% das fachadas observadas integram elementos 

considerados dissonantes. Como já foi referido, a grande maioria dos 

pisos térreos na ARU da Área Central de Valença são ocupados por 

comércio e/ou serviços, o que tem implicações diretas ao nível da 

estética dos edifícios.  

 

Este é um aspeto extremamente relevante do ponto de vista 

arquitetónico e simbólico do edificado e do próprio conjunto, uma vez 

que estes elementos entram em conflito com a sua essência no 

sentido em que, em certa medida, o descaracterizam. 

 

Por fim, a questão do vandalismo não tem qualquer relevância na 

área em questão, uma vez que para além de corresponder a apenas 

3 edifícios, dos 74 analisados, está associado a casos de vidros 

partidos e paredes riscadas com tintas de spray. (imagem 97) 

96 |  Fachada com aparelhos AC 

97 |  Fachada com vidros partidos (à esquerda) e fachada com “grafittis” 
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No que respeita às caixilharias e portas exteriores o processo de 

desenvolvimento ao nível dos levantamentos foi, mais uma vez, 

executado na mesma lógica dos anteriormente referidos.  

 

Neste caso, contemplaram-se 3 campos distintos, a existência ou não 

de caixilharia, no sentido em que no caso desta não existir, o imóvel 

em observação será possivelmente uma ruina. Quando existe 

caixilharia é avaliado o facto dos materiais da mesma estarem ou não 

em degradação. Foram também identificados os casos em que existe 

algum sistema de sombreamento (interior ou exterior). 

 

O sistema de pontuação atribuída foi semelhante ao das demais 

patologias. Assim, no caso de não existir qualquer caixilharia foi 

atribuído o valor 1, tal como quando os materiais das mesmas se 

encontram de degradação.  

 

Por outro lado, no que concerne aos sistemas de sombreamento 

existentes, uma vez que estes não têm consequências diretas sobre 

o estado de conservação do imóvel, não foi atribuída qualquer 

pontuação, sendo esta informação utilizada apenas para dados 

estatísticos.  

 

98 |  Gráfico - Patologias ao nível das caixilharias 

 

 

5.3.3 | Patologias ao nível das caixilharias  
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Efetivamente, num universo de 74 edifícios mais de metade, cerca 

de60% contemplam sistema de sombreamento, os mais frequentes 

são as persianas exteriores. 

 

Esta questão está mais relacionada com o conforto térmico que o 

edifício oferece aos seus utilizadores, que não deixa de ser relevante 

neste caso. É de salientar que para o efeito foram também 

considerados os toldos de sombreamento.  

99 |  Fachada com toldo de sombreamento associado ao estabelecimento do 

piso  térreo 

Como é possível observar na imagem 99, a presença de toldos de 

sombreamento está essencialmente associada aos pisos de 

comércio, e portanto correspondentes ao nível térreo. Na maioria dos 

casos, estes toldos contêm informação referente ao estabelecimento 

a que pertencem.   

 

A problemática dos materiais em degradação está especialmente 

patente nos edifícios exclusivamente de habitação e nos pisos 

superiores nos edifícios em que estes pisos correspondem habitação, 

100 |  Caixilharias degradadas 
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sendo os pisos térreos dedicados ao comércio, onde vai existindo 

alguma manutenção. 

 

De acordo com o gráfico da imagem 100, cerca de 31% dos imóveis 

apresenta caixilharia em degradação. 

 

Naturalmente a qualidade e estado de conservação das caixilharias e 

materiais reflete-se diretamente nas condições de habitabilidade dos 

edifícios, sendo a própria caixilharia uma das principais responsáveis 

pelo conforto térmico e tendo também implicações ao nível, por 

exemplo, das questões associadas às condensações interiores dos 

imóveis.  

 

Mais uma vez, a falta de manutenção é a principal causa  do atual 

estado de degradação das caixilharias. Seja por abandono dos 

imóveis, falta de meios económicos ou mesmo interesse, a 

degradação das caixilharias vai avançando e carece, cada vez mais, 

de intervenções.  

 

Por fim, no que concerne aos imóveis com ausência de caixilharia, 

não têm qualquer significado, tendo-se apenas registado 1 caso, que 

corresponde a um imóvel em ruina. (imagem 101). 

 

101 |  Edifício sem caixilharia 
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Uma das componentes imprescindíveis para a qualidade de vida 

urbana são os espaços exteriores públicos, que ao longo dos últimos 

anos, têm sido objeto de um tratamento secundário, quer a nível de 

planeamento quer de concretização, sendo com frequência utilizados 

como “remate” de propostas de ocupação do solo, preenchendo 

espaços deixados livres pela construção de edifícios e de 

infraestruturas.  

 

O espaço público constituído por ruas, avenidas, praças, parques e 

jardins, pode também ser definido como o espaço entre os edifícios 

que está acessível a todos. Estes espaços urbanos não têm, muitas 

vezes, delimitações físicas ou barreiras, desenvolvendo-se 

transversalmente entre o domínio público e privado e podem ser 

compostos por diferentes componentes que variam em termos de 

escala, utilização, utilizadores, funções e usos. 

 

Nas suas diferentes formas, o espaço público é um elemento 

primordial de estruturação dos tecidos urbanos. Através da forma 

como se organiza e é construído, pelo modo que é utilizado e 

preservado, o espaço público reflete a cidade e a sociedade que nela 

habita. 

 

O espaço público pode ser classificado em tipologias, consoante a 

sua função e utilização. A metodologia de Brandão (2008), integra 

critérios de ordem estrutural/espacial e de utilização, os quais se 

5.4 | Espaço Público 

considera determinantes no processo de projetar e desenhar estes 

espaços. Segundo o mesmo autor, este considera um elenco de 15 

tipologias organizadas por 6 referências estruturais , como se pode 

observar no quadro seguinte: 

 

Espaço – Traçado  
Encontro  

Circulação  

Largos, Praças 

Ruas, Avenidas  

Espaço – 

“Paisagem”  

Lazer – Natureza  

Contemplação 

Jardins, Parques 

Miradouros, panoramas 

Espaço - 

Deslocação  

Transporte  

Canal  

Estacionamento  

Estações, paragens, interfaces  

Vias-férreas, autoestradas,  

Parking, silos  

Espaço – Memória  

Saudade  

Arqueologia  

Memoriais  

Cemitérios  

Industrial, agrícola, serviços 

Espaços monumentais  

Espaços Comerciais  
Semi-interiores  

Semi-exteriores  

Mercados, Centros comerciais, 

arcadas  

Mercado levante, quiosques, 

toldos  

Espaços Gerados  

Por edifícios,  

Por equipamentos,  

Por sistemas  

Adro, passagem, galeria, pátio  

Culturais, desportivos, religiosos, 

infantis  

Iluminação, mobiliário, 

comunicação, arte.  

102 |  Quadro -  Tipologias do espaço público 
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Espaço Traçado - Circulação 

Ruas e Avenidas 

Avenida do Colégio 

Português 

Avenida Miguel 

Dantas 

Rua Verde 

Rua Frei Santa 

Rosa de Viterbo 

103 |  Planta de identificação dos espaços traçado - circulação 

Avenida de São 

Teotónio 
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104  | Avenida de São Teotónio 105  |  Avenida do Colégio Português 
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A Área Central de Valença, com um caracter bastante diferenciado 

da zona muralhada,  apresenta  uma ocupação linear dispersa e 

aleatória. A edificação nesta zona contrariou todas as normas 

urbanísticas, foi implantada despreocupadamente sem alinhamentos 

e sem relações com o existente construído, e sem prever quaisquer 

espaços públicos estruturantes.  

 

Nos vários levantamentos de campo foi possível observar uma 

carência a nível de espaço público de qualidade, apesar do esforço 

contínuo de reabilitação e requalificação que se tem vindo a assistir.  

 

Deste modo, o desenho urbano da Área Central de Valença 

apresenta graves patologias, que além de a transformarem numa 

área pouco atrativa. contribuem para a degradação da sua imagem e 

se refletem em problemas funcionais e desarticulações entre os 

diversos espaços estruturantes da malha existente.  

 

Associados a estas patologias, foi possível verificar o mau estado de 

conservação de alguns pavimentos, um deficit a nível de 

estacionamentos e de mobiliário urbano. É de destacar que parte dos 

passeios existentes não obedece às medidas regulamentares, 

apresentando ainda uma deficiente iluminação e arborização.  

 

Neste sentido, é necessária uma intervenção no espaço público, que 

passa pela sua requalificação e humanização, a partir das quais se 

poderá resolver igualmente a articulação e organização destas áreas.  

 

Os espaços públicos deverão estar conectados entre si e com os 

principais locais de atração pública na cidade e deverão ainda ser 

articula das as atividades desenvolvidas nos espaços públicos com o 

comércio local e equipamentos públicos localizados no interior ou nas 

proximidades desses locais. 

 

Uma proposta para melhorar a qualidade do espaço público  deve 

procurar satisfazer  as características essenciais que o espaço 

público deve possuir:  

 

Identidade; Continuidade e Permeabilidade; Segurança, 

Conforto, Aprazibilidade; Acessibilidade e Mobilidade; 

Diversidade e Adaptabilidade; Robustez e Resistência; 

Sustentabilidade. 
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Para que seja possível a deslocação pedonal na Área Central de 

Valença é necessário que existam espaços destinados à circulação 

pedonal. Se parece ser do senso comum, que a necessidade de 

passeios é algo óbvio, na verdade existem algumas vias que estão 

ocupadas por obstáculos ou não possuem uma dimensão que 

permite a circulação pedonal em segurança. 

 

Para que se realize a circulação pedonal é fundamental a presença 

de um conjunto de infraestruturas que permita a movimentação dos 

peões.  

 

Estas infraestruturas constituem o sistema pedonal das quais se 

destacam os espaços reservados exclusivamente a peões, como os 

passeios e zonas pedonais, e as áreas de atravessamento da rede 

viária, como as passadeiras e lugares sinalizados para o fim de 

atravessamento.  

 

A deslocação em modo pedonal pressupõe um conjunto de 

condições para que esta possa ser cómoda, eficiente e segura, o que 

por vezes não sucede por diversos motivos, tais como: 

 

 Irregularidade do pavimento; 

 Arruamentos com características que não se coadunam com 

o peão por possuírem uma área de circulação pedonal 

5.4.1 | Circulação pedonal 

106 |  Barreiras físicas à deslocação do pedonal 

Fonte: Manual de boas práticas para uma mobilidade sustentável, Volume II.  

Agência Portuguesa do Ambiente , 2010 
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demasiada estreita, ou nem sequer possuírem espaço de 

circulação pedonal; 

 Estacionamento que usurpa muitas vezes o espaço dedicado 

ao peão; 

 Excessivo volume de tráfego automóvel que torna certas 

áreas perigosas e que dissuadem o seu uso pela parte dos 

peões, pois estes não sentem condições de segurança; 

 Existência das mais variadas barreiras arquitetónicas, como 

mobiliário urbano mal dimensionado ou mal localizado.  

Mas para além dos fatores de segurança e comodidade, as áreas 

pedonais têm de ser funcionais. Para tal, é fundamental que exista 

conectividade entre áreas pedonais com percursos que se 

interliguem e que forneçam um caminho seguro e cómodo por toda a 

área. 

 

“É importante que a rua deixe de ser um canal de passagem para ser 

um espaço com funções essenciais de convívio, recreio e interação 

social, com um papel relevante na promoção de uma maior vitalidade 

urbana” Farinha J e Menezes J, 1983 

108| Acesso pedonal em áreas plantadas  

Fonte: Guia de acessibilidade e mobilidade para todos, 2007 

107 |  Passeios e Caminhos de peões 

Fonte: Guia de acessibilidade e mobilidade para todos, 2007 
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109 | Percursos acessíveis  

Fonte: Guia de acessibilidade e mobilidade para todos, 2007 

A largura mínima dos passeios deve ter em conta a frequência com 

que é utilizado, pois quanto mais utilizado for, mais densidade de 

tráfego pedonal irá existir, logo as pessoas irão encontrar-se e cruzar

-se com maior frequência.  

 

No entanto, a dimensão e forma das áreas destinadas à circulação 

pedonal deve respeitar certas normas, como altura e largura 

mínimas. E deve ser pensada para todos os tipos de peões e as suas 

mais variadas características, que estão intrinsecamente 

dependentes principalmente da idade e condição física.  

 

Nos termos do Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto, do capitulo 1, 

“As áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de 

percursos pedonais, designados de acessíveis, que proporcionem o 

acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada a todos os pontos relevantes da sua estrutura ativa” 

 

Na secção 1.2 “Passeios e caminhos de peões”, do mesmo Decreto-

lei, é referido que  os passeios adjacentes a vias principais e vias 

distribuidoras devem ter uma largura livre não inferior a 1,5 m. E que 

os pequenos acessos pedonais no interior de áreas plantadas, cujo 

comprimento total não seja superior a 7 m, podem ter uma largura 

livre não inferior a 0,9 m.  

http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/dl_163_2006.htm
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O peão precisa de se sentir seguro nas suas deslocações, precisa de 

ter espaços próprios ou partilhados em que sinta que é o elemento 

prioritário. Necessita de continuidade nos percursos que lhe são 

dedicados, devendo esses percursos garantir a acessibilidade para 

todos.  

 

Os principais objetivos a atingir, quando se dimensiona um passeio, 

são a garantia de níveis mínimos de qualidade de circulação e de 

conforto, sendo que o nível de utilização depende basicamente dos 

fluxos de peões (quantidade, tipo de peão e tipo de atividade).  

 

Após os levantamentos in loco foi possível verificar que  grande parte 

das vias da área de estudo tem passeio e com dimensões 

adequadas, à exceção da zona oeste que corresponde a uma zona 

mais antiga e de caracter residencial com moradia unifamiliares. 

  

Na área central, são alguns os obstáculos que condicionam a 

mobilidade pedonal, como a degradação dos pavimentos. Durante os 

levantamentos in loco, foi possível observar a natureza dos 

pavimentos dos passeios e das áreas de circulação pedonal, que 

pela sua regularidade ou falta dela influenciam o conforto da 

circulação pedonal.  

 

O estado de conservação do passeio está relacionado com a menor 

ou maior adequação das soluções às cargas de tráfego a que é 

sujeitos. Mas, também, a problemas com maior ou menor facilidade 

de resolução como: a precipitação das águas pluviais dos beirados 

tradicionais, ou os levantamentos e reposições parciais das calçadas 

quando existe a  necessidade de intervenções no subsolo seja pelos 

serviços municipais seja por terceiros. 

 

A melhoria da qualidade das deslocações pedonais, através do 

investimento na construção, qualificação e reabilitação de 

infraestruturas, terá um impacto positivo na qualidade de vida das 

pessoas.  
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110|  Planta com identificação de vias com e sem passeio 

Via com passeio 

Via sem passeio 
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Em conjunto com o desenho urbano e qualidade ambiental do 

espaço, a presença de mobiliário urbano permite assegurar a 

agradabilidade do espaço e a dinâmicas das relações entre o espaço 

e os utilizadores. O mobiliário urbano, para além da sua função 

estética promove também a segurança e o conforto. 

 

Entende-se por mobiliário urbano todo o elemento ou conjunto de 

elementos que, mediante instalação total ou parcial na via pública, se 

destine a satisfazer urna necessidade social ou a prestar um serviço, 

a título sazonal ou precário. 

 

Considera-se mobiliário urbano as esplanadas, quiosques, bancas, 

pavilhões, cabines, vidrões, palas, toldos, estrados, vitrinas, 

expositores, guarda-ventos, bancos, papeleiras, floreiras, sanitários 

amovíveis, coberturas de terminais, pilaretes, balões, relógios, focos 

de luz, suportes informativos, abrigos, corrimões, gradeamentos de 

proteção e equipamentos diversos utilizados pelos concessionários 

de serviço público e outros elementos congéneres. 

 

A relação entre os diferentes tipos de mobiliário urbano presente no 

espaço público pode ser considerada fator que interfere na imagem 

que as pessoas têm da sua cidade, contribuindo para tornar o 

ambiente agradável ou desagradável aos seus utilizadores.  

 

111 |  Bancos em granito sem costas, Largo Lua de Mel 

112 |  Papeleira, Avenida 

Miguel Dantas 

113 |  Grelha de proteção da caldeira da árvore, Avenida 

Miguel Dantas 

5.4.2 | Mobiliário Urbano 
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O mobiliário urbano no espaço público promove condições à 

ocorrência de atividades humanas, funcionando como fatores de 

atração à deslocação pedonal ou ao recreio e convívio públicos.  

 

No área central de Valença, é possível encontrar alguns elementos 

de mobiliário urbano como bancos de descanso, papeleiras e grelhas 

de proteção das caldeiras de árvores. 

 

Os bancos de descanso estão inseridos nos largos, como é o caso 

do Largo Lua de Mel, imagem 111, ou surgem isolados ao longo de 

arruamentos, como na Avenida de São Teotónio.   

 

As esplanadas são igualmente um grande contributo para a atividade 

e dinâmica social da cidade, constituindo espaços onde é possível 

sentar e experienciar uma refeição ou um simples café ao ar livre. 

 

Alguns elementos apresentam algum estado de degradação e falta 

de manutenção, e por isso é importante reforçar a necessidade de 

criar um ambiente de estadia mais agradável, acessível e confortável. 

 

O mobiliário urbano contribui assim decisivamente para a imagem e 

conforto da cidade de Valença, seja para os residentes, seja para 

todos aqueles que a visitam. 

No que toca à iluminação pública, esta também contribui para a 

redução da insegurança e sensação de desconforto, podendo, ainda, 

ter uma influência significativa na estética geral e valor cénico dos 

arruamentos e demais espaços públicos. 

 

Pela análise dos elementos de luminária existente na unidade de 

estudo da área central de Valença, é possível concluir que os 

modelos que se encontram são contemporâneos e diversos. 

 

Foi possível verificar que para além da grande heterogeneidade de 

luminárias, peças de dimensões e modelos diferentes, estas 

apresentam algum estado de degradação e falta de manutenção. 

Sendo assim importante a sua manutenção ou substituição, para criar 

um ambiente de estadia mais agradável, acessível e confortável.  

 

Uma eficiente estratégia na iluminação pública contribui para a 

criação de uma identidade própria da cidade, servindo como um 

importante vínculo na promoção e atração turística, aumento os 

níveis de atividade e fruição dos espaços públicos e património nos 

períodos noturnos. 

5.4.3 | Iluminação 
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114 |  Candeeiro tipo na Avenida de São Teotónio. 115 |  Candeeiro tipo no Largo de são Sebastião. 
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116 |  Candeeiro tipo na Avenida Miguel Dantas 118 |  Candeeiro tipo na Avenida Miguel Dantas 

117 |  Candeeiro tipo na Avenida Miguel Dantas 
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“um elo vital de ligação entre a natureza e o homem”  

Elisabet Lundgren Alm, 2007 

 

Constituindo um sistema de promoção dos elementos naturais nas 

paisagens urbanas, visando a sustentabilidade e qualidade de vida, a 

Estrutura Verde Urbana, é parte fundamental no planeamento 

urbano. De extrema importância no planeamento urbano, com o 

desenvolvimento das cidades apresenta-se como uma solução aos 

constantes desafios que a evolução das sociedades e culturas 

proporcionam. 

 

Ao longo da história, foram diversos os modelos de Estrutura Verde 

Urbana criados, com diferentes conceitos, conformações e objetivos, 

consoante cada paisagem urbana. Nos dias de hoje, tem-se vindo a 

assistir a um esforço na formulação de políticas urbanas nesta 

temática, tendo surgido diversos modelos de Estrutura Verde Urbana 

e Estrutura Ecológica Urbana que detêm a dupla função de proteger 

e potenciar os recursos naturais e de proporcionar espaços 

recreativos. 

 

A definição da Estrutura Verde Urbana da Área Central de Valença 

irá ajudar a compreender a relação do homem com a natureza. E 

assim definir novas estratégias de articulação dos elementos naturais 

com as necessidades humanas, face aos recentes e persistentes 

desafios de sustentabilidade. 

5.4.4 | Estrutura Verde  

Caracterização 

A estrutura verde urbana apresenta diversas características que lhes 

conferem um papel único e essencial à melhoria da qualidade de vida 

na cidade. Entre as diferentes funções que desempenham, destacam-

se as seguintes:  

 

Regularização microclimática 

Capacidade de termorregulação, do controle da humidade e das 

radiações solares, de proteção contra o vento, contra as chuvas e 

granizo; 

 

Controlo da poluição  

Como resultado da fotossíntese, contribuem para o aumento de 

Oxigénio na atmosfera e para a diminuição de Dióxido de Carbono. 

Capacidade de retenção de poeiras suspensas na atmosfera. 

Devido ao elevado poder de absorção para as ondas sonoras, 

contribuem também para a diminuição da poluição sonora;  

 

Proteção contra a erosão  

Ao diminuir a velocidade das águas, aumenta o volume da água 

infiltrada, estabiliza e consolida os taludes; 

 

Aumento da biodiversidade 

Permite a existência de vida animal e vegetal dentro dos 
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119 | Esquema das diferentes funções da Estrutura Verde  

 

aglomerados, de modo a que os seus ciclos biológicos se 

desenrolem sem desequilíbrios ; 

 

Segurança rodoviária  

Além da barreira física, a vegetação absorve o ruído e evita o 

encadeamento; 

 

Qualidade cénica 

A vegetação aumenta o interesse estético dos espaços urbanos e 

contribuem para o equilíbrio com elementos contruídos, através 

das suas diferentes formas, cores, texturas e volumes.  

 

Função Socioeconómica 

Confere benefícios psicológicos para a população, uma vez que 

organizam o território e estruturam diferentes zonas urbanas, 

criando espaços que favorecem a relação de vizinhança e 

enobrecem a natureza. 

 

Desta forma, a estrutura verde urbana tem uma grande influencia na 

vida da cidade quer ao nível ambiental, social e económico. Por isso, 

deverá haver um equilíbrio destes três fatores nas estratégias de 

requalificação e de criação destes espaços quando inseridos numa 

malha urbana. 
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A ARU da área central de Valença é constituída por áreas verdes 

integradas na malha urbana estabelecendo locais privilegiados para as 

atividades de recreio e lazer.  

 

Estes espaços têm uma forte valência ecológica e social. Constituem 

espaços públicos onde o vegetal e o permeável possuem predominância 

na conceção e utilização do espaço, sendo áreas essenciais para a 

ocorrência dos processos naturais no interior da cidade.  

 

Mas são também espaços destinados à utilização e fruição pública, onde 

os utilizadores podem exercer várias atividades, ativas ou passivas, 

dependendo das suas características. Incluem-se nesta categoria não 

apenas os espaços verdes públicos, mas também os semipúblicos, que 

podem ser visitados. 

 

No que respeita às áreas verdes inseridas na ARU da área central da 

cidade de Valença é de destacar, o jardim municipal de Valença, e os 

diversos alinhamentos de árvores ao longo das principais avenidas da 

cidade. 

 

O jardim municipal localizado na Avenida Doutor Tito Fontes, em pelo 

núcleo da área central da cidade de Valença, constitui um espaço de 

excelência que incorpora as vertentes de recreio e lazer. De planta 

retangular, ocupa todo um quarteirão, a oeste é limitado pela Avenida de 

Espanha que é um arruamento principal de acesso à fronteira.  

 

120 | Jardim Municipal de Valença  

 

121 | Jardim Municipal de Valença  
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Com uma entrada monumental marcada por pilastras coroadas por 

pináculos, o jardim municipal é cercado por muro e gradeamento de 

ferro. No seu interior, encontra-se uma diversidade de espécies 

arbustivas e arbóreas, e canteiros relvados tornando o espaço um local 

atrativo aos visitantes. Para além da vegetação, podemos encontrar um 

parque infantil, uma fonte e um coreto. 

 

É de salientar que existe mobiliário urbano como bancos de madeira, 

papeleiras e iluminação, que apesar de desatualizados cumprem a sua 

função. O jardim municipal apresenta-se bem cuidado, com uma 

vedação em todo o seu perímetro proporcionando aos seus utilizadores 

conforto e segurança.  

 

Algumas das principais avenidas da cidade, como é o caso da Avenida 

de Espanha, da Avenida Miguel Dantas e da Avenida dos Bombeiros 

Voluntários, são acompanhadas por alinhamento de árvores, 

proporcionando sombreamento, ao mesmo tempo que funcionam como 

barreira à poluição atmosférica e sonora.  

 

É de salientar que também existem espaços verdes de enquadramento 

ou associados a equipamentos públicos que valorizam a envolvente das 

ruas ou edifícios, não tendo qualquer preocupação de estadia ou 

utilização lúdica ou recreativa, correspondendo a pequenos talhões de 

remate a pavimentos junto a edifícios entre arruamentos, ou a elementos 

integrantes da rede viária.  

 

123 | Avenida Miguel Dantas sentido Norte-Sul 

122 | Avenida Miguel Dantas sentido Sul-Norte 
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Os espaços verdes da área de estudo possuem componentes 

comuns a todos eles, a componente ambiental e ecológica, e a 

componente de desporto e lazer.  

 

Como tal, faz todo o sentido a sua interligação através de corredores 

verdes estabelecendo uma conexão, que privilegie a deslocação por 

modos suaves, contendo extensas faixas arborizadas, incrementando 

a sustentabilidade urbana, ao mesmo tempo que potenciam a 

estrutura ecológica urbana, uma vez que promovem o continuum 

naturale.  

 

“continuum naturale é o sistema contínuo de ocorrências naturais 

que constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do 

potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do 

território”  

Artigo 5º da Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril) 

 

Os corredores verdes constituem um modelo de Estrutura Verde que 

funciona como uma estratégia de planeamento territorial, que 

contempla diversas funções: 

 

 “(…) primeiro, os corredores verdes são: corredores e sistemas 

naturais ecologicamente significativos; em segundo lugar, 

corredores verdes recreativos, onde os usuários encontram uma 

rede de trilhos que efetuam a ligação entre locais e áreas de 

recreio baseados no solo e na água; em terceiro lugar, corredores 

verdes que proporcionam património histórico e valores culturais.”  

Fabos, J. G. e Ryan, R. L. (2004). International greenway 

planning: an introduction. In: Landscape and Urban Planning, 68, pp.143-146. 

 

Ao proporcionar ligações uteis e atrativas entre as diferentes áreas 

da cidade, os corredores funcionam como elemento dinamizador da 

biodiversidade, da economia dos recursos, da cultura e da saúde da 

população. 

 

A Estrutura Verde Urbana representa, assim, um elemento 

fundamental na malha urbana, pela sua contribuição ecológica e por 

ser essencial para a redução dos efeitos nocivos da cidade no 

ambiente. Mas também por contribuir para a valorização estética e 

redução do impacto dos espaços construídos, desempenhando uma 

importante função ao nível social, proporcionando áreas destinadas 

ao lazer.  

  

Considerando o imenso potencial da estrutura verde urbana na 

mitigação dos efeitos negativos que ocorrem no ambiente urbano, é 

importante que se definam prioridades de ação, determinando-se os 

benefícios que se esperam obter com a arborização em 

determinadas zonas da área central de Valença. 

http://legislacaodireitodoambiente.blogspot.pt/2008/01/lei-de-bases-do-ambiente-lei-1187.html
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124 | Planta de arborização e espaços verdes  





6 | Visão estratégica para a Área Central de Valença 
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“As formas das cidades, quer tenham sido pensadas de raiz 

quer sejam resultado mais ou menos espontâneo de diversas 

dinâmicas, cristalizam e refletem a lógica das sociedades que 

acolhem.”  

(Ascher, 2010)  

 

Ao longo dos últimos anos, à semelhança de muitos centros urbanos, 

a Área Central de Valença tem vindo a assistir a uma gradual 

degradação do seu tecido urbano, tanto a nível do edificado como do 

espaço público, sendo urgente planear uma estratégia de intervenção 

que minimize esse impacto, através da reabilitação urbana. 

 

Tendo por base os objetivos já assinalados na ARU, a definição da 

estratégia de reabilitação para  Área Central de Valença, teve em 

consideração as dinâmicas, potencias e carências locais, assim como 

o seu posicionamento no contexto do sistema urbano regional e 

nacional.  

  

A linha estratégica definida reflete preocupações ao nível da sua 

articulação com o quadro de ações de projetos já definidos pelo 

município no contexto de outros Planos e Programas, dos quais 

particularmente se destaca a candidatura ao Portugal 2020, através 

do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e do Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS). 

6.1 | Estratégia   
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Pretende-se a persecução da melhoria da imagem e ambiente 

urbano, tornando Valença uma cidade mais atrativa para os 

moradores,  visitantes e turistas.  

 

Os principais objetivos prendem-se com intervenções e investimentos 

ao nível do espaço público e edificado, que objetivam a sua 

reabilitação e adaptação às atuais exigências, assim como a melhoria 

das acessibilidades e mobilidade e das infraestruturas. 

 

Reitera-se ainda a existência de alguns edifícios cujo valor histórico e 

patrimonial importa preservar, constituindo-se a manutenção como 

outro dos objetivos propostos. 

Considerando um contexto de regeneração urbana que vai além da 

reabilitação física das cidades, a promoção dos produtos endógenos 

e artes locais e regionais, reconhecidos como de grande valor, 

qualidade e sendo uma referência nacional, devem incorporar fatores 

de dimensão social, económica e cultural, que se constituem como 

outro dos objetivos da estratégia de intervenção. 

 

Existem, contudo, certas problemáticas, já identificadas, que se torna 

crucial ultrapassar através de estratégias integradas, nomeadamente 

no que respeita sobretudo à necessidade de reabilitação do 

edificado. Já no que respeita ao espaço público é necessário dar 

continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo 

125 | Área Central da Cidade de Valença 
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dos últimos anos. 

 

Nesse sentido, a estratégia global de intervenção para Valença foca-

se no património, na cultura, na criatividade e no conhecimento, 

assentes em projetos inovadores e participados que tornem a cidade 

atrativa, sustentável e competitiva.  

 

Como afirma o arquiteto Manuel Graça Dias, para tirar o maior 

proveito das cidades tem de se aceitar que estas se tratam de um 

“projeto de vida coletiva” em que todos os mecanismos que 

potenciam exclusão são descabidos. (Dias, 2006) 

 

Deste modo, a estratégia de reabilitação definida integra propostas 

de intervenção concretas e qualificadoras (apresentadas no capítulo 

seguinte) consideradas fundamentais parar atingir os objetivos já 

preconizados, nomeadamente: 

 Fixar moradores de perfil diverso; 

 Requalificar as atividades económicas; 

 Incentivar e promover o consumo local; 

 Atrair visitantes e turistas; 

 Reforçar a atratividade; 

 Melhorar a imagem urbana. 

 

 

Da mesma forma, e para alcançar os seus objetivos, Valença 

procurará oferecer a moradores, visitantes e turistas: 

 Espaços públicos de utilização coletiva renovados e 

confortáveis; 

 Equipamentos públicos modernizados; 

 Incentivos à reabilitação privada; 

 Promoção do mercado de arrendamento; 

 Maior oferta cultural e social; 

 Condições para o exercício de uma cidadania ativa e 

participante. 

 

É importante salientar que ao longo dos últimos anos o Município de 

Valença tem seguido uma política de reabilitação urbana assente no 

desenvolvimento de inúmeros esforços no sentido da qualificação e 

dinamização da Área Central.  

 

Destaca-se a requalificação da Área Central de Valença, 

nomeadamente na Rua Manuel Temporão, Largo da Lua de mel, 

Largo de são Sebastião, Rua Verde, Avenida do Colégio Português e 

ruas adjacentes, como sendo uma das ações candidatadas no âmbito 

do PARU. 

 

Sublinha-se que política de reabilitação e revitalização da cidade 

incide, não só em intervenções físicas, mas também na estimulação 
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socioeconómica, em consonância com a relevância que o comércio 

detém a nível local e para o qual a qualidade do espaço público tem 

grande importância e impacto sendo assim uma das prioridades de 

investimento do Município de Valença.  

 

“o desenho dos espaços urbanos deve seguir um método 

geral que permita flexibilidade e mudança e, 

simultaneamente, um método suficientemente preciso 

para criar a continuidade espacial e edificada, dentro da 

cidade”.  

(Alves, 2003) 

 

Objetiva-se a criação de novas oportunidades de investimento, 

apostando na qualificação do ambiente urbano e em novos fatores de 

qualidade de vida e consequentemente reforçando a atratividade 

local.  

 

É importante reiterar que, através da requalificação dos espaços e 

edifícios públicos, o município pretende consciencializar a população 

para os benefícios da melhoria das condições dos espaços e 

consequentemente do seu património, criando um efeito de contágio.  

 

Pretende-se que esta consciencialização atue de forma direta ou 

indireta, incentivando os proprietários a intervencionar o seu 

património construído, quando estes se constituam como elementos 

que interferem negativamente na imagem geral urbana da cidade.  

 

Há que salientar os benefícios fiscais que a ARU permite aos 

proprietários com imóveis dentro do seu perímetro que tenham 

intenções de os reabilitar. Para além disso está previsto que o 

Instrumento Financeiro enquadrado pelo quadro comunitário 2014-

2020 esteja operacional até ao final do ano de 2017, constituindo-se 

como um grande incentivo à reabilitação privada. 

  

Os projetos de intervenção no âmbito da reabilitação urbana devem 

ter a preocupação de respeitar a identidade e repor a autenticidade 

local através da manutenção da qualidade formal dos edifícios, 

conjuntos edificado e espaços públicos. 

 

Simultaneamente devem adapta-los às necessidades funcionais face 

às atuais exigências legislativas, funcionais e de conforto, permitindo 

deste modo criar condições suscetíveis à fixação de população mais 

jovem, e reforçar as dinâmicas económicas culturais e sociais.  

 

São, também, contempladas questões de ordem socioeconómica e 

cultural através das quais, bem como através reabilitação, se procura 

que a vivência da cidade se torne mais atrativa para a população, 

nomeadamente, para a mais jovem.  
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A visão estratégica para a reabilitação e revitalização da Área de 

Reabilitação Urbana da Área Central de Valença fundamenta-se no 

contributo que a reabilitação urbana irá trazer à melhoria da 

qualidade de vida da cidade, tornando-a mais atrativa. 

 

Relativamente a medidas que visem uma melhoria da qualidade do 

ambiente urbano, é premente resolver as questões ligadas às graves 

patologias do edificado, bem como reocupar os inúmeros fogos 

devolutos.  

 

No que respeita ao espaço público, as principais fragilidades estão 

associadas a espaços ainda não intervencionados, onde se salienta a 

falta de iluminação pública, a degradação de pavimentos, 

nomeadamente na circulação viária/pedonal e a falta de 

estacionamento e/ou o estacionamento indevido.  

 

Outras iniciativas e projetos podem contribuir para a projeção e 

valorização da Área Central de Valença. Salienta-se que reforçar e 

projetar a grande qualidade de alguns dos produtos locais deve 

constituir-se como um recurso primordial na promoção turística e 

desenvolvimento de Valença, apoiados numa base sustentável.  

 

A linha estratégica de atuação visa afirmar a identidade do centro 

histórico de Valença, através de um processo de reabilitação e 

modernização/atualização das funções e atividades instaladas, com 

particular ênfase para os setores estratégicos, nomeadamente a 

industria do calçado, reforçando a coesão social, territorial e 

económica. 
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Para a Área Central de Valença contemplam-se opções e objetivos 

estratégicos ao nível da intervenção sobre o edificado, equipamentos, 

espaço público e infraestruturas. São igualmente definidos objetivos 

estratégicos no âmbito da salvaguarda do património e revitalização 

económica, social e demográfica. 

 

Na prossecução dos objetivos anteriormente expostos, 

designadamente a reabilitação do parque edificado e dos espaço 

públicos de utilização coletiva, estabeleceram-se objetivos 

específicos que visam ser a um contributo adicional para a base da 

estratégia e linha de intervenção urbana. 

 

É importante reiterar que a definição das opções estratégicas, no que 

concerne à reabilitação urbana, têm por base um conjunto de 

objetivos formulados em função da articulação dos mesmos com o 

quadro de ações de projetos já elaborados pelo município no 

contexto de outros planos e programas.  

 

Ao desenvolver e aumentar a atratividade turística, comercial, cultural 

e social, bem como a  qualidade urbana e paisagística da cidade, 

está-se também a promover a autoestima e sentido de pertença da 

população residente, esperando que estas mudanças venham a 

traduzir-se num incentivo aos privados e ao seu investimento na 

reabilitação dos seus imóveis. 

6.2 | Objetivos específicos  

126 | Esquema dos temas abordados nos objetivos específicos 
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Assume-se uma visão estratégica e de empreendedorismo local, que 

procura a adequação dos objetivos propostos à resolução dos 

problemas identificados no diagnóstico realizado no capítulo três do 

presente documento. 

 

As soluções apresentadas pressupõem um crescimento planeado, 

sustentável e inclusivo.  

 

Nesta sequência são apresentados os objetivos específicos para a 

Área de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença, 

nomeadamente nos seguintes âmbitos: 

 Parque edificado; 

 Espaço público; 

 Mobilidade e acessibilidade; 

 Infraestruturas; 

 Património edificado; 

 Dinâmicas económicas, sociais culturais. 
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A) Reabilitação do parque edificado e novos residentes 

Promover a multifuncionalidade da área a reabilitar, 

privilegiando o uso habitacional, comercial e de 

serviços; 

Promover a reocupação do edificado desocupado, 

nomeadamente através dos instrumentos de 

execução; 

Melhorar a qualidade habitacional, adaptando as 

habitações tradicionais às condições atuais de vida; 

Potenciar um maior dinamismo imobiliário, que 

permita a entrada de novos atores; 

Incentivar os privados à reabilitação do seu 

património, recorrendo à atribuição de benefícios 

fiscais, e celeridade no processo administrativo e 

outros programas de apoio; 

Adotar medidas de gestão de acesso automóvel e 

estacionamento com privilégios aos residentes. 

B) Requalificação do espaço público 

Remoção dos contentores dos locais inadequados e 

seu reposicionamento, enquadramento em sítios 

estratégicos, recorrendo à vegetação; 

Substituição de luminárias e de mobiliário inestético e 

inadequado; 

Requalificação dos espaços públicos: largos e 

arruamentos; 

Aposta no mobiliário urbano de “design inclusivo”; 

Aumentar a oferta e dinamizar/qualificar os espaços 

verdes; 

Favorecer a fruição do espaço público, reduzindo a 

presença do automóvel. 
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6 | VISÃO ESTRATÉGICA PARA A ÁREA CENTRAL DE VALENÇA   

C) Melhorar a mobilidade e a acessibilidade 

Fomentar a acessibilidade e mobilidade na Área 

Central de Valença; 

Definição e melhoria das condições de 

estacionamento público; 

Gerir adequadamente a ocupação temporária do 

espaço público pedonal com objetos móveis 

(esplanadas, publicidade, expositores, etc.); 

Melhorar a articulação entre os vários espaços; 

Promover soluções inovadoras para a mobilidade 

intra-urbana; 

Desenvolver, aperfeiçoar e adotar soluções técnicas 

adequadas e promover a sua aplicação universal no 

espaço público e nos edifícios públicos. 

D) Melhorar as infraestruturas  

Aposta em Iluminação mais eficiente, ajustada ao 

contexto urbano que contempla os parâmetros 

relativos à eficiência energética e qualidade 

ambiental, com a introdução do sistema LED; 

Remoção dos cabos inestéticos de eletricidade, 

telefones e antenas, e construção de uma rede 

subterrânea; 

Promover a modernização das infraestruturas; 

Melhorar a infraestrutura digital de armazenamento e 

distribuição de Informação. 
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E) Salvaguardar o património edificado 

Reforçar a divulgação e integração do Património 

classificado nos roteiros regionais, nacionais e 

internacionais; 

Preservação e valorização do património edificado 

como fator de identidade e competitividade e 

potenciador do desenvolvimento turístico; 

Valorização de edifícios e pormenores de valor 

histórico e patrimonial; 

Apostar na modernização e inovação de estruturas 

de serviços, beneficiando a carga simbólica dos seus 

elementos distintos e da notoriedade urbana, 

histórica e patrimonial. 

 

F) Potenciar as dinâmicas económicas, sociais e culturais 

Fixar população com perfis diversos na Área Central 

de Valença; 

Promover a “clusterização” de atividades culturais e 

criativas; 

Diversificar os segmentos de visitantes e turistas 

através da divulgação de potencialidades e produtos; 

Aumentar a oferta de espaços qualificados 

destinados ao terciário; 

Reforçar vivências e sociabilidades na Área Central 

de Valença; 

Apoiar a viabilidade e diversificação do uso 

económico, reforçando a atividade existente e 

promovendo a instalação de novos usos. 



7 | Programa de execução das intervenções prioritárias 
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A estratégia de intervenção na Área Central de Valença está 

estruturada por um conjunto de diretrizes orientadoras, com base em 

objetivos específicos, contribuindo e fomentando a melhoria do 

ambiente e imagem urbana, assim como a qualidade de vida dos 

seus moradores e visitantes. 

 

Embora nesta área estejam patentes problemas de índole urbana e 

social, a mesma tem a característica de preservar várias qualidades e 

atributos que lhe conferem uma forte identidade da história local. 

 

A linha programática de intervenções propostas pelo Município, no 

subcapítulo 7.3, está de acordo com as intenções e prioridades da 

vila e integra os projetos municipais já definidos e selecionados, bem 

como outros que através dos levantamentos de campos se 

identificaram como fundamentais para a revitalização da cidade.   

  

Todas as áreas e edifícios considerados como projetos públicos 

estruturantes na revitalização local estão já devidamente elencados, 

ainda que se encontrem em diferentes estados de maturação, 

conforme se apresenta no subcapítulo 7.3. 

 

Apresenta-se assim um conjunto de possíveis intervenções na área 

urbana de reabilitação da Área Central de Valença, assinalando 

7.1 | Referências de estratégia espacial  

Breve introdução  
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alguns problemas e procurando soluções que permitam ultrapassar 

os vários constrangimentos identificados. 

 

O objetivo é responder de forma satisfatória às necessidades dos 

habitantes e visitantes da Área Central de Valença, melhorando a 

qualidade de vida da população e potenciando a fruição de espaços 

públicos de excelência. 

 

Deste modo, cada uma das intervenções propostas visa estabelecer 

uma estratégia de desenvolvimento e ordenamento urbano, a partir 

da definição de um modelo de estrutura espacial e de uma 

programação de ações estratégicas previstas para a Área Central de 

Valença.  

  

É importante reiterar o facto de aglomerado urbano não ser uma 

unidade estanque, e nesse sentido as relações de reciprocidade 

entre diferentes partes da cidade são da mais elevada importância 

para as dinâmicas e na integração urbana.  

 

Neste sentido, estas relações devem assegurar fluxos significativos,  

de pessoas, de mercadorias e de bens, que otimizem recursos 

comuns, nomeadamente equipamentos, infraestruturas e vias 

estruturantes. 

  

Estes projetos resultarão como âncoras para o desenvolvimento 

urbano de Valença pois surgem da articulação entre a requalificação 

do espaço público e infraestruturas com a reabilitação de edifícios e 

equipamentos, valorizando os ativos existentes.  

 

Para além disso, é igualmente relevante acautelar que a estratégia 

de intervenção responda individualmente às partes, mas que seja 

pensada como um todo.  

 

Não devendo descurar-se um plano que funcione como matriz base 

para os projetos na área de reabilitação urbana, pois todas as 

intervenções deverão dialogar entre si, sem que se criem 

constrangimentos, e resultando numa imagem urbana coesa e 

harmoniosa. 

  

Os projetos estruturantes elencados para uma primeira fase, até ao 

ano de 2020, coincide com o atual quadro comunitário “Portugal 2014

-2020”, estão apresentados com data prevista de execução, de modo 

a distribuir os investimentos ao longo do tempo. 

 

Decorre da estratégia Municipal, estabelecer prioridades associadas 

à qualificação de equipamentos culturais e de lazer, de espaços 

públicos na envolvente próxima do património edificado de relevo, e 

criação de condições que potenciem e aumentem a atratividade da 



 

7 | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS  

| 157 
| 157 

Operação de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença | Câmara Municipal de Valença 

Área Central da cidade e consequentemente dinamizem a economia 

à escala local. 

 

Os investimentos na área de reabilitação delimitada contribuirão para 

melhorar o bem-estar das pessoas, assim como para diminuir os 

contrastes sociais e territoriais regionais, e ainda para promover 

condições de desenvolvimento urbano sustentável, com 

consequências  ao nível da capacidade de atração e fixação de 

atividades e de emprego qualificado. 

 

É de salientar que subsistem situações de degradação do parque 

habitacional e de equipamentos, bem como ao nível do próprio 

espaço público e observam-se carências e insuficiências de 

infraestruturas urbanísticas.  

  

Para além disso, não obstante os vários espaços públicos já 

intervencionados, outros existem com forte potencial, onde são 

necessárias intervenções de forma a proporcionar condições de 

comodidade e segurança aos seus utilizadores, garantindo a plena 

fruição destas áreas. 

 

Pretende-se que, as ações propostas aos vários níveis, para além do 

benefício direto para a população, possam contribuir para aumentar a 

atratividade da cidade, no sentido de garantir a criação de novas 

dinâmicas de desenvolvimento, recuperando e valorizando os ativos 

regionais existentes e reforçando a vertente distinta deste 

aglomerado populacional. 

 

Pretende reforçar-se a identidade local através das operações 

integradas de qualificação e dinamização socioeconómica, numa 

perspetiva de complementaridade entre territórios, favorável à sua 

diversificação e à sustentabilidade. 

 

Neste sentido será possível uma maior consolidação do sistema 

urbano, com especial atenção à identidade da paisagem urbana e 

aos valores patrimoniais e culturais em presença, valorizando os 

fatores identitários do aglomerado que alberga um vasto e 

diversificado património natural e construído.  

  

O Município de Valença pretende avançar com os vários projetos, a 

curto e médio prazo, na prossecução de todos os objetivos já 

expostos.  

    

Do mesmo modo assume-se as linhas gerais propostas em sede de 

plano de ação de regeneração urbana, PARU, elaborado em sede de 

candidatura à Prioridade de Investimento (PI) 6.5 “Reabilitação 

Urbana”. 
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Os programas gerais apresentados destinam-se a ser debatidos em 

sede de elaboração de projetos, alguns já em curso, no sentido de 

salvaguardar e potenciar aspetos urbanos idiossincráticos que 

valorizem a identidade local.  

 

Estes programas devem ser analisados numa perspetiva aberta e 

articulada com as intervenções individuais de modo a serem 

concordantes com o sistema urbano. 

 

Nesse sentido é importante salientar a existência do espaço público 

com uma forte potencialidade no que respeita à sociabilidade e 

convivialidade, embora em muitos casos não contemplem, por 

exemplo, mobiliário urbano adequado à estadia das pessoas. 

  

O espaço público representa a cidade e funciona como espaço 

mediador entre o território, a sociedade e a polis.  

 

 “O papel que o espaço colectivo é chamado a desempenhar 

ao nível simbólico consiste (como sempre) em tornar 

reconhecível a imagem de unidade do todo, dentro de um 

sistema de partes complementares por mais diversificadas 

que estas sejam. Mais do que um “grande” desenho é um 

“meta” desenho que pode responder a esta ambição – que 

não será, no entanto, credível nem viável se não 

acompanhar processos tendentes a níveis mais justos de 

coesão social. 

 

É também impensável aplicar ao território desurbanizado 

uma estratégia de continuidade do edificado através da 

colmatação de vazios que pode ter êxito onde eles são a 

excepção mas já não é realista onde são dominantes. A 

cidade alargada não terá mais a densidade média e a 

homogeneidade que caracteriza a cidade histórica tal como 

chegou até nós. A continuidade a que se pode aspirar será 

sempre feita com descontinuidades: entre nós das vias mais 

rápidas, morros ou vales, assentamentos populares ou 

industriais, mais ou menos erráticos.” 

 PORTAS, Nuno – Os Tempos das Formas: A Cidade Feita e 

Refeita. P.118 

 

Efetivamente, ao nível do espaço público, a Área Central de Valença 

já foi alvo de algumas intervenções financiadas por quadros 

comunitários e que tiverem como objetivo principal a melhoria da 

imagem e ambiente urbano de Valença. 

 

Com base na leitura do território da Área Central de Valença e na sua 

componente de espaço público definiram-se sete áreas de 
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intervenção, para as quais é apresentada uma breve caracterização, 

os principais problemas identificados e alguns pontos a ter em conta 

no seu programa. 

  

A política de regeneração e revitalização da cidade, vai além do 

investimento financeiro público em espaços exteriores de utilização 

coletiva e edifícios públicos.  

 

 Pretende-se que ao requalificar os espaços, melhorando a imagem 

urbana da cidade, se aumente a autoestima dos moradores, e 

proprietários, que por sua vez se sentirão incentivados à reabilitação 

dos seus imóveis. 

  

Na prossecução dos objetivos já delineados na área de reabilitação 

urbana da Área Central de Valença e no plano de ação de 

regeneração urbana de Valença, as intervenções seguidamente 

apresentadas, pretendem constituir-se como uma alavanca ao 

investimento privado, resultando numa estratégia integrada e 

conjunta. 

  

Para isso, há que referir o IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para 

a Reabilitação e Revitalização Urbanas. O IFRRU 2020 é um 

instrumento financeiro, criado no âmbito do Portugal 2020, sendo 

financiado pelos Programas Operacionais Regionais, do Continente e 

Regiões Autónomas, e pelo Programa Operacional Sustentabilidade 

e Eficiência no Uso de Recursos, para apoio à reabilitação e 

revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, 

em complementaridade, na reabilitação de habitação para 

particulares.  

 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados 

especificamente para este efeito por intermediários financeiros, a 

disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de 

mercado.  

  

São cofinanciáveis as operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU)  definidas pelos Municípios, desde que 

enquadradas numa das seguintes tipologias: 

 Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 

30 anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um 

nível de conservação igual ou inferior a 2 (DL.º 266-B/2012, de 

31 de dezembro); 

 Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas 

com vista à sua reconversão. 

  

A utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação própria, 

atividades económicas ou equipamentos de uso coletivo. 

Complementarmente serão apoiadas as intervenções em eficiência 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/portal/reabilitacao/homearu.html


 

 

lugar do plano-gestão do território e cultura, lda  

Avenida Araújo e Silva, 52 | 3810-048 Aveiro - Portugal  

Tel +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt 

160 |  

energética concretizadas no âmbito do projeto de reabilitação urbana 

de edifícios de habitação, que sejam identificadas em auditoria 

energética realizada para este efeito. 

 

Todas as operações que são objeto de financiamento têm de ser 

apreciadas pelo Município da área de localização do projeto. Para tal 

foi celebrado um Protocolo de colaboração institucional com 

a Associação Nacional de Municípios Portugueses que prevê a 

criação de um ponto focal específico para o IFRRU 2020 e, nos 

casos em que tal se demonstre pertinente, a criação de um balcão 

(físico e/ou virtual) dedicado às operações financiáveis pelo IFRRU 

2020. 

  

O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas 

ou privadas, incluindo os condomínios. As operações a financiar 

devem demonstrar viabilidade financeira e gerar receitas líquidas 

positivas suficientes para amortizar o valor do financiamento do 

investimento. 
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Não obstante todo o trabalho já desenvolvido em torno da 

acessibilidade e mobilidade para todos no espaço público da Área 

Central da Cidade de Valença, persistem ainda alguns problemas a 

este nível.  

 

A resolução destes problemas, à semelhança das intervenções já 

executadas ao longo dos últimos anos no espaço público,  é 

fundamental para a melhoria da qualidade do ambiente urbano e 

melhoria das condições e qualidade de vida dos moradores de 

Valença, bem como das pessoas que  trabalham, estudam e visitam 

a cidade.  

 

Entre as várias barreiras à circulação pedonal, destacam-se 

essencialmente:  

É facto que a cidade de Valença é um território com diversas 

potencialidade, em que a existência de uma rede de percursos 

pedonais acessível, segura, cómoda e contínua contribuirá 

fortemente para uma maior vivência dos espaços e valorização da 

cidade, tornando-a mais atrativa, sustentável e dinâmica.  

127 | Quadro - Acessibilidade e mobilidade para todos 

7.2 | Necessidades gerais de intervenção  

 Pavimento irregular e degradado; 

 Passeios subdimensionados ou inexistentes; 

 Estacionamento indevido; 

 Sinais de trânsito mal localizados; 

 Caldeiras de árvores desprotegidas; 

 Contentores do lixo; 

 Iluminação pública insuficiente; 

 Ausência de passadeiras em pontos fulcrais de atravessamento; 

 Barreiras arquitetónicas e urbanísticas, nomeadamente pilaretes. 

128 | Esquema de acessibilidade para todos 

Acessibilidade 

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE PARA TODOS 
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Os espaços verdes públicos sustentam e organizam a malha urbana, 

e são promotores da continuidade ecológica. Representam ainda 

uma possibilidade de contacto com a natureza e permitem uma 

ambiente mais saudável. 

 

Na área de reabilitação da Área Central de Valença existem espaços 

verdes públicos que apresentam  diversos problemas, 

nomeadamente: 

 Défice no continuum naturale; 

 Zonas ensolaradas; 

 Falta de manutenção; 

 Má gestão dos recursos, como por exemplo, nas tipologias de 

rega e períodos de rega; 

 Mobiliário urbano desatualizado; 

 Estacionamento indevido; 

 Caldeiras de árvores desprotegidas; 

 Iluminação pública insuficiente; 

 Barreiras arquitetónicas e urbanísticas. 

ESPAÇOS VERDES 

Os espaços públicos deverão estar conectados entre si e com os 

principais pontos de atração pública da cidade, sendo articuladas as 

atividades desenvolvidas nos espaços públicos com o comércio local 

e equipamentos públicos. 

 

Os espaços públicos de Valença devem ser requalificados, de modo 

a alterar a sua monofuncionalidade, prevendo diversas atividades e 

diversos tipos de utilizadores. 

129 | Quadro - Espaços Verdes 

00 | esquema 

130 | Esquema tipo proposto - espaços verdes 

Espaços verdes 
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O mobiliário urbano é um elemento importante a considerar na 

definição do espaço público e no comportamento dos percursos 

pedonais, para que se desfrute em pleno da vivência pública. 

 

Através da análise e diagnóstico do território foi possível detetar 

algumas lacunas ao nível do mobiliário o urbano, dentro da área de 

reabilitação urbana da Área Central de Valença, nomeadamente:  

 Número de peças de mobiliário urbano insuficiente para 

satisfazer as necessidades atuais; 

 Falta de manutenção; 

 Mobiliário urbano muitas vezes desatualizado e desadequado ao 

espaço em que está inserido; 

 Esplanadas com localização e dimensões desadequadas em 

relação ao espaço onde se inserem; 

 Iluminação pública insuficiente. 

MOBILIÁRIO URBANO 

Para a cidade de Valença, as intervenções de requalificação do 

espaço público devem der regidas por uma matriz orientadora para 

que as soluções finais resultem numa imagem coerente e 

harmoniosa do conjunto.  

 

Não obstante a existência de espaços com diversas características e 

particularidades, a referida matriz será fundamental para o sucesso 

da articulação das estratégias específicas de atuação nos diversos 

espaços criando uma imagem de unidade.  

 

É de sublinhar que um dos problemas patente em todas as áreas de 

intervenção prioritárias está relacionado com lacunas ao nível do 

mobiliário urbano existente, que em muitos casos não é suficiente 

para as exigências atuais (como por exemplo; papeleiras, iluminação 

pública e bancos de jardim). 

  

Torna-se, por isso, determinante a introdução de mobiliário urbano 

adequado às necessidades dos respetivos espaços. Todas as peças 

e elementos implantados nos espaços públicos, sejam decorativos ou 

funcionais, contribuem fortemente para imagem urbana e podem 

reforçar e reafirmar a identidade local. 

  

 

131 | Quadro - Mobiliário Urbano 

Mobiliário urbano 
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O presente capítulo apresenta as intervenções propostas para a Área 

de Reabilitação Urbana da área central de Valença, elencadas pela 

Câmara Municipal para desenvolver ao longo do período de execução 

da presente Operação de Reabilitação Urbana. 

 

 A estratégia de intervenção na Área Central de Valença está 

estruturada por um conjunto de diretrizes orientadoras, com base em 

objetivos específicos, contribuindo e fomentando a melhoria do 

ambiente e imagem urbana, assim como a qualidade de vida dos 

seus moradores e visitantes. 

  

O presente documento surge no sentido de delinear uma base de 

recomendações/boas práticas ao nível do desenho urbano e gestão 

da cidade, com o objetivo de promover a implementação de projetos 

específicos, já identificados como prioritários para a revitalização da 

Área Central de Valença. 

  

Apresenta-se assim um conjunto de possíveis intervenções na área 

urbana de reabilitação da Área Central de Valença, assinalando 

alguns problemas e procurando soluções que permitam ultrapassar 

os vários constrangimentos identificados. 

  

O objetivo é responder de forma satisfatória à maior parte das 

necessidades dos habitantes e visitantes da Área Central de Valença, 

7.3 | Apresentação das ações de iniciativa pública  
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melhorando a qualidade de vida da população e potenciando a 

fruição de espaços públicos de excelência. 

  

Deste modo, cada uma das ações propostas em 7.3 visa estabelecer 

uma estratégia de desenvolvimento e ordenamento urbano, a partir 

da definição de um modelo de estrutura espacial e de uma 

programação de ações estratégicas previstas para a Área Central de 

Valença.   

 

  

É de salientar que, tal como já foi referido, a Área Central de Valença 

cresceu sem planeamento sofrendo uma expansão abusiva e 

desordenada, revelando hoje uma composição formal e espacial 

aleatória e desordenada, e projetada sem relações e alinhamentos 

com o entorno envolvente. 

 

Ao longo dos últimos anos a Câmara Municipal tem desenvolvido 

diversas intervenções ao nível do espaço público no sentido de 

articular espaços e tornar a cidade mais confortável e atrativa.  

 

Um dos principais objetivos tem sido valorizar o peão, assegurando 

condições uma plena fruição do espaço público.  
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132| Planta esquemática das áreas de intervenção propostas 

Requalificação Urbana da Área Central da 

Cidade de Valença – fase 1 

1 

Reabilitação do Mercado Municipal 

Requalificação do Jardim Municipal 
3 

Requalificação do espaço público e arruamentos 

na envolvente ao Estádio Municipal  

8 

4 
7 

Estrutura Verde de Valença 

Reabilitação do Edifício Ferroviário 

e Guarda Fiscal 

5 

Reabilitação do Colégio Asilo Fonseca e 

Requalificação do espaço envolvente 

2 

6 
Rede ciclável de Valença 
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A presente proposta pretende intervir na Rua Manuel Temporão, bem 

como na Rua e Largo de S. Sebastião. Esta zona situa-se do lado 

exterior da muralha que limita o Centro Histórico de Valença.  

 

É de salientar que atualmente este espaço apresenta alguma 

degradação e todo ele, quando necessário, serve de estacionamento 

de forma abusiva e desorganizada.  

 

Objetiva-se dar continuidade  ao trabalho desenvolvido ao longo de 

uma década, que incide na requalificação urbana e paisagística das 

principais artérias da malha urbana – zona extra-muros da cidade de 

Valença do Minho.  

 

A intervenção visa dar seguimento à imagem já definida na 

requalificação da Avenida S. Teotónio e prolongar a mesma 

linguagem urbanística e paisagística para a Rua Manuel Temporão e 

Ruas adjacentes do “Largo da Lua de Mel”.  

 

Pretende-se ainda melhorar um acesso secundário no lado Poente 

ao interior da malha urbana, repavimentando toda a área de 

intervenção criando/marcando novos passeios “espaço pedonal” que 

fazem a ligação com os existentes na Avenida S. Teotónio e Avenida 

A1 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE VALENÇA - FASE 1 

133 | Planta do a área de intervenção 

 



 

| 169 
| 169 

7 | PROGRAMA DE EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS  

Operação de Reabilitação Urbana da Área Central de Valença | Câmara Municipal de Valença 

do Colégio Português até à entrada da futura praça - “Largo da Lua 

de Mel”.  

 

Serão também introduzidas linhas de árvores e a criação de 

pequenos núcleos arbóreos, pontos de paragem com espaço de 

descanso, nomeadamente bancos e área de lazer, podendo dar 

apoio a atividades culturais ao ar livre.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A requalificação de toda o Largo da Lua de Mel e ruas adjacentes, 

objetiva dota-la de infraestruturas de água, saneamento, paisagismo, 

mobiliário urbano, assim como, de reperfilamento e pavimentação de 

arruamentos.  

 

Para que a requalificação sirva melhor os moradores e transeuntes, 

respeitando simultaneamente a proteção à Muralha, são propostos 

perfis e imagem urbana adequada e consonante com a existente nas 

ruas adjacentes  por uma questão de uniformização e dignificação do 

espaço.  

 

Em termos de estruturas, a solução preconizada visa o reforço de 

muros em betão que constituem rampas de acesso a caves de 

edifícios que apresentam patologias no seu desempenho estrutural, e 

que se pretende reforçar bem como ampliar a área de circulação 

pedonal.  

 

Em termos de infraestruturas as intervenção são maioritariamente 

para substituição/reabilitação de troços existentes pelo que serão 

respeitadas as cotas a jusante em ligação à rede existente.  

 

Em termos de paisagismo as espécies vegetais foram escolhidas 

pela sua folhagem e pela flor que produzem, o que garante um 

efeito cromático muito diversificado. Será executado um relvado 

com o fornecimento da relva em tapete, o que irá permitir um 

instalação muito rápida do mesmo, cobrindo o terreno com um 

manto espesso.  

 

A melhoria da qualidade de vida para os habitantes também 

passará pela requalificação das estruturas, das infraestruturas de 

águas e saneamento, do mobiliário urbano e da criação do espaço 

de recreio e lazer do Largo da Lua de Mel, até então um espaço 

desqualificado em terra caracterizado pelo estacionamento abusivo. 
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134 | Asilo Fonseca, fachada principal. s/d 

(Fonte: http://valencainfo.blogspot.pt/, acedido em julho de 2017) 

O antigo Colégio Asilo Fonseca está implantado na Zona Especial de 

Proteção das Fortificações da Praça de Valença do Minho, junto a 

uma das principais artérias da cidade.  

 

O projeto do edifício é da autoria do conceituado arquiteto Ventura 

Terra e a inauguração da obra remonta ao ano de 1928.  

 

É de salientar que em 1940 existiam 91 alunas internas e 130 

externas, frequentando 152 a classe da primária e 70 a classe 

secundária.  

 

 

No entanto, anos mais tarde, em 1974 as Irmãs Franciscanas 

Hospitaleiras da Imaculada Conceição abandonaram definitivamente 

o Colégio. 

 

Em 2001, depois de ser Escola Municipal de Valença e Colégio 

Português, no edifício do Antigo Asilo Fonseca, instalou-se a Escola 

Superior de Ciências Empresariais, com apenas um curso, 

informática de gestão. 

 

Atualmente encontra-se devoluto, sendo património da Santa Casa 

da Misericórdia de Valença. 

A2 | REABILITAÇÃO DO COLÉGIO ASILO FONSECA E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE   

135 | Asilo Fonseca, fachada tardoz, 2017 
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Também os espaços interiores serão devidamente intervencionados, 

de forma a solucionar todas as patologias presentes, sendo ainda 

considerado na fase de projeto as alterações necessárias à 

adaptação do edifício ao novo uso a que se destina. 

 

Para além da intervenção no edifício, propõe-se ainda intervir no 

espaço envolvente ao mesmo.  

 

Parte do espaço envolvente ao Colégio Asilo Fonseca, confronta com 

uma das principais avenidas da cidade, mais concretamente a 

Avenida Miguel Dantas. Esta área integra uma multiplicidade de 

usos, nomeadamente edifícios de carater habitacional, cultural, 

comercial e serviços.  

 

Assim, pelas suas características e localização, este é um local de 

grande afluxo diário, pelo que é fundamental garantir boas condições 

de utilização do mesmo. 

 

O objetivo de requalificação deste espaço passa por integrar a área 

envolvente ao antigo colégio com a avenida, tornando-o num espaço 

de utilização pública, de modo a possibilitar a integração e ligação do 

edifício com a área envolvente.  

 

Considera-se fundamental a conservação e preservação deste imóvel  

enquanto património edificado local, pelas suas características e 

história. 

 

Nesse sentido, a presente ação tem como objetivo reabilitar o 

emblemático edifício, reconvertendo o seu uso original num espaço 

de atividades culturais, sociais, educativas e recreativas. 

 

O novo programa deve considerar a criação de um polo de educação/

ensino superior ou universidade sénior, ou um ninho de empresas 

incorporando salas de conferencias e um auditório com usos 

polivalentes. 

 

Estas propostas surgem sempre no sentido de dinamizar não só a 

utilização do edifício, mas também de Valença, garantindo novos 

fluxos e atividades que promovam a cidade a nível social e 

económico. 

 

Em termos operacionais a presente ação visa a resolução de todas 

as patologias exteriores do edifício, nomeadamente a nível da 

cobertura, fachadas e caixilharias. 
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A presente ação desenvolve-se no sentido da prossecução da 

regeneração da imagem e ambiente urbana de Valença, 

assegurando a melhoria das condições de mobilidade e reforço da 

coesão socio-territorial, bem como estimular o aparecimento de 

novas atividades económicas com impacto sobre a atratividade 

urbana, com consequências positivas sobre a economia local. 

 

Operacionalmente, a intervenção prevê criar condições de 

acessibilidade para todos no espaço público, implementar mobiliário 

urbano adequado, incluindo iluminação energeticamente eficiente, e 

melhorar o conforto da circulação pedonal. 

138 | Antigo Colégio Asilo Fonseca e espaço envolvente, 2017 

 

137 | Antigo Colégio Asilo Fonseca e espaço envolvente, 2017 

 

136 | Planta de localização do edifício do antigo Colégio Asilo Fonseca 
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O jardim municipal localizado na Avenida Doutor Tito Fontes, em pelo 

núcleo da área central da cidade de Valença, constitui um espaço de 

excelência que incorpora as vertentes de recreio e lazer. De planta 

retangular, ocupa todo um quarteirão, a oeste é limitado pela Avenida 

de Espanha que é um arruamento principal de acesso à fronteira.  

 

Com uma entrada monumental marcada por pilastras coroadas por 

pináculos, o jardim municipal é cercado por muro e gradeamento de 

ferro.  

 

No seu interior, encontra-se uma diversidade de espécies arbustivas 

e arbóreas, e canteiros relvados tornando o espaço um local atrativo 

aos visitantes. Para além da vegetação, podemos encontrar um 

parque infantil, uma fonte e um coreto. 

  

É de salientar que existe mobiliário urbano como bancos de madeira, 

papeleiras e iluminação, que apesar de desatualizados cumprem a 

sua função.  

 

O jardim municipal apresenta-se bem cuidado, com uma vedação em 

todo o seu perímetro proporcionando aos seus utilizadores conforto e 

segurança.  

A3 | ARRANJO PAISAGÍSTICO DO JARDIM MUNICIPAL  

139 | Planta de localização do Jardim Municipal 
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No entanto a intervenção ao nível das estruturas verdes é uma 

necessidade, no sentido da preservação da identidade das áreas 

urbanas e dos recursos biofísicos e paisagísticos que merece ser 

expandida com vista a equilibrar as características da estrutura verde 

com a morfologia do território.  

 

Os espaços verdes públicos e privados, mais do que reguladores 

ambientais, participam na qualidade de vida, produzem sombra, 

ajudam a reduzir as temperaturas e gases, contribuem para a 

melhoria do conforto das pessoas e desempenham ainda um papel 

determinante enquanto elemento de utilidade social. 

 

Na sua envolvente próxima está o antigo campo da feira que também 

vai sofrer uma intervenção, dada a proximidade entre os espaços, e 

pelo facto de ambos constituírem espaços de receção, seria da maior 

importância a continuidade entre eles. 

 

Sendo assim, a intervenção prevê criar condições de acessibilidade 

para todos no espaço público, implementar mobiliário urbano 

contemporâneo, incluindo iluminação energeticamente eficiente, e 

melhorar o conforto da circulação pedonal. 

 

A intervenção proposta pretende a reconversão desta área num 

espaço público de excelência da cidade de Valença, considerando-se 

como fundamental conceder-lhe uma nova imagem visual, que terá 

necessariamente consequências positivas ao nível do 

desenvolvimento cultural, económico e social, bem como do aumento 

da atratividade e reforço da identidade local.  

 

O jardim passará a assumir-se como a “sala de visitas” da cidade, um 

local de estadia e lazer, privilegiando a circulação pedonal e 

garantindo conforto, segurança e melhoria do ambiente urbano, para 

além disso, é de salientar a polivalência de usos do espaço. 

 

O jardim Municipal, juntamente com o antigo campo da feira, funciona 

como elemento de agregação e coesão social que permite 

desenvolver um conceito e alcançar a materialização de uma ideia de 

paisagem devendo possibilitar uma apropriação e fruição total do 

espaço. 
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O Mercado Municipal de Valença, funciona às quartas-feiras e 

sábados de manhã, com o Mercado das Lavradeiras, tratando-se de 

um espaço perfeitamente integrado na malha urbana da área central 

de Valença. 

 

Exerce uma função de abastecimento da população, sobretudo no 

que respeita a produtos alimentares, designadamente, frutas, 

legumes e peixe, embora com algum comércio de produtos 

alimentares em redor, como talhos e mini-mercados que, de certa 

forma, complementam a função de abastecimento diário deste 

mercado. 

 

Apesar de algumas dificuldades estruturais e funcionais existentes, 

agravadas pelas patologias existentes no edifício, as quais se 

pretende solucionar com esta operação, vive-se neste espaço o 

ambiente particular de “mercado”, de proximidade e cumplicidade 

entre vendedores e compradores. 

 

Pretende-se, com esta proposta iniciar um processo de intervenção 

de forma a moderniza-lo e recentra-lo enquanto importante unidade 

comercial e ponto de referência de centralidade comercial, histórica, 

social, económica da cidade de Valença. 

140 | Planta de localização do Mercado Municipal 

A4 | REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL  
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A reabilitação do Mercado assume-se como um contributo decisivo 

para o apetrechar com novas valências e capacidades de atrair 

novas atividades que complementem e sirvam de âncora não apenas 

à própria Unidade Comercial e estabelecimentos de comércio e 

serviços da envolvente, mas também à estratégia de 

desenvolvimento socioeconómico do próprio concelho, mantendo 

ainda assim uma cultura de mercado “tradicional”.  

 

O foco da presente intervenção será centrado na valorização e 

potenciação das características do existente, relacionadas com os 

aspetos físicos do edifício, assim como a valorização do edifício 

tendo em conta os usos atuais dos Mercados Municipais. 

 

É ainda de salientar que, a intervenção pretende possibilitar um uso 

polivalente do edifício, que poderá servir outros usos nos dias em que 

não funcionar como mercado.  

 

Uma das possibilidades é a criação de bancadas amovíveis, que 

permitam aos vendedores melhores condições para exercer a sua 

atividade, e que, simultaneamente, ao poderem ser recolhidas 

permitam a utilização de espaço amplo sempre que necessário. 

141 | Mercado Municipal de Valença 

 

142 | Interior do Mercado Municipal de Valença 
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O edifício ferroviário e o edifício da guarda fiscal, implantados junto à 

estação de caminhos-de-ferro na Linha do Minho, localizam-se na 

área central da cidade e ocupam a antiga cocheira de locomotivas, 

que funcionou entre 1913 e 1972.  

 

No atual Museu, inaugurado em 2001, é possível rever, em 

exposição, veículos que constituíram o comboio no século XIX. O 

Centro de Preservação da Memória Ferroviária de Valença, também 

assim designado, possui um acervo com mais de 60 peças, através 

das quais se conta um pouco da história ferrovia local.  

 

Salienta-se que este espaço tem como objetivo a preservação de 

todo o património arquitetónico, documental, bibliográfico, 

iconográfico, fotográfico e outros bens ligados à história ferroviária do 

município e da região.  

 

É de referir que o projeto da estação foi realizado pelo diretor de 

construção, engenheiro Augusto Luciano Simões de Carvalho, na 

divisão governamental dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro.  

 

Em termos operacionais, propõe-se a recuperação do edifício, tanto a 

nível interior, com a modernização do espaço e a sua adaptação às 

A5 | REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO FERROVIÁRIO E GUARDA FISCAL 

143 | Planta de Localização do  edifício ferroviário e do edifício da guarda fiscal 
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exigências de funcionamento e comodidade atuais, como exterior, 

através da reabilitação das fachadas e cobertura, não descurando o 

princípio da sustentabilidade, e nesse sentido adotando critérios de 

eficiência energética.  

 

Na prossecução da revitalização urbana através da aposta na 

reabilitação, a Câmara Municipal de Valença propõe reabilitar o 

Museu Ferroviário, tendo por base políticas de desenvolvimento 

sustentáveis que valorizem os ativos existentes, em particular o 

património histórico-cultural, tal como prevê o POR-NORTE.  

 

Considera-se esta intervenção como fundamental para o aumento da 

atratividade local e reforço da coesão socio-territorial. Destaca-se 

ainda o impacto que a presente ação terá na dinâmica cultural da 

cidade, constituindo também um estímulo à economia local.  

 

É de salientar o edifício da antiga residencial Rio-Minho, nas 

proximidades da estação ferroviária. Embora o imóvel se encontre 

devoluto e em gradual estado de degradação, tem um forte potencial 

para integrar funções direcionadas para o turismo, nomeadamente 

para alojamento local. 

144 | Estação Ferroviária de Valença 

 

145 | Edifício Ferroviário a reabilitar 
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Esta operação visa a construção de ciclovias ou vias pedonais, 

podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes 

que envolvem peões e ciclistas.  

 

Pretende-se melhorar a qualidade da acessibilidade de peões e 

bicicletas, a organização funcional e a inserção urbana no território. 

 

Este projeto respeitando os princípios de uma política ativa de 

Mobilidade sustentável, que o município, começou a encetar em 

2004, com a realização da premiada ecopista, assenta por base nos 

critérios da mobilidade sustentável nos centros urbanos.  

 

Criando-se novos troços de uma rede ciclável e pedonal interna na 

Cidade de Valença que liga o Centro histórico e a zona central da 

Cidade de Valença.  

 

Pretende-se, que com esta medida se reduza o nível e uso do 

transporte pessoal num troço de cerca de 500m entre a cidade nova 

e o centro histórico, hoje muito frequente, face a “divisão de serviços 

administrativos existentes entre as duas áreas.  

 

A intervenção visa ainda fazer a ligação com este troço dos principais 

zonas modais Ferroviária e rodoviária e os núcleos urbanos e 

concomitantemente, com as restantes troços de vias verdes, 

mesclando num todo a oferta de troços urbanos com vocações de 

mobilidade urbana. 

 

Uma rede que serve um objetivo concreto de mobilidade  e a 

mobilidade do lazer e desporto existentes nas imediações da cidade. 

 

Os objetivos a atingir com a operação são os coincidentes com os 

objetivos estratégicos definidos no PAMUS do Alto-Minho, mais 

concretamente:  

- Melhoria da eficiência e da eficácia do transporte de pessoas e bens 

- Contributo da operação Bastante Significativo; 

- Promoção de uma harmoniosa transferência para modos de 

transporte mais limpos e eficientes – Contributo da operação 

Bastante Significativo; 

- Redução da poluição atmosférica, do ruído, das emissões de gases 

com efeito de estufa e do consumo de energia – Contributo da 

operação - Significativo; 

- Garantia de um sistema de acessibilidades e transporte mais 

A6 | REDE CICLÁVEL DE VALENÇA 
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146 | Planta da Proposta da Rede Ciclável da cidade de Valença - Mobilidade Urbana Sustentável entre a área Central e o Centro Histórico de Valença  

Fonte: Câmara Municipal de Valença 

inclusivo – Contributo da operação Significativo; 

- Redução do impacte negativo do sistema de transportes sobre a 

saúde e a segurança dos cidadãos, em particular dos mais 

vulneráveis - Contributo da operação Bastante Significativo. 
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Na área central de Valença existem poucos espaços públicos de 

estar e lazer, que ofereçam aos seus utilizadores conforto e 

segurança para realizar as mais diversas atividades desportivas ou 

de caracter sociocultural. 

 

Neste momento, existem três espaços urbanos expectantes numa 

área integra uma multiplicidade de usos, nomeadamente edifícios de 

carater habitacional, cultural, comercial e serviços.  

 

Estes espaços vazios devem ser estruturados e recuperados, como 

espaços de encontro e de união entre as diversas partes da cidade 

que se encontram fragmentadas e carentes de espaços públicos, 

ajudando a reanimar a cidade de Valença. 

 

O objetivo da intervenção passa pela criação de uma nova estrutura 

verde, que se interligue com a existente. 

 

Operacionalmente, a intervenção prevê criação de um conjunto de 

circuitos pedonais e cicláveis que permitam uma maior conexão entre 

a Avenida São Teotónio, o Mercado Municipal e a estação 

Rodoviária. Assim como a implementação de mobiliário urbano 

adequado, incluindo iluminação energeticamente eficiente.  

A7 | ESTRUTURA VERDE DE VALENÇA 

147 | Identificação dos vazios urbanos na cidade de Valença 
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Os percursos cicláveis do futuro parque irão complementar a rede 

ciclável já projetada, no âmbito da Mobilidade Urbana Sustentável 

entre a Área Central e o Centro Histórico de Valença. 

 

Para além dos percursos, prevê-se ainda a introdução de uma 

diversidade de espécies arbustivas e arbóreas, assim como a criação 

de canteiros relvados, de modo a tornar este espaço um local 

atrativo, e assim contribuindo para a melhoria do conforto das 

pessoas e aumento da qualidade de vida. 

 

O Parque Urbano será composto por 3 áreas com funções diferentes. 

A área 1 será um lugar de passagem, este espaço funcionará como 

um corredor verde de ligação entre o edifício do mercado e a Avenida 

São Teotónio.  

 

A área 2 terá um caracter de espaço de lazer e estadia, com zonas 

de recreio e dedicadas à prática desportiva. Já a área 3 funcionará 

como uma grande sala de espera verde, dada a proximidade à 

estação rodoviária. 

 

Estes três espaços verdes apresentarão tipologias diferentes, 

contudo possuem componentes comuns a todos eles, a componente 

ambiental e ecológica, e a componente de desporto e lazer.  

Como tal, faz todo o sentido a sua interligação através de corredores 

verdes estabelecendo uma conexão, que privilegie a deslocação por 

modos suaves, contendo extensas faixas arborizadas, incrementando 

a sustentabilidade urbana, ao mesmo tempo que potenciam a 

estrutura ecológica urbana, uma vez que promovem o continuum 

naturale. 

 

Ao proporcionar ligações uteis e atrativas entre as diferentes áreas da 

cidade, os corredores funcionam como elemento dinamizador da 

biodiversidade, da economia dos recursos, da cultura e da saúde da 

população. 

 

Será, assim, um elemento fundamental na malha urbana, pela sua 

contribuição ecológica e por ser essencial para a redução dos efeitos 

nocivos da cidade no ambiente.  

 

Mas também por contribuir para a valorização estética e redução do 

impacto dos espaços construídos, desempenhando uma importante 

função ao nível social, proporcionando áreas destinadas ao lazer.  
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Na zona mais a Norte da ARU da Área Central de Valença estão 

concentrados diversos equipamentos, nomeadamente o parque 

desportivo, a escola, a biblioteca e o cemitério. 

 

Pela afluência diária em toda esta área, quer por veículos quer por 

peões, atualmente a organização do espaço não é a mais apropriada, 

não acompanhando as necessidades atuais.  

 

Por isso é fundamental que a utilização da mesma garanta as 

necessárias condições de comodidade e segurança sobretudo aos 

peões.  

 

É de salientar que nos últimos anos já se verificaram requalificações 

na área apontada, nomeadamente a nível de arruamentos. No 

entanto, o cemitério e o estádio municipal encontram-se em 

degradação e carecem de uma intervenção.  

 

Pretende-se melhorar a atratividade destas infraestruturas, assim 

como resolver os inúmeros problemas provocados pelas 

infraestruturas aí existentes, que devido ao desgaste temporal, se 

encontram, em alguns casos, inoperacionais. 

 

A8 | REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO E ARRUAMENTOS NA ENVOLVENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL  

148  | Planta com a identificação da área de intervenção 
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A presente intervenção propõe ainda a requalificação e 

reorganização do espaço público que confronta com a entrada do 

cemitério e do estádio.  

 

Operacionalmente a proposta visa a requalificação dos pavimentos e 

eliminação de barreiras arquitetónicas, melhorando a mobilidade e 

acessibilidade, a implementação de mobiliário urbano, e introdução 

de vegetação e tratamento da arborização existente.  

 

Assim como o condicionamento da circulação automóvel, através de 

sinalização adequada, privilegiando o peão. 

 

Objetiva-se ainda a requalificação dos arruamentos envolventes, 

nomeadamente através do reperfilamento de algumas vias, no 

sentido de criar passeios com maiores dimensões, onde, em 

determinados casos, seja possível introduzir linhas arbóreas. 



8 | Proposta de operacionalização da estratégia de reabilitação urbana 
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O regime jurídico da reabilitação urbana, regulado pelo Decreto-Lei 

nº 307/2009, de 23 de outubro e alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 

de agosto e pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de setembro, 

estabelece as funções de gestão e coordenação da operação de 

reabilitação urbana referente a uma área de reabilitação urbana às 

“entidades gestoras”, bem como o “modelo de execução das 

operações de reabilitação”. 

 

A qualidade de entidade gestora pode corresponder ao próprio 

município ou a uma empresa do sector empresarial local, de acordo 

com o disposto do nº1 do artigo 10.º do RJRU. “O tipo de entidade 

gestora é adotado, de entre os referidos no n.º 1, na estratégia de 

reabilitação urbana ou no programa estratégico de reabilitação 

urbana”, nos termos do nº3 do artigo 10.º do RJRU. 

 

Tendo em consideração o disposto do nº1 do artigo 33.º no supra 

referido regime jurídico, as operações de reabilitação urbana 

sistemáticas são orientadas por um programa estratégico de 

reabilitação urbana.  

 

Este, deve conter as opções estratégicas de reabilitação e de 

revitalização da área de reabilitação urbana, estabelecer os prazos 

de execução, definir as prioridades e especificar os objetivos a 

prosseguir, estabelecer o programa com a identificação das ações 

8.1 | Modelo de gestão da ORU e adequação da estrutura orgânica interna 

149 | Esquema representativo da gestão da ORU 
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estruturantes, determinar o modelo de gestão e de execução, 

apresentar os quadros de apoios e incentivos às ações de 

reabilitação executadas pelos proprietários e propondo  soluções de 

financiamento, descrever um programa de investimento público, 

definir o programa de financiamento, mencionar a necessidade ou 

não de elaboração, revisão ou alteração de plano de pormenor de 

reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir 

através do mesmo (nº 2 do artigo 33º do RJRU). 

 

A Câmara Municipal de Valença, assume-se como entidade gestora 

da presente operação de reabilitação urbana sistemática da Área 

Central de Valença.  

 

De acordo com o disposto do artigo 11.º, o RJRU prevê a 

possibilidade de serem adotados os modelos de execução das 

operações de reabilitação urbana por iniciativa dos particulares e por 

iniciativa das entidades gestoras.  

 

Nos casos de iniciativa particular, nos termos do nº2 do artigo 11.º do 

RJRU, existe a possibilidade de se desenvolverem a execução das 

operações com recurso à modalidade de execução pelos particulares 

com o apoio da Câmara Municipal ou através da modalidade de 

administração conjunta.  

 

Por sua vez, nos casos de iniciativa das entidades gestoras, segundo 

o nº3 do artigo 11.º do referido regime, as operações de reabilitação 

urbana podem desenvolver-se através das seguintes modalidades de 

execução direta pela Câmara Municipal, de execução através de 

administração conjunta, de execução através de parcerias com 

entidades privadas.  

 

No que se refere às parcerias com entidades privadas, concretizam-

se através de concessão da reabilitação e contrato de reabilitação 

urbana, segundo o nº4 do artigo 11.º do referido regime. 

 

A adoção de modelos de governação próprios de cada um dos 

municípios, permite a intervenção em consonância com as 

necessidades dos cidadãos. Através desta aproximação aos 

cidadãos, aos seus problemas e necessidades, que marcam 

decisivamente o modo de agir dos governos locais. 

 

A articulação entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, na 

presente operação, permite o acompanhamento, gestão dos 

incentivos e apoios, avaliação, fiscalização das intervenções. O órgão 

executivo da Câmara Municipal, liderado pelo Presidente, assume as 

funções de direção das ações decorrentes desta Operação de 

Reabilitação Urbana, ORU. 
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Nos termos do artigo 4.º do Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais de 2013, compete à Divisão de Educação, 

Cultura e Ação Social, integrada no Departamento de Serviços da 

Presidência, de Polícia Municipal e de Proteção Civil, “Colaborar com 

os particulares em ações de recuperação e reabilitação do património 

edificado privado”.  

 

Neste sentido, a Câmara Municipal pode colaborar com os privados a 

nível do acompanhamento das operações de reabilitação urbana, 

apresentação de soluções de financiamento, informações relativas 

aos apoios e incentivos à reabilitação e ao arrendamento, enunciados 

no decorrer do presente documento. Sendo ainda possível 

estabelecer parcerias entre as entidades privadas e a Câmara 

Municipal com intuito de concretizar as intervenções propostas. 

 

A resolução dos diversos problemas locais não deve recair somente 

na Câmara Municipal, por um lado devido a questões financeiras e 

por outro pela vocação específica dos seus serviços. Esta encontra-

se capacitada a encontrar soluções estáveis e sustentáveis se, em 

muitas delas, incorporar uma vasta gama de agentes e entidades.  

 

A atual estratégia de reabilitação urbana de Valença acarreta a 

necessidade de articulação entre o município e as entidades do 

Governo Central em matéria de política urbana, particularmente em 

reabilitação urbana.  

 

Deste modo, torna-se oportuno o reforço de competências técnicas e 

de recursos humanos em áreas de especialização de reabilitação 

urbana, tais como jurídica, económica, social, marketing territorial e 

comunicação.  

 

Este reforço visa adequar as especialidades disciplinares existentes à 

abordagem integrada proveniente do processo de implementação 

que a operação exige e às novas competências, sendo importante 

para o sucesso da presente ORU. 
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No âmbito da estratégia de reabilitação urbana delineada para a 

Área Central de Valença, a Câmara Municipal assume-se como o 

interveniente mais ativo, com uma ação direta na qualificação dos 

espaços e edifícios públicos, assim como na disponibilização de 

apoios e regulação. 

 

O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 

Urbanas (IHRU) desempenha um papel importante em matéria de 

apoios às intervenções, com o intuito de influenciar e estimular o 

investimento privado no processo de reabilitação. 

 

Para além da Câmara Municipal, os proprietários de imóveis, 

empresários dos setores do comércio, restauração e cafetaria, os 

prestadores de serviços de proximidade, as instituições e 

associações que ocupem ou utilizem os edifícios das áreas de 

intervenção, constituem os restantes intervenientes na operação de 

reabilitação urbana. 

 

Na ARU da Área Central Valença encontram-se previstos os 

instrumentos e mecanismos de apoio e incentivo a mobilizar para a 

implementação da estratégia de reabilitação urbana. 

Nomeadamente, incentivos de natureza fiscal, incentivos de 

natureza administrativa e ainda instrumentos de apoio financeiro. 

 

Nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 13º do RJRU, e nos 

termos definidos no artigo 71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

sem prejuízo de outros benefícios e incentivos, são conferidos aos 

proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os 

edifícios ou frações abrangidos pela ARU, os seguintes benefícios 

fiscais: 

 

IMT – Isenção de IMT as aquisições de prédio urbano ou 

de fração autónoma de prédio urbano destinada a 

habitação própria e permanente na primeira 

transmissão de imóvel reabilitado em ARU;  

IMI – Isenção de IMI por um período de 5 anos, a contar 

do ano, inclusive, da conclusão das ações de 

reabilitação do prédio urbano, destinada a habitação; 

IRS – A)  Imóveis recuperados: Dedução à coleta, até ao 

limite de (euro) 500, 30% dos encargos suportados 

com a respetiva reabilitação (Artigo 71.º nº4 EBF); 

B) Rendimentos de imóveis inteiramente decorrentes 

do arrendamento de imóveis arrendados passíveis de 

atualização faseada das rendas, nos termos dos 

artigos 27.º e seguintes do NRAU, aprovado pela Lei 

n.º6/2006, de 27 de Fevereiro; 

C) Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos 

passivos de IRS residentes em território português são 

8.2 | Quadro de apoios e incentivos municipais à reabilitação 
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tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo 

englobamento, quando são objeto de ações de 

reabilitação (Artigo 71.º nº6 EBF). 

 

Mais Valias 

As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributadas à 

taxa autónoma de 5% sem prejuízo da opção pelo 

englobamento, quando sejam inteiramente 

decorrentes da alienação de imóveis (Artigo 71.º nº5 

EBF). 

 

IVA -  Imposto sobre Valor Acrescentado: Aplica-

se a taxa de 6% de IVA (taxa reduzida) às obras de 

reabilitação urbana. 

 

IRC - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas: Isenção de IRC nos rendimentos 

obtidos por fundos de investimento imobiliário em que 

pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis 

sujeitos a reabilitação realizada na ARU. 

 

 

 

O Município de Valença estabeleceu ainda outras medidas de 

incentivo, nomeadamente: 

 

Outras Medidas de Incentivo 

Medidas de apoio e de prestação de serviços a nível 

de arqueologia; 

Redução em 50% das taxas de licenciamento em 

edifícios reabilitados dentro da Zona Especial de 

Proteção das Fortificações. 
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No que respeita ao incentivo à reabilitação urbana, é importante 

referir o IFRRU 2020, o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 

Revitalização Urbana. 

 

O IFRRU, criado no âmbito do Portugal 2020, consiste num 

instrumento financeiro de apoio à reabilitação e revitalização urbanas, 

incluído a promoção da eficiência energética em complementaridade, 

na reabilitação da habitação para particulares.  

 

Sendo financiado através dos Programas Operacionais Regionais, no 

caso específico de Valença o PO Norte 2020 e pelo Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO 

SEUR). 

 

Os apoios são concedidos com recursos a produtos financeiros, 

desenvolvidos por intermediários financeiros, disponibilizados com 

condições mais favoráveis do que existentes no mercado.   

 

Os interessados devem dirigir-se à rede comercial de qualquer um 

dos Bancos selecionados através de concurso público, 

nomeadamente: Banco Santander Totta, Banco BPI, Banco 

Comercial Português e Banco Popular Português. 

 

Pode ser apoiada no âmbito do IFRRU 2020, qualquer entidade, 

singular ou coletiva, pública ou privada (incluindo empresas, PME e 

não PME). Salienta-se que não existem restrições ao número de 

pedidos de financiamento a apresentar por candidato, nem em cada 

banco ou no conjunto dos bancos selecionados.  

 

Estes, destinam-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou 

privadas, desde que as operações demonstrem viabilidade 

financeira e de serem capazes de gerar receitas líquidas suficientes 

para amortizar o valor do financiamento do investimento. 

 

Todas as operações de reabilitação de edifícios apoiadas pelo 

IFRRU 2020 deverão introduzir uma melhoria no desempenho 

energético do edifício intervencionado, que se podem destinar a 

qualquer uso, nomeadamente: habitação, atividades económicas e 

equipamentos de utilização coletiva. 

 

É importante referir que, as operações têm de estar localizadas em 

áreas definidas como prioritárias pelo município, designadamente; 

no PARU se o edifício se destinar a habitação, na ARU se o edifício 

não se destinar a habitação, no PAICD se a operação incidir numa 

fração privada inserida num edifício de habitação social. 

 

O modelo de implementação do IFRRU 2020, definido pela estrutura 

de gestão, baseia-se na experiência da implementação, em 

IFRRU 2020 
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Portugal, da iniciativa JESSICA (JESSICA Holding Fund Portugal), 

concretiza a estratégia delineada pelas Autoridades de Gestão do 

Programas Operacionais Regionais e POSEUR, potencialmente 

financiadores deste instrumento financeiro.  

 

Estes recurso financeiros são provenientes de outras fontes de 

financiamento, nomeadamente o Banco Europeu de Investimento - 

BEI - Programação de Ação IFRRU 2020. 
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8.3. Instrumentos de execução 

Controlo das operações 

urbanísticas 

Licenciamento e admissão de comunicação 

prévia de operações urbanísticas. 

Inspeções e vistorias. 

Adoção de medidas de tutela da legalidade 

urbanística. 

Cobrança de taxas.  

Receção das cedências ou compensações 

devidas. 

Instrumentos de 

execução de política 

urbanística 

Outros instrumentos de 

política urbanística 

Imposição da obrigação de reabilitar e obras 

coercivas. 

Empreitada única.  

Demolição de edifícios. 

Direito de preferência. 

Arrendamento forçado. 

Servidões. 

Expropriação. 

Venda forçada. 

Reestruturação da propriedade. 

Determinação do nível de conservação. 

Identificação de prédios ou frações 

devolutos. 

Taxas municipais e compensações. 

Fundo de compensação. 

150 | Tabela dos instrumentos de política urbanística do RJRU. 

Os modelos de execução das operações de reabilitação urbana, de 

acordo com disposto no artigo 11.º do RJRU, podem ser adotados 

por iniciativa dos particulares ou por iniciativa das entidades gestoras. 

 

A execução das operações de reabilitação urbana podem 

desenvolver-se na modalidade de execução pelos particulares com 

apoio da Câmara Municipal ou através da administração conjunta.  

 

Esta modalidade de execução, na componente da reabilitação do 

edificado, deve ser promovida pelos proprietários ou titulares de 

outros direitos, ónus ou encargos relativos aos imóveis existentes na 

área abrangida pela operação, nos termos do disposto do nº1 do 

artigo 39.º do RJRU. 

 

No caso da execução das operações de reabilitação urbana 

sistemática por iniciativa da Câmara Municipal, estas podem 

desenvolver-se através da modalidade de execução direta, de 

administração conjunta e de parcerias com entidades privadas, no 

disposto nº 3 do artigo 11.º do RJRU. Esta última modalidade de 

execução concretizam-se através de concessão da reabilitação ou 

contrato de reabilitação urbana, no disposto nº 4 do artigo 11.º do 

RJRU.  

 

Nos termos do artigo 42.º do RJRU, o município de Valença para a 
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promoção de operações de reabilitação urbana sistemática pode 

concessionar a reabilitação nos termos previstos no RJIGT, para a 

execução de planos municipais de ordenamento do território, quer 

por sua iniciativa quer a solicitação da Câmara Municipal.  

 

A concessão é antecedida de procedimento adjudicatório, devendo o 

respetivo caderno de encargos especificar as obrigações mínimas do 

concedente e do concessionário ou os respetivos parâmetros, a 

concretizar nas propostas.  

 

A sua formação e execução do contrato regem-se pelo disposto no 

Código dos Contratos Públicos. 

 

No que se refere aos contratos de reabilitação urbana, a Câmara 

Municipal tem a possibilidade de celebrar contratos com entidades 

públicas ou privadas, mediante os quais estas se obriguem a 

proceder à elaboração, coordenação e execução de projetos de 

reabilitação, no disposto do artigo 43.º do RJRU.  

 

Ainda segundo o artigo 43.º do mesmo regime jurídico, estes 

contratos podem prever a transferência para a entidade contratada 

dos direitos de comercialização e de obtenção dos respetivos 

proventos, assim como, a aquisição do direito de propriedade ou a 

constituição do direito de superfície sobre os bens a reabilitar por 

esta, ou a atribuição de um mandato para a venda destes bens por 

conta da Câmara Municipal.  

 

Os contratos de reabilitação urbana encontram-se sujeitos a registo, 

nos termos do disposto nº3 do artigo do supra referido regime 

jurídico, para o seu cancelamento é necessário a apresentação de 

declaração, emitida pela Câmara Municipal, a autorizar esse mesmo 

cancelamento. 

 

No casos da administração conjunta, a Câmara Municipal pode 

realizar a operação de reabilitação urbana, ou parte dela, em 

associação com os proprietários e titulares de outros direitos, ónus e 

encargos relativos aos imóveis existentes na área abrangida pela 

operação de reabilitação urbana. 

 

A Câmara Municipal de Valença, enquanto entidade gestora, da 

operação de reabilitação urbana pode exercer, para efeitos de 

execução da operação de reabilitação urbana e nos termos do 

disposto nos artigos do RJRU, os seguintes poderes de: 
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Licenciamento e admissão de comunicação prévia de 

operações urbanísticas e autorização de utilização  

Aos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia 

de operações urbanísticas compreendidas nas ações de 

reabilitação de edifícios ou frações localizados em área de 

reabilitação urbana aplica-se, em tudo quanto não seja 

especialmente previsto no presente decreto-lei, o disposto no 

RJUE. 

Inspeções e vistorias 

A entidade gestora ordena e promove, em relação a imóveis 

localizados na respetiva área de reabilitação urbana, a 

realização de inspeções e vistorias de fiscalização, nos  

termos previstos do RHUE. Tem ainda o dever de comunicar 

os factos de que toma conhecimento e que sejam puníveis 

como contraordenação às entidades competentes para aplicar 

as respetivas coimas. 

Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística  

A entidade gestora tem competências para ordenar e 

promover, em relação a imóveis localizados na respetiva Área 

de Reabilitação Urbana, a adição de medidas de tutela da 

legalidade urbanística, nos termos previstos no RJUE 

Cobrança de taxas e compensações 

A entidade gestora tem competências para cobrar as taxas e 

receber as compensações previstas nos regulamentos 

municipais em vigor, sem prejuízo do disposto no artigo 67.º 

do RJRU. 

A Câmara Municipal de Valença, enquanto entidade gestora, pode 

utilizar, consoante o tipo da respetiva operação de reabilitação 

urbana, os seguintes instrumentos de execução (artigo 54.º do 

RJRU): 

Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas  

1 - Caso seja atribuído a um edifício ou fração um nível de 

conservação 1 ou 2, a entidade gestora pode impor ao 

respetivo proprietário a obrigação de o reabilitar, 

determinando a realização e o prazo para a conclusão das 

obras ou trabalhos necessários à restituição das suas 

características de desempenho e segurança funcional, 

estrutural e construtiva, de acordo com critérios de 
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Empreitada única  

1 - A entidade gestora de uma operação de reabilitação 

urbana pode promover a reabilitação de um conjunto de 

edifícios através de uma empreitada única.  

2 - Salvo oposição dos proprietários, a entidade gestora, em 

representação daqueles, contrata e gere a empreitada única, 

1 - A entidade gestora pode ordenar a demolição de edifícios 

aos quais faltem os requisitos de segurança e salubridade 

indispensáveis ao fim a que se destinam e cuja reabilitação 

seja técnica ou economicamente inviável.  

2 - Aplica-se à demolição de edifícios, com as necessárias 

adaptações, o regime estabelecido nos artigos 89.º a 92.º do 

RJUE.  

3 - Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou 

em vias de classificação, não pode ser efetuada a sua 

demolição total ou parcial sem prévia e expressa autorização 

da administração do património cultural competente, aplicando

-se, com as devidas adaptações, as regras constantes do 

Demolição de edifícios  

necessidade, adequação e proporcionalidade.  

2 - Quando o proprietário, incumprindo a obrigação de 

reabilitar, não iniciar as operações urbanísticas 

compreendidas na ação de reabilitação que foi determinada, 

ou não as concluir dentro dos prazos que para o efeito sejam 

fixados, pode a entidade gestora tomar posse administrativa 

dos edifícios ou frações para dar execução imediata às obras 

determinadas, aplicando-se o disposto nos artigos 107.º e 

108.º do RJUE. 

3 - No âmbito de operações de reabilitação urbana 

sistemática, a entidade gestora pode, em alternativa à 

aplicação do regime de obras coercivas previsto no número 

anterior e na estrita medida em que tal seja necessário, 

adequado e proporcional, atendendo aos interesses públicos e 

privados em presença, recorrer aos regimes de expropriação 

ou de venda forçada previstos nos artigos 61.º e 62.º  

a qual pode incluir a elaboração do projeto e a sua execução, 

podendo igualmente constituir parte de um contrato de 

reabilitação.  

3 - No caso de os proprietários se oporem à representação 

pela entidade gestora, devem contratar com aquela as 

obrigações a que ficam adstritos no processo de reabilitação 

urbana, designadamente quanto à fixação de prazos para 

efeitos de licenciamento ou comunicação prévia e para 

execução das obras.  
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Direito de preferência  

artigo 49.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.  

4 - A aplicação do regime de demolição regulado nos números 

anteriores não prejudica, caso se trate de imóvel arrendado, a 

aplicação do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2009, de 23 de outubro.  

1 - A entidade gestora tem preferência nas transmissões a 

título oneroso, entre particulares, de terrenos, edifícios ou 

frações situados em área de reabilitação urbana.  

2 - Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou 

em vias de classificação ou de imóveis localizados nas 

respetivas zonas de proteção, o direito de preferência da 

entidade gestora não prevalece contra os direitos de 

preferência previstos no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro. 

3 - O direito de preferência previsto no n.º 1 apenas pode ser 

exercido caso a entidade gestora entenda que o imóvel deve 

ser objeto de intervenção no âmbito da operação de 

reabilitação urbana, discriminando na declaração de 

preferência, nomeadamente, a intervenção de que o imóvel 

carece e o prazo dentro do qual pretende executá-la.  

4 - O direito de preferência exerce-se nos termos previstos no 

RJIGT, para o exercício do direito de preferência do município 

sobre terrenos ou edifícios situados nas áreas do plano com 

execução programada, podendo ser exercido com a 

declaração de não aceitação do preço convencionado.  

5 - Nos casos previstos na parte final do número anterior, 

assiste às partes do contrato, primeiro ao vendedor e depois 

ao comprador: 

a) O direito de reversão do bem quando não seja 

promovida a intervenção constante da declaração de 

preferência, aplicando-se o disposto no Código das 

Expropriações, com as devidas adaptações;  

b) O direito de preferência na primeira alienação do bem. 

Arrendamento forçado  

1 - Após a conclusão das obras realizadas pela entidade 

gestora nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 55.º, se o 

proprietário, no prazo máximo de quatro meses, não proceder 

ao ressarcimento integral das despesas incorridas pela 

entidade gestora, ou não der de arrendamento o edifício ou 

fração por um prazo mínimo de cinco anos afetando as rendas 

ao ressarcimento daquelas despesas, pode a entidade 

gestora arrendá-lo, mediante concurso público, igualmente por 

um prazo de cinco anos, renovável nos termos do artigo 

1096.º do Código Civil. 
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Servidões  

Expropriação  

2 - (Revogado). 

3 - O arrendamento previsto neste artigo não afasta o disposto 

no n.º 3 do artigo 73.º  

4 - É correspondentemente aplicável à relação entre os 

titulares dos contratos de arrendamento e a entidade gestora 

o disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de 

agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2009, de 23 de 

outubro.  

1 - Podem ser constituídas as servidões administrativas 

necessárias à reinstalação e funcionamento das atividades 

localizadas nas zonas de intervenção. 

2 - A constituição das servidões rege-se, com as necessárias 

adaptações, pelo disposto no artigo seguinte.  

1 - Na estrita medida em que tal seja necessário, adequado e 

proporcional, atendendo aos interesses públicos e privados 

em presença, podem ser expropriados os terrenos, os 

edifícios e as frações que sejam necessários à execução da 

operação de reabilitação urbana. 

2 - A entidade gestora pode ainda promover a expropriação 

por utilidade pública de edifícios e de frações se os respetivos 

proprietários não cumprirem a obrigação de promover a sua 

reabilitação, na sequência de notificação emitida nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 55.º, ou responderem à 

notificação alegando que não podem ou não querem realizar 

as obras e trabalhos ordenados. 

3 - A expropriação por utilidade pública inerente à execução 

da operação de reabilitação urbana rege-se pelo disposto no 

Código das Expropriações, com as seguintes especificidades:  

a) A competência para a emissão da resolução de expropriar 

é da entidade gestora; 

b) A competência para a emissão do ato administrativo que 

individualize os bens a expropriar é da câmara municipal ou 

do órgão executivo da entidade gestora, consoante tenha 

havido ou não delegação do poder de expropriação;  

c) As expropriações abrangidas pelo presente artigo possuem 

caráter urgente.  

4 - No caso de a expropriação se destinar a permitir a 

reabilitação de imóveis para a sua colocação no mercado, os 

expropriados têm direito de preferência sobre a alienação dos 

mesmos, mesmo que não haja perfeita identidade entre o 

imóvel expropriado e o imóvel colocado no mercado.  

5 - No caso da existência de mais que um expropriado a 
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Venda forçada  

1 - Se os proprietários não cumprirem a obrigação de reabilitar 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 55.º, ou 

responderem à respetiva notificação alegando que não podem 

ou não querem realizar as obras e trabalhos indicados, a 

entidade gestora pode, em alternativa à expropriação a que se 

alude no n.º 2 do artigo anterior, proceder à venda do edifício 

ou fração em causa em hasta pública a quem oferecer melhor 

preço e se dispuser a cumprir a obrigação de reabilitação no 

prazo inicialmente estabelecido para o efeito, contado da data 

da arrematação. 

2 - Caso haja que proceder à venda forçada de imóveis 

constituídos em propriedade horizontal, apenas podem ser 

objeto de venda forçada as frações autónomas, ou partes 

passíveis de ser constituídas em frações autónomas, 

necessárias à realização da obrigação de reabilitar, 

financiando-se as obras do imóvel com a venda forçada 

destas e mantendo o proprietário o direito de propriedade das 

demais.  

3 - A entidade gestora e o município dispõem de direito de 

preferência na alienação do imóvel em hasta pública.  

4 - Para efeitos do disposto no n.º 1, a entidade gestora emite 

uma resolução de promoção de venda forçada, a qual deve 

ser fundamentada e notificada nos termos previstos no Código 

das Expropriações para a resolução de expropriar e 

requerimento da declaração de utilidade pública, com as 

devidas adaptações, devendo sempre indicar o valor base do 

edifício ou fração resultante de avaliação promovida nos 

termos e de acordo com os critérios ali previstos.  

5 - Ao proprietário assiste o direito de alienar o edifício ou 

fração em causa a terceiro no prazo previsto no n.º 5 do artigo 

11.º do Código das Expropriações, bem como o de dizer o que 

se lhe oferecer sobre a proposta de valor base apresentada, 

no mesmo prazo, podendo apresentar contraproposta 

fundamentada em relatório elaborado por perito da sua 

escolha.  

6 - Para efeitos do exercício do direito de alienação do bem, 

nos termos do número anterior:  

a) O proprietário informa a entidade gestora da intenção de 

alienação e, antes de esta ocorrer, da identidade do possível 

adquirente;  

b) A entidade gestora deve, no prazo de cinco dias contados a 

partir da receção da informação prevista na parte final da 

querer exercer a preferência, abre-se licitação entre eles, 

revertendo a diferença entre o preço inicial e o preço final para 

os expropriados, na proporção das respetivas indemnizações.  
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alínea anterior, notificar o possível adquirente da obrigação de 

reabilitação do edifício ou fração e do regime aplicável nos 

termos do presente decreto-lei; 

c) A alienação do bem só pode ocorrer após o possível 

adquirente ter sido notificado nos termos da alínea anterior.  

7 - Caso o proprietário tenha apresentado contraproposta nos 

termos previstos no n.º 5 com um valor superior ao valor base 

do edifício ou fração resultante da avaliação, é aplicável o 

disposto nos n.º 2 a 5 do artigo seguinte, passando o valor 

base da venda em hasta pública a ser o valor fixado nos 

termos das referidas disposições. 

8 - A entidade gestora pode decidir iniciar o procedimento de 

venda em hasta pública, quando o proprietário estiver de acordo 

com o valor proposto pela entidade gestora ou não apresentar 

contraproposta nos termos previstos no n.º 5.  

9 - A decisão de início do procedimento de venda em hasta 

pública é: 

a) Notificada ao interessado, nos termos previstos no Código 

das Expropriações para a notificação da declaração de 

utilidade pública, com as devidas adaptações;  

b) Publicitada, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 

280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n.os 55-A/2010, 

de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, para a 

venda de imóveis do Estado e dos institutos públicos em 

hasta pública, com as devidas adaptações.  

10 - A venda em hasta pública referida no n.º 8 segue o 

procedimento previsto nos artigos 88.º e seguintes do Decreto-

Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n.os 55-

A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, 

com as devidas adaptações.  

11 - A aquisição do bem em hasta pública, ao abrigo do 

disposto no presente artigo:  

a) É titulada pelo auto de arrematação, que constitui título 

bastante para a inscrição da aquisição em favor do 

adjudicatário no registo predial;  

b) Obriga à inscrição, no registo predial, de um ónus de não 

alienação e oneração, que apenas pode ser cancelado através 

da exibição de certidão passada pela entidade gestora que 

ateste a conclusão das obras.  

12 - Se o arrematante ou o adquirente, nos termos do n.º 5, não 

começar a reabilitação do edifício ou fração no prazo de seis 

meses contado da arrematação ou da aquisição, ou, 

começando-a, não a concluir no prazo estabelecido:  

a) A entidade gestora deve proceder à expropriação do edifício 

ou fração ou retomar o procedimento de venda forçada, dando-

se conhecimento da decisão ao primitivo proprietário;  

b) O arrematante ou o adquirente, nos termos do n.º 5, 

inadimplente não tem direito a receber um valor que exceda o 
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Reestruturação da propriedade  

1 - A entidade gestora da operação de reabilitação urbana 

pode promover a reestruturação da propriedade de um ou 

mais imóveis, expropriando por utilidade pública da operação 

de reabilitação urbana, ao abrigo do disposto no artigo 61.º, 

designadamente:  

a) As faixas adjacentes contínuas, com a profundidade 

prevista nos planos municipais de ordenamento do território, 

destinadas a edificações e suas dependências, nos casos de 

abertura, alargamento ou regularização de ruas, praças, 

jardins e outros lugares públicos; 

b) Os terrenos que, após as obras que justifiquem o seu 

aproveitamento urbano, não sejam assim aproveitados, sem 

motivo legítimo, no prazo de 12 meses a contar da notificação 

que, para esse fim, seja feita ao respetivo proprietário;  

c) Os terrenos destinados a construção adjacentes a vias 

públicas de aglomerados urbanos quando os proprietários, 

notificados para os aproveitarem em edificações, o não 

fizerem, sem motivo legítimo, no prazo de 12 meses a contar 

da notificação; 

d) Os prédios urbanos que devam ser reconstruídos ou 

remodelados, em razão das suas pequenas dimensões, 

posição fora do alinhamento ou más condições de 

salubridade, segurança ou estética, quando o proprietário não 

der cumprimento, sem motivo legítimo, no prazo de 12 meses, 

à notificação que, para esse fim, lhe seja feita.  

2 - Os prazos a que se referem as alíneas b), c) e d) do 

número anterior são suspensos com o início do procedimento 

de licenciamento ou de comunicação prévia, sempre que 

estes procedimentos sejam aplicáveis, cessando a suspensão 

caso a realização da operação urbanística não seja licenciada 

ou admitida. 

3 - Nos procedimentos de reestruturação da propriedade que 

abranjam mais que um edifício ou que um terreno, o 

procedimento de expropriação deve ser precedido da 

montante que haja dispendido na aquisição do edifício ou 

fração em causa, revertendo o excesso desse valor para o 

primitivo proprietário. 

 13 - Se, em qualquer das vendas em hasta pública, não 

comparecer licitante que arremate, a entidade gestora paga o 

preço em que o bem foi avaliado e reabilita-o por sua conta, 

no prazo inicialmente estabelecido para o efeito, contado da 

data da realização da hasta pública, sob pena de reversão 

para o primitivo proprietário, aplicando-se, com as devidas 

adaptações, o Código das Expropriações.  
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apresentação aos proprietários de uma proposta de acordo 

para estruturação da compropriedade sobre o ou os edifícios 

que substituírem os existentes, bem como de, relativamente 

aos bens a expropriar que revertam para o domínio público, 

uma proposta de aquisição por via do direito privado, sem 

prejuízo do seu caráter urgente.  

Encontram-se ainda previstos outros instrumentos de política 

urbanística, nos termos do RJRU, nomeadamente: 

Determinação do nível de conservação  

1- A entidade gestora pode requerer a determinação do nível 

de conservação de um prédio urbano, ou de uma fração, 

compreendido numa área de reabilitação urbana, ainda que 

não estejam arrendados, nos termos definidos em diploma 

próprio.  

2– Caso seja atribuído a um prédio um nível de conservação 1 

ou 2, deve ser agravada a taxa do imposto municipal sobre 

imóveis, nos termos legalmente previstos para os edifícios 

degradados. 

Identificação de prédios ou frações devolutos  

A entidade gestora possui a competência para identificar os 

prédios ou frações que se encontram devolutos, para efeitos 

de aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 159/2006, de 8 

de Agosto.  

Taxas municipais e compensações 

1 - Pode ser estabelecido um regime especial de taxas 

municipais, constante de regulamento municipal, para 

incentivo à realização das operações urbanísticas ao abrigo 

do disposto no presente decreto-lei. 

2 - Pode também ser estabelecido um regime especial de 

taxas municipais, constante de regulamento municipal, para 

incentivo à instalação, dinamização e modernização de 

atividades económicas, com aplicação restrita a ações 

enquadradas em operações de reabilitação urbana 

sistemática.  

3 - Pode ainda ser estabelecido, em regulamento municipal, 

um regime especial de cálculo das compensações devidas ao 

município pela não cedência de áreas para implantação de 

infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços urbanos e 

verdes de utilização coletiva, nos termos do disposto nos n.os 

4 e 5 do artigo 44.º do RJUE.  
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Fundo de compensação  

1 - Quando sejam adotados mecanismos de perequação 

compensatória no âmbito das operações de reabilitação 

urbana, podem ser constituídos fundos de compensação com 

o objetivo de receber e pagar as compensações devidas pela 

aplicação daqueles mecanismos de compensação.  

2 - São delegáveis na entidade gestora, caso esta não seja o 

município, as competências para constituir e gerir os fundos 

de compensação a que se refere o número anterior.  
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De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-Lei nº 307/2009, 

alterado pela  Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto que estabelece o 

novo Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a operação de 

reabilitação urbana aprovada através de instrumento próprio vigora 

pelo prazo fixado na estratégia de reabilitação urbana ou no 

programa estratégico de reabilitação urbana, com possibilidade de 

prorrogação, não podendo, em qualquer caso, vigorar por prazo 

superior a 15 anos a contar da data da referida aprovação.  

 

A referida prorrogação é aprovada pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. Findos os prazos estabelecidos, pode 

ser aprovada nova operação de reabilitação urbana que abranja a 

mesma área. 

 

Neste sentido, e face à vontade expressa pelo atual executivo 

municipal na prossecução de uma política eficaz e eficiente de 

reabilitação urbana, propõe-se como prazo global para a execução 

da intervenção um período de dez anos, decorrendo entre 2017 e 

2027. 

 

No capítulo oito, aos vários projetos apresentados foi atribuída uma 

prioridade de execução, uma previsão temporal e financeira para a 

sua concretização.  

 

8.4 | Prazo global e cronograma de execução do programa  

Para facilitar a leitura de conjunto de todos os projetos e ações 

propostas apresenta-se seguidamente um cronograma global de 

execução. 

 

Seguidamente apresentam-se tabelas a que correspondem dois 

cronogramas com a programação temporal das componentes 

espaciais e operativas de reabilitação (projetos de intervenção 

prioritários e complementares) e dos instrumentos de política de 

reabilitação urbana.  

 

À distribuição temporal na primeira tabela estão associadas duas 

cores que correspondem o período dedicado ao projeto, quando 

aplicável, e ao o prazo previsto para a realização da empreitada e 

conclusão da obra. 
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151 |  Cronograma temporal de execução do programa  
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O presente subcapítulo dá resposta ao disposto no Decreto-Lei nº 

307/2009, alterado pela  Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, quando 

estipula a definição do 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 fontes de 

financiamento. 

 

Salienta-se que já foram indicados os valores estimados de cada 

ação proposta, quer para as prioritárias, quer para as 

complementares, bem como a sua fonte de financiamento, ao longo 

concretamente no capítulo oito. 

 

No sentido de sistematizar toda a informação relativa aos 

investimentos previstos, seguidamente apresenta-se uma tabela 

resumo, que integra todos os projetos prioritários e complementares.  

 

Tal como já foi explicitado várias vezes ao longo do presente 

documento, o forte investimento financeiro da Câmara Municipal de 

Valença em projetos de espaço público e edificado, tenciona ir além 

da melhoria da imagem e ambiente urbano da cidade.  

 

Pretende-se que ao aumentar a auto estima dos moradores de 

Valença, o investimento público funcione como uma alavanca ao 

incentivo do investimento privado.  

Prevê-se assim que para além dos projetos públicos apresentados, 

venha a existir também um forte investimento por parte de 

proprietários dos edifícios ou de outras entidades privadas que 

queiram investir na cidade de Valença.  

 

Destaca-se o facto do IFFRU vir a possibilitar avançar com muitos 

dos projetos privados atualmente previstos e servir de incentivo para 

outros que possam ainda surgir. 

 

Assim, em forma de resumo, prevê-se que os valores de investimento 

global na área de reabilitação urbana da Área Central de Valença 

(ARU) assuma aproximadamente os valores expostos no quadro da 

figura 152. 

 

A estratégia de reabilitação urbana do Município de Valença assume 

diversas linhas de atuação, assentando sempre no objetivo final de 

melhorar a imagem urbana, aumentar a qualidade de vida, promover 

novas dinâmicas sociais, culturais e económicas, bem como fomentar 

o emprego. 

 

Como já foi referido, naturalmente o investimento público funciona 

como primeira alavanca para o investimento privado, embora não 

seja suficiente por si só. Foi nesse sentido que o Município de 

Valença estabeleceu o quadro de benefícios fiscais assim como 

8.5 | Programa de investimento e financiamento da operação  
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outros estímulos e incentivos à reabilitação e investimento de 

natureza privada ou individual, já apresentados. 

 

É importante salientar que as previsões apresentadas, mais 

concretamente no que concerne ao investimento de privados, têm, 

inevitavelmente, um risco associado, pela incerteza que decorre, em 

grande parte dos casos, da oportunidade e probabilidade da 

obtenção de apoios quando estão em causa candidaturas a sistemas 

de apoio público, municipais, nacionais ou comunitários. 
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152 |  Quadro de investimentos previstos para as operações públicas  
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ARU - Área de Reabilitação Urbana 

CIAM - Congresso Internacional de Arquitectura  

EN - Estrada nacional 

ERU - Estratégia de Reabilitação Urbana 

ESCE - Escola Superior de Ciências Empresariais  

FDU - Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano  

FEE - Fundo de Eficiência Energética  

IF - Instrumento Financeiro 

IFFRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 

Urbanas 

IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis  

IMT -  Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis  

INE - Instituto Nacional de Estatística  

IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  

IVA - imposto sobre o Valor Acrescentado  

MODCOM - Incentivos à Modernização do Comércio  

ORU - Operação de Reabilitação Urbana 

PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 

PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana 

PERU - Plano Estratégico de Reabilitação Urbana 

PDM - Plano Diretor Municipal 

PME - Pequenas e Médias empresas 

PNPOT - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

PO - Programa Operacional 

POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos  

PP - Plano de Pormenor 

PROCOM - Programa de apoio à modernização do comércio  

PROT Norte - Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte 

PUACV - Plano de Urbanização da Área Central de Valença 

RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial  

RJRU - Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

 

Siglas 

https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/
https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/
http://www.figueiradesousa.pt/index.php/2016/03/28/plano-de-acao-de-mobilidade-urbana-da-aml-pamus-da-aml/?lang=pt
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Alojamento 

Local distinto e independente que, pelo modo como foi 

construído, reconstruído, ampliado, transformado ou está a ser 

utilizado, se destina a habitação com a condição de não estar a 

ser utilizado totalmente para outros fins no momento de 

referência: por distinto entende-se que é cercado por paredes de 

tipo clássico ou de outro tipo, é coberto e permite que uma 

pessoa ou um grupo de pessoas possa dormir, preparar 

refeições ou abrigar-se das intempéries separado de outros 

membros da colectividade; por independente entende-se que os 

seus ocupantes não têm que atravessar outros alojamentos para 

entrar ou sair do alojamento onde habitam. (Censos) 

 

Alojamento familiar 

Alojamento que, normalmente, se destina a alojar apenas uma 

família e não é totalmente utilizado para outros fins no momento 

de referência. (Censos) 

 

Alojamento familiar clássico 

Alojamento familiar constituído por uma divisão ou conjunto de 

divisões e seus anexos num edifício de carácter permanente ou 

numa parte estruturalmente distinta do edifício, devendo ter uma 

entrada independente que dê acesso direto ou através de um 

jardim ou terreno a uma via ou a uma passagem comum no 

Glossário 

interior do edifício (escada, corredor ou galeria, entre outros). 

(Censos) 

 

Analfabeto 

Individuo com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, 

isto é, o indivíduo incapaz de ler e compreender uma frase 

escrita ou de escrever uma frase completa. (Censos) 

 

Área de Reabilitação Urbana 

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, justifique uma 

intervenção integrada, podendo ser delimitada em instrumento 

próprio ou corresponder à área de intervenção de um plano de 

pormenor de reabilitação urbana; [artigo 2.º b) do RJRU]  

 

Atividade económica 

Resultado da combinação dos fatores produtivos (mão-de-obra, 

matérias-primas, equipamento, etc.), com vista à produção de 

bens e serviços. Independentemente dos fatores produtivos que 

integram o bem ou serviço produzido, toda a atividade 

pressupõe, em termos genéricos, uma entrada de produtos (bens 



Operação de Reabilitação Urbana da Área Centralde Valença | Câmara Municipal de Valença 

| 215 

 

9 | SIGLAS E GLOSSÁRIO 

ou serviços), um processo de incorporação de valor 

acrescentado e uma saída (bens ou serviços). (Censos) 

 

Contrato de renda social ou apoiada 

Contrato de arrendamento mediante o qual o valor da renda é 

reduzido face à necessidade de apoio social ao agregado 

familiar/família. Nota: Aplica-se a arrendamentos de habitações 

construídas ou promovidas pelo Estado, pela Administração 

Local e Regional, pelos Institutos Públicos e IPSS . Estado, pela 

Administração Local e Regional, pelos Institutos Públicos e IPSS. 

(Censos) 

 

Densidade populacional 

Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o 

número de habitantes de uma área territorial determinada e a 

superfície desse território (habitualmente expressa em número 

de habitantes por quilómetro quadrado). (Censos) 

 

Edifício clássico 

Edifício cuja estrutura e materiais empregues tem um carácter 

não precário e duração esperada de 10 anos pelo menos. 

(Censos) 

 

Entidade gestora 

A entidade responsável pela gestão e coordenação da operação 

de reabilitação urbana relativa a uma área de reabilitação 

urbana; [artigo 2.º e) do RJRU]  

 

Família clássica 

Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que 

têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, 

podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-

se também como família clássica qualquer pessoa independente 

que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de 

alojamento. Nota: As empregadas domésticas residentes no 

alojamento onde prestavam serviço são integradas na respetiva 

família. (Censos) 

 

Índice de dependência de idosos 

Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de 

pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa 

habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos). (Censos) 

 

Índice de dependência de jovens 

Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o 
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número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 

64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 

anos). (Censos) 

 

Índice de envelhecimento 

Relação entre a população idosa e a população jovem, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 

65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente 

por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). (Censos) 

 

Operação de reabilitação urbana 

O conjunto articulado de intervenções visando, de forma 

integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área; [artigo 

2.º h) do RJRU]  

 

Reabilitação de edifícios 

A forma de intervenção destinada a conferir adequadas 

características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem 

como às frações eventualmente integradas nesse edifício, ou a 

conceder-lhes novas aptidões funcionais, determinadas em 

função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com 

vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de 

desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais 

operações urbanísticas; [artigo 2.º i) do RJRU]  

 

Reabilitação urbana 

A forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano 

existente, em que o património urbanístico e imobiliário é 

mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através 

da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos 

sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos 

espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou 

demolição dos edifícios; [artigo 2.º j) do RJRU]  
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