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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Mira de Aire, 

adiante designado por PERU. O mesmo foi desenvolvido de acordo com a legislação em vigor 

(Regime Jurídico da Reabilitação Urbana1, RJRU) e encontra-se organizado de acordo com os 

seguintes capítulos: 

• No capítulo 2, é feito o enquadramento, abrangendo o enquadramento legal e processual da 

ORU. 

• No capítulo 3, é feita a caracterização da situação atual. 

• No capítulo 4, é apresentado o diagnóstico tendo em conta a caracterização desenvolvida. 

• No capítulo 5, são descritas as opções estratégicas de reabilitação urbana bem como a proposta 

de delimitação da ARU. 

• No capítulo 6, são apresentadas as ações estruturantes. 

• No capítulo 7, é apresentada a Operacionalização da Operação de Reabilitação Urbana (ORU). 

A organização do PERU teve em consideração o disposto no artigo 33.º do RJRU, sendo que os 

respetivos conteúdos foram enquadrados nos capítulos que se seguem (Quadro 1.1). 

Quadro 1.1 | Conteúdo do PERU de acordo com o artigo 33.º do RJRU 

Conteúdo do PERU de acordo com o artigo 33.º do RJRU 
Capítulo do presente 

documento 
“a) Apresentar as opções estratégicas de reabilitação da área de reabilitação urbana, 
compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

Capítulos 2 e 5 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana;  Subcapítulo 7.4 

c) Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da 
operação de reabilitação urbana;  

Capítulos 5 e 6 

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

Capítulo 6 

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

Subcapítulo 7.2 

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

Subcapítulo 7.3 

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

Subcapítulo 7.4 

h) Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual 
deve incluir uma estimativa dos custos totais da execução da operação e a 
identificação das fontes de financiamento (…)” 

Subcapítulo 7.4 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho. 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. INTRODUÇÃO

O Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, e alterado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho. O RJRU define 

que a reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana é promovida pelos municípios, resultando 

da aprovação da delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e da Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU), a concretizar através da apresentação de uma estratégia de 

reabilitação urbana ou de um programa estratégico de reabilitação urbana a aprovar através de 

instrumento próprio ou de plano de pormenor de reabilitação urbana. 

2.2. DELIMITAÇÃO DE UMA ARU 

A ARU, Área de Reabilitação Urbana, é definida na alínea b) do n.º 2 do RJRU como “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, através de uma operação 

de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação 

urbana”. 

A delimitação da ARU, quando anterior ao momento de aprovação da ORU, deve ser fundamentada 

com os seguintes elementos, definidos no artigo 13.º do RJRU: 

“a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;  

b) A planta com a delimitação da área abrangida;  

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais (…)” 

No caso da delimitação da ARU ser simultâneo à aprovação da ORU, como no caso de Mira de 

Aire, deve enquadrar-se no faseamento definido para a elaboração da ORU, apresentado de 

seguida. 

2.3. ELABORAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

De acordo com o RJRU, cada ARU corresponde a uma ORU que pode assumir uma das seguintes 

tipologias: 

• A ORU simples, que 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; 

• A ORU sistemática, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma 

área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos 
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e dos espaços verdes urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do 

tecido urbano, associada a um programa de investimento público. 

As ORU são aprovadas através de instrumento próprio ou de plano de pormenor de reabilitação 

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

reabilitação urbana ou o programa estratégico de reabilitação urbana, consoante a operação de 

reabilitação urbana seja simples ou sistemática. 

No caso concreto de Mira de Aire, o município optou pela elaboração de uma ORU sistemática, pelo 

que a entidade gestora da operação (neste caso o Município) fica obrigada a desenvolver um PERU 

para a área em causa e que sirva de referencial orientador de toda a intervenção. O PERU, a aprovar 

através de instrumento próprio deverá ser desenvolvido de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

33.º do RJRU, que se transcreve de seguida. 

“1 - As operações de reabilitação urbana sistemáticas são orientadas por um programa estratégico 

de reabilitação urbana. 

2 - O programa estratégico de reabilitação urbana deve, sem prejuízo do tratamento de outras 

matérias que sejam tidas como relevantes: 

a) Apresentar as opções estratégicas de reabilitação da área de reabilitação urbana, compatíveis 

com as opções de desenvolvimento do município; 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana;  

c) Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de 

reabilitação urbana;  

d) Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes 

de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as 

infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as 

atividades económicas; 

e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva 

operação de reabilitação urbana; 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos 

proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de 

reabilitação; 

g) Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as ações de iniciativa 

pública necessárias ao desenvolvimento da operação;

h) Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual deve incluir uma 

estimativa dos custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de financiamento; 

i) Identificar, caso não seja o município a assumir diretamente as funções de entidade gestora da 

área de reabilitação urbana, quais os poderes que são delegados na entidade gestora, juntando 

cópia do ato de delegação praticado pelo respetivo órgão delegante, bem como, quando as funções 

de entidade gestora sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação urbana, quais os poderes 

que não se presumem delegados 

j) Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração de plano de pormenor 

de reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir através do mesmo.” 
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Acresce ainda que, de acordo com o artigo 32.º do RJRU, a aprovação de uma ORU sistemática 

constitui causa de utilidade pública para efeitos da expropriação ou da venda forçada dos imóveis 

existentes na ARU, bem como da constituição sobre os mesmos das servidões necessárias à 

execução da operação de reabilitação urbana. 

2.4. ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO PERU DE MIRA DE AIRE

O PERU de Mira de Aire foi desenvolvido de acordo com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU, 

incluindo a delimitação da ARU, apresentando as opções estratégicas de reabilitação e de 

revitalização da área de intervenção, estabelecendo o prazo de execução da operação, definindo 

as prioridades da operação e identificando as ações estruturantes (com distinção entre o que é de 

iniciativa pública e privada), determinando o modelo de gestão e de execução da operação, 

apresentando o quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação e definindo o programa de 

financiamento da operação e possíveis fontes de financiamento.  

De acordo com o artigo 17.º do RJRU, a aprovação de uma ORU através de instrumento próprio 

(como é o caso da ORU de Mira de Aire) é competência da Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal. Quer isto dizer que o projeto de definição da ORU terá que ser, em primeiro 

lugar, aceite em sede de Reunião de Câmara Municipal e, posteriormente, remetido para 

deliberação e aprovação em sede de Assembleia Municipal. 

Após a aprovação por parte da Câmara Municipal, o projeto de ORU de Mira de Aire foi, 

simultaneamente: 

• Submetido a discussão pública, a promover nos termos do previsto no regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial (RJIGT) para os planos de pormenor (cf. n.º 4 do artigo 17.º 

do RJRU); 

• Remetido ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP. (IRHU), por meios eletrónicos, 

para emissão de parecer não vinculativo no prazo de 15 dias (cf. n.º 3 do artigo 17.º do RJRU). 

Decorrido o prazo legal para o processo de discussão pública (que ocorreu entre dias 28 de julho e 

24 de agosto de 2021), foi produzido o relatório de ponderação da discussão pública que analisou 

os resultados e procedeu a alterações no PERU essencialmente pela constatação de lapsos e 

incorreções. 

Concluído este processo, o projeto de ORU deverá ser enviado para apreciação e deliberação por 

parte da Assembleia Municipal. Em caso de aceitação, o ato de aprovação da ORU de Mira de Aire 
deverá ser enviado para publicação através de Aviso na 2.ª Série do Diário da República e, em 

simultâneo, divulgado na página eletrónica do Município de Porto de Mós. 

Por fim, o Município prestará informação ao IHRU sobre a publicação do aviso no Diário da 

República que aprova a ORU. 

No processo de desenvolvimento do PERU da Mira de Aire destaque para a realização de duas 

sessões públicas onde foram discutidas as opções estratégicas e ações estruturantes e cujos 

resultados se apresentam no Anexo I e Anexo II. 
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3. CARACTERIZAÇÃO  

3.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

A vila de Mira de Aire situa-se na freguesia com o mesmo nome, localizada a nascente do concelho 

de Porto de Mós fazendo fronteira com os concelhos da Batalha e de Alcanena, Figura 3.1. 

Figura 3.1 | Enquadramento da vila de Mira de Aire no concelho de Porto de Mós 

Fonte: CAOP (2018) 
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A Vila é atravessada pela EN243, localizada a cerca de 14 km quer da A1, quer de Porto de Mós, e 

situa-se na base da encosta da Serra de Aire (Figura 3.2) entre os 300 e os 400 metros de altitude 

confinando com a chamada Mata (designação popular da depressão cársica correspondente ao 

“Polje de Mira-Minde”), possuindo importantes valores naturais e paisagísticos e elevado grau de 

sensibilidade ecológica (Fotografias 3.1). 

Figura 3.2 | Extrato da carta topográfica 

Fonte: IGeoE, Serie Cartográfica Oficial M888 1:25000, 2004 

  

Fotografia 3.1 | Imagens para poente a partir da vila de Mira de Aire 
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3.2. METODOLOGIA

A caracterização e diagnóstico, baseia-se: 

• Na análise dos dados dos Censos 2011 (particularmente a caracterização da população 

residente, edifícios e alojamentos); 

• No tratamento de informação recebida da Câmara Municipal de Porto de Mós; 

• Na análise das peças escritas e desenhadas do Plano Diretor Municipal (PDM); 

• No trabalho de campo desenvolvido pela equipa. 

No que se refere à informação proveniente dos Censos de 2011 (utilizada para a caraterização do 

parque habitacional e da população) recorreu-se à informação constante Base Geográfica de 

Referenciação de Informação (BGRI)2 relativamente às subsecções estatísticas. Não havendo uma 

área precisa para a delimitação da ARU, apenas uma primeira intenção definida pelo município, mas 

sujeita a ajustamento decorrente dos estudos agora iniciados (identificada na Figura 3.3 como Limite 

ARU Proposto), optou-se por analisar as 116 subsecções que abrangem a generalidade do 

perímetro urbano da vila de Mira de Aire, tendo sido excluídas 3 subsecções por abarcarem uma 

área muito extensa, que extravasa claramente a área da vila. Estas 116 secções constituem a “área 

de estudo”, que abrange cerca de 341,5 hectares, Figura 3.3. 

                                                 
2 BGRI – “Sistema de referenciação geográfica suportado em informação cartográfica ou ortofotocartográfica em formato digital, para 
todo o território nacional. Permite a divisão de cada unidade administrativa de base, a freguesia, em pequenas áreas estatísticas - 
secções e subsecções estatísticas.” 
Subsecção Estatísticas – “Unidade territorial que identifica a mais pequena área homogénea de construção ou não, existente dentro da 
secção estatística. Corresponde ao quarteirão nas áreas urbanas, ao lugar ou parte do lugar nas áreas rurais, ou a áreas residuais que 
podem conter ou não alojamentos (isolados).” In INE- Sistema de Metainformação.  
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Figura 3.3 | Delimitação da área de estudo para a Caracterização e Diagnóstico 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

A análise ao parque habitacional apoiou-se, ainda, em três visitas técnicas ao local por forma a aferir 

o respetivo estado de conservação do edificado3. A determinação do estado de conservação 

obedeceu aos critérios definidos pelo Método de Avaliação do Estado de Conservação (MAEC) dos 

edifícios publicado pela Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 novembro, na sua atual redação, segundo 

os níveis de conservação, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de 

dezembro.  

É de referir, todavia, a existência de pequenos ajustes, de modo a contemplar as especificidades da 

realidade existente. Esses ajustamentos contemplam, essencialmente, a agregação dos níveis 

“Razoável, Bom e Muito Bom”. Além disso foram criados dois níveis adicionais de “Em Obras” e de 

“Ruína”, mantendo-se assim uma hierarquização do estado de conservação em cinco níveis de 

classificação. 

A agregação dos níveis “Razoável, Bom e Muito Bom” deve-se fundamentalmente ao facto dos 

edifícios em causa não necessitarem de intervenções profundas e de difícil execução.  

Acresce que em sede de processo reabilitação urbana de um qualquer edifício terá sempre de ser 

efetuado o preenchimento da Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios de acordo 

com a Portaria em vigor. 

                                                 
3 O estado de conservação de um edifício ou fração é determinado nos termos do disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano 
(NRAU) e no Decreto-Lei nº 156/2006, de 8 de agosto. 
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Face ao exposto apresentam-se as tipologias do estado de conservação consideradas: 

Quadro 3.1 | Síntese do estado de conservação 

Tipologia de Conservação Descrição  

Em Obras Obras de edificação, incluindo obras de construção nova, assim 
como obras de reabilitação, reconstrução, conservação e ampliação 

Razoável, Bom ou Muito Bom Ausência de anomalias ou anomalias sem significado, reparação de 
fácil execução. 

Mau Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem 
trabalhos de correção de difícil execução;  

Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes sem gravidade, e que requerem trabalhos de 
correção de fácil execução. 

Péssimo Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes com gravidade, e que requerem trabalhos de 
correção de difícil execução ou;  

Anomalias que colocam em risco a saúde e segurança, podendo 
motivar acidentes graves ou muito graves ou 
Ausência/inoperacionalidade de infraestrutura básica. 

Ruína Sem telhado ou paredes. Ausência de habitabilidade. 

Fonte: Método de Avaliação do Estado de Conservação (MAEC) dos edifícios publicado pela Portaria n.º 1192-B/2006, de 

3 novembro, na sua atual redação, segundo os níveis de conservação, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-

B/2012, de 31 de dezembro 

3.3. INSERÇÃO ENQUADRAMENTO NO PDM 

A área de estudo, de acordo com o PDM em vigor encontra-se maioritariamente classificada como 

“Solo Urbanizado – Espaços Residenciais Tipo II”, havendo também algumas Áreas Urbanizáveis, 

Espaços Centrais, Verdes e de Uso Especial. 

A Sul encontra-se uma faixa de Solo Rural - Espaços Naturais, que confina com o “Polje de Mira-

Minde” (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 | Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Uso do Solo, 1.ª Revisão do PDM Porto de 
Mós 

Fonte: Extrato do PDM em Vigor, (CMPM, 2015) 

A planta de ordenamento do PDM em vigor identifica quatro espaços urbanos de Uso Especial onde 

se localizam equipamentos de utilização coletiva: 

• O campo de futebol, juntamente com o pavilhão desportivo, situados a norte, fora do limite da 

ARU proposto; 

• Os conjuntos compostos pela escola, pelo campo de jogos, pela casa da cultura, pela creche/ 

ATL e pela sede da Junta de Freguesia, situado junto no espaço central de Mira de Aire,  

• As Grutas de Mira de Aire, situadas no interior da malha urbana; 

• O conjunto formado pela escola e pelo cemitério.  

Como Espaços Verdes foram classificadas uma área declivosa a nascente, onde se encontra uma 

linha de água, no limite de concelho, e a área envolvente à igreja, que integra um espaço ajardinado 

público. 

O interior da vila está classificado como “Espaço Central” correspondendo a uma área onde se 

concentram as principais centralidades urbanas, nomeadamente comerciais, serviços, mas também 

habitacionais. Como consta do regulamento do PDM de Porto de Mós “Estas áreas caraterizam-se 

por uma maior concentração de edificações, encontrando-se servidas por infraestruturas urbanas e 

onde as ações de edificação devem promover a reabilitação do edificado existente e a harmonia do 

seu conjunto” (sublinhado nosso). 

Mira de Aire é um aglomerado de caraterísticas nucleadas onde é possível identificar um núcleo 

antigo, que teve uma formação originária de estrutura orgânica e concêntrica em torno da antiga 

Igreja, atualmente já desativada e transformada num centro de exposições, havendo outra de 

construção mais recente no mesmo largo. Os arruamentos são estreitos e sinuosos com uma 

adaptação ao cadastro e à topografia. A sua expansão, de cariz longitudinal e tentacular, 

desenvolve-se ao longo das principais vias de comunicação, ao longo da encosta.  
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Afastado do aglomerado, a noroeste, está sinalizada uma mancha de espaço de atividades 

económicas, que respeita à zona industrial de Mira de Aire, cujo Plano de Pormenor, entrado em 

vigor em 1997, está presentemente em alteração devido à necessidade de reflexão estratégica e de 

dinamização do território, em face dos reduzidos graus de execução (50%) e de ocupação (32%). 

3.4. ORIGEM DE MIRA DE AIRE 

Tal como mencionado no capítulo anterior, Mira de Aire encontra-se a nascente do concelho de 

Porto de Mós, na fronteira com Alcanena, distando cerca de 14 km do aglomerado sede. Estende-

se na última vertente do planalto de São Mamede e tem a nascente a serra que lhe dá o nome – 

Serra d’Aire, onde se encontram as Grutas de Mira de Aire, as maiores de Portugal, com elevado 

número de visitantes portugueses e estrangeiros, as quais distam cerca de 1,6 km do centro do 

aglomerado, embora com difícil conetividade entre estes dois pontos devido à morfologia da vila que 

cria dificuldades de acessibilidade, sobretudo para autocarros turísticos.   

Localizada numa encosta sobre um vale fértil, marcado pela presença do Polje de Minde, o 

aglomerado de Mira de Aire adaptou a sua forma às condicionantes do terreno, sendo estruturado 

pela EN243, que liga Porto de Mós a Torres Novas, estrada que assume a designação de Rua 

General Trindade, aquando da entrada na vila a nascente, até ao cruzamento com a Rua 5 de 

Outubro, passando depois, no centro da vila, a Rua General Humberto Delgado, até à saída a 

poente. 

A expansão deste aglomerado foi fortemente associada ao desenvolvimento da atividade industrial 

ligada ao setor têxtil (confeções, malhas, colchas, mantas, carpetes, alcatifas, fiação de lã ou mesmo 

tinturaria), sobretudo até à década de sessenta.  

Até 1708 pertenceu à freguesia de Minde, altura em que se desanexou, primeiro com a designação 

de “Mira” e já em 1933 como “Mira de Aire”. Tal como é apresentado no sítio da internet da Junta 

de Freguesia de Mira de Aire4: 

“Durante cerca de seis séculos, o lugar da Mira viveu estreitamente ligado a Minde, até que, em 

princípios do século XVIII, o aumento da população e dos recursos económicos levaram a que se 

erigisse em paróquia a ermida de Nossa senhora do Amparo. Foi este o primeiro sinal de 

independência da futura paróquia, pois cerca de vinte anos depois tornar-se-ia Mira uma freguesia 

independente. 

A freguesia de Mira crescera e desenvolvera-se de forma excecional a partir do início do novo 

século. Em 1904, já Mira aparece dotada com seis fábricas de tecidos de lã, ao mesmo tempo que 

começa a tomar vulto o comércio das peles, cera e azeite. Desta data em diante, o ininterrupto 

desenvolvimento industrial conduz a um notável acréscimo da população, que, de 1238 habitantes 

em 1909, passa para 1722 em 1930, suplantando já a freguesia-mãe, Minde. 

Nesta altura começou-se a desejar um topónimo da freguesia mais individualizado, para que não se 

confundisse de forma alguma com a outra Mira, vizinha de Cantanhede. Era frequente o extravio de 

correspondência motivado por essa confusão toponímica, o que acarretava os seus transtornos para 

o comércio e indústria locais. Na década de trinta cria-se um movimento organizado de mirenses no 

sentido de ser dado cumprimento a tais aspirações. 

                                                 
4 http://www.jf-miradeaire.pt/index.php/historia 
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Fotografia 3.2 | Imagens do passado da indústria de tecelagem 

Extraída de: Galeria do sítio da Junta de Freguesia de Mira de Aire  

Quanto à escolha do nome a dar à nova vila houve algum diferendo. Aventaram-se geónimos como 

Mirabela, Mira de Porto de Mós e Mira d’Aire. Só não se optou por este último, porque na época o 

apóstrofo tinha sido recentemente abolido da ortografia portuguesa. Finalmente, acertado o nome, 

pelo Decreto n.º 22432 de 10 de Abril de 1933, publicado no Diário do Governo da mesma data, a 

freguesia de Mira foi elevada à categoria de vila com o nome atual. A vizinha Minde só viria a 

conseguir a sua promoção a vila daí a trinta anos, mais precisamente em 14 de Agosto de 1963. A 

filha ultrapassara a mãe de cujo colo nascera.

Em 1958, Mira de Aire era «a mais progressiva vila do concelho de Porto de Mós, pelo incremento 

dado às suas indústrias nos últimos trinta anos», representando o seu poder contribuinte mais de 

dois terços da receita arrecadada pelo município. 

À época áurea que os têxteis e lanifícios mirenses conheceram nos anos 50 e 60 segue-se um grave 

ciclo de recessão económica. A população residente ultrapassava os 4000 habitantes. Trata-se, 

contudo, de uma população híbrida. A industrialização das décadas anteriores provocou um 

fenómeno migratório que trouxe para Mira de Aire gente dos quatro cantos de Portugal. Com o 

recenseamento eleitoral de 1979 constata-se que os 3087 eleitores aqui inscritos (acima dos 18 

anos) são naturais de 157 concelhos e 417 freguesias diferentes. 

É também nesta década, mais precisamente a 11 de Agosto de 1974 que as grutas de Mira de Aire 

abrem as suas portas ao público. Tal atração turística contribui para o desenvolvimento do comércio 

e serviços locais. 

Com o aproximar do século XX a indústria têxtil entra em ressecção o que se reflete na população, 

que começa, uma vez mais, a abandonar a Vila à procura de melhores oportunidades de trabalho. 

Hoje, Mira de Aire, vive da nostalgia da indústria que a fez crescer em dimensão territorial e 

populacional, com a certeza que é detentora de uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, que 

trazem até si, anualmente, milhares de turistas nacionais e estrangeiros.” 



  

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Mira de Aire  

Novembro de 2021   P058_ARU_PERU_MDaire_VF_posRC.docx 21 

3.5. POPULAÇÃO 

População residente e estrutura etária 

Num concelho com 10 freguesias, Mira de Aire com 3.775 habitantes em 2011, é a segunda mais 

populosa a seguir à sede de concelho. A população desta freguesia, que representa 15,5% dos 

24.342 residentes no concelho está concentrada essencialmente na vila de Mira de Aire, alvo do 

presente estudo. Existe também um pequeno núcleo, o Covão da Carvalha, localizado a noroeste, 

mas com uma representatividade populacional escassa. 

Associado à expansão da indústria têxtil, Mira de Aire foi palco de sucessivos acréscimos 

populacionais, embora mais moderados a partir da década de 70. Nos anos 90 inverte-se a 

tendência de ascensão, consubstanciada num decréscimo de 2,7% nessa década e de 4,5% na 

seguinte, correspondente ao declínio da atividade industrial e à consequente perda de atratividade 

e de capacidade de fixação de população. 

Em 2011, residiam na área de estudo, um total de 3.508 habitantes, correspondente a 93,4% da 

população da freguesia e 14,4% do concelho. Esta população distribui-se de forma diferenciada pelo 

território (Figura 3.5), com uma maior proliferação nas áreas de expansão recente a nordeste e a 

noroeste, embora estes dados devam ser analisados com cautela, dado que correspondem a 

subsecções com maior dimensão, por contraponto com as do centro, que são mais reduzidas.  

Figura 3.5 | População residente na área de estudo, 2011 (Nº) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 
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A análise da densidade populacional, Figura 3.6, que expressa a relação entre a população 

residente e a superfície do território, evidencia que as áreas de maior concentração populacional 

encontram-se nas áreas centrais consolidadas, particularmente no eixo ao longo da EN243, 

verificando-se que nas zonas de expansão recente existe um povoamento mais disperso, por vezes 

com moradias unifamiliares, como ocorre a nordeste.

Figura 3.6 | Densidade Populacional na área de estudo, 2011 (Hab/Ha) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 
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No que respeita à estrutura etária da população residente na área de estudo, Figura 3.7, verifica-se 

que, em 2011, os jovens (com menos de 15 anos) representavam 13,7% dos residentes, a 

população entre 15 e 64 anos - 63,8%, e os idosos (com mais de 65 anos) 22,5%. Esta distribuição 

etária é semelhante à do concelho de Porto de Mós, em que se insere (Figura 3.7), apresentando-

se, contudo, mais envelhecida em função de um maior peso da população idosa e uma população 

jovem ligeiramente menos representativa. 

Figura 3.7 | Distribuição da população residente por grandes grupos etários, no concelho de Porto de Mós e em 
Mira de Aire (área de estudo) 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 
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A preponderância da população idosa sobre a jovem é expressa pelo elevado índice de 

envelhecimento da área de estudo, que com uma média, em 2011, de 165 idosos por cada 100 

jovens, se situa acima dos valores do concelho, com 137 idosos por cada 100 jovens, que, de si, 

apresenta já um valor elevado. 

Do total de subsecções (maioritariamente com um efetivo populacional reduzido) 54 apresentavam 

um índice de envelhecimento igual ou superior a 100 idosos por cada 100 jovens, alcançando um 

máximo de 1100 idosos por cada 100 jovens em duas situações. Nas restantes 62 subsecções, 

surgem valores nulos (em 32 subsecções, seja pela inexistência de população no geral, ou pela 

inexistência de jovens) e valores que variam entre os 12,5 e os 95,7 (em 30 subsecções)  

(Figura 3.8). 

  

Figura 3.8 | Índice de envelhecimento na área de estudo, 2011 (‰) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 
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Famílias 

A dimensão média das famílias na área de estudo é 2,4 indivíduos residentes por cada família, 

quando no concelho de Porto de Mós se situa nos 2,6. A reduzida dimensão média da família traduz-

se no predomínio de agregados com 1 ou 2 pessoas, num total de 912, ou seja 60% (Figura 3.9). 

Porém, assinalam-se ainda 53 famílias com 5 e mais pessoas, correspondendo a 4% da área de 

estudo. 

Figura 3.9 | Dimensão das famílias na área de estudo, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 
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Considerando a dimensão média da família, verifica-se, naturalmente, na área de estudo um 

predomínio das subsecções com dimensão média abaixo dos 2,4 indivíduos, (Figura 3.10), 

particularmente no núcleo central, onde existirá uma população mais envelhecida e habitações com 

tipologias mais pequenas. 

Figura 3.10 | Dimensão média das famílias na área de estudo, 2011 (Nº) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Desemprego e setores de atividade  

À data dos Censos 2011, Mira de Aire era a freguesia com maior número de desempregados do 

concelho e a maior taxa de desemprego, o que expressa bem o elevado nível de desemprego da 

área de estudo. 
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Em 2011 a taxa de desemprego na área de estudo era de 11,01%, superior à registada em Porto 

de Mós no mesmo ano, com 9,37% (Quadro 3.2). Seguindo a tendência do concelho, afetou com 

mais intensidade o sexo feminino (12,63%), enquanto nos homens se fixou em 9,43%. 

Quadro 3.2 | Retrato do desemprego em 2011, na área de estudo e concelho de Porto de Mós 

Área de estudo 
(Mira de Aire) 

% 

Concelho de 
Porto de Mós

% 
Taxa de desemprego  11,01 9,37 

Percentagem das famílias clássicas com desempregados  11,3 10,6 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI).      

O número de famílias com desempregados na área de intervenção era 175, equivalente a 11,3% 

das famílias clássicas, peso ligeiramente superior ao exibido pelo concelho de Porto de Mós, com 

10,6%. 

Não existindo dados recentes sobre o desempego na freguesia, e bem assim, na área de estudo, 

recorreu-se à informação do Boletim Mensal do Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP 

para avaliar a tendência do concelho, que, de certa forma, deverá também repercutir a situação da 

freguesia. Verifica-se que o auge do impacte da crise económica e financeira que assolou o país e 

levou ao encerramento de fábricas e desaparecimento de empregos, aconteceu no ano de 2013, 

com 1.348 desempregados inscritos no concelho, tendo vindo paulatinamente a decrescer, 

registando-se 442 indivíduos sem emprego em 2019. O desemprego feminino mantém-se como 

uma constante ao longo dos anos, bem como a procura por novo emprego, embora neste caso 

tenha vindo a decrescer um pouco, em oposição ao “novo emprego”. 

Embora seja expetável o decréscimo do desemprego em Mira de Aire, esta situação é 

particularmente sensível porque não resultará da criação de novos postos de trabalho, mas sim do 

abandono da população que foi procurar trabalho para outros locais do país ou do estrangeiro, ou, 

noutras situações, de população que, entretanto, se reformou. 

Quadro 3.3 | Desemprego registado segundo o Género e a Situação Face à Procura de Emprego (Análise 2012 
até 2019, concelho de Porto de Mós- mês de janeiro) 

Ano Total de 
desempregados

(n.º) 

Género Situação face ao  emprego 
H  

(%) 
M  

(%) 
1º emprego 

(%) 
Novo Emprego 

(%) 
2019  442 42 58 12 88 

2018  541 45 55 10 90 

2017  719 46 54 11 89 

2016  873 50 50 11 89 

2015 1 009 47 53 11 89 

2014 1 245 46 54 9 91 

2013 1 348 46 54 7 93 

2012 1 119 43 57 6 94 

Fonte: IEFP, Boletim Mensal 2012 a 2019 
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A distribuição da população empregada por setores de atividade na área de estudo, em 2011, 

patente na Figura 3.11, evidencia a forte vocação industrial de Mira de Aire, com cerca de 43,9% 

dos residentes ativos a trabalharem no setor secundário, num concelho, já de si, com um peso da 

indústria muito significativo (42,7%) no qual se salienta a extração e transformação de pedra, a 

cerâmica decorativa e o têxtil de Mira de Aire.  

Não obstante a importância da indústria, o setor dominante na estrutura económica é o terciário, 

com 55,9% dos empregos da área de estudo e no 54,7% do concelho. Já o setor primário é residual 

na área de estudo. 

Figura 3.11 | Distribuição da população empregada por setores de atividade no concelho de Porto de Mós e na 
área de estudo, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

A evolução registada no último período intercensitário, entre 2001 e 2011, evidencia a perda de 

peso da atividade industrial, com quebras da população empregada neste setor, no concelho de 

27% e na área de estudo de 40%, o que relevou a importância da atividade no terciário. Embora 

não existam dados recentes, é crível que a reestruturação industrial e o ajustamento competitivo da 

indústria - decorrente da crise económico financeira recente, que levou ao encerramento de diversas 

empresas, - tenha conduzido à continuação de quebra de emprego neste setor, com implicações no 

desenvolvimento económico do território. A quebra da população empregada no setor secundário 

deve-se em muito, tal como mencionado no capítulo 3.3, ao encerramento de fábricas ligadas à 

indústria têxtil. Na Planta da tipologia funcional é possível identificar um conjunto de edifícios 

associados a esta atividade, embora alguns se encontrem encerrados ou parcialmente encerrados 

(alguns representados nas fotografias seguintes). 
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Fotografia 3.3 | Edifícios industriais, encerrados ou parcialmente encerrados 
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Nível de instrução 

O grau de qualificação e as habilitações literárias da população residente na área de estudo, à 

semelhança do concelho, e do próprio país, apresentam ainda sérias lacunas, não obstante a 

evolução positiva no processo de escolarização das últimas décadas. 

Em 2011 a maior parte da população da área de estudo, num total de 1.111 indivíduos, detinha o 

primeiro ciclo do ensino básico completo, sendo que a população com o ensino secundário completo 

era constituída por 473 indivíduos e a população com o ensino superior completo por 259 indivíduos 

(Quadro 3.4). 

Quadro 3.4 | Nível de instrução da população residente na área de estudo, 2011 

Nível de Instrução Área de estudo  
(n.º) 

População que não sabe ler nem escrever 140 

População com o primeiro ciclo completo 1.111 

População com o segundo ciclo completo 489 

População com o terceiro ciclo completo 665 

População a frequentar o ensino básico  376 

População com ensino secundário completo 473 

População a frequentar o ensino secundário 160 

População com ensino superior completo 259 

População a frequentar o ensino superior  95 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

A taxa de analfabetismo situava-se nos 4,15%, bastante inferior ao registado pelo concelho (5,7%), 

o que demonstra que a área de estudo teve um impulso educacional mais precoce que as restantes 

das suas congéneres freguesias.  
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3.6. EDIFICADO E ALOJAMENTOS

Edifícios 

A área de estudo tem 1.387 edifícios (neste total, são apenas considerados os edifícios que constam 

da BGRI dos Censos 2011, os quais têm de ter pelo menos um alojamento destinado a habitação)5, 

dispersos por todo o território. 

Quadro 3.5 | Caracterização do edificado na área de estudo, 2011 

N.º de edifícios % 

Total de edifícios 1.387 100 

N.º de pisos 

Edifícios com 1 e 2 pisos 1.238 89,3 

Edifícios com 3 e 4 pisos 133 9,6 

Edifícios com 5 ou mais pisos 16 1,2 

Época de construção 

Antes de 1919 18 1,3 

De 1919 a 1945 98 7,1 

De 1946 a 1960 259 18,7 

De 1961 a 1970 307 21,1 

De 1971 a 1980 261 18,8 

De 1981 a 1990 185 13,3 

De 1991 a 1995 74 5,3 

De 1996 a 2000 70 5,0 

De 2001 a 2005 64 4,6 

De 2006 a 2011 51 3,7 

Estrutura de construção 

Estrutura de betão armado 386 27,8 

Estrutura de paredes de alvenaria 
com placa 

736 53,1 

Estrutura de paredes de alvenaria 
sem placa 

246 17,7 

Estrutura de paredes de adobe ou 
alvenaria de pedra solta 

16 1,2 

Com outro tipo de estrutura 3 0,2 

                                                 
5 Na análise apresentada neste ponto do Relatório, enquadrada pela informação constante nos Censos, a referência a edifícios 
respeita esta noção de edifícios com pelo menos um alojamento destinado à habitação.  
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Focando a análise no número de edifícios em cada uma das subsecções, verifica-se uma maior 

preponderância das unidades adjacentes ao núcleo urbano central e nos limites nordeste e noroeste 

(Figura 3.12). Contudo, esta interpretação está muito condicionada pela dimensão variável das 

subsecções, o que justifica a reduzida quantidade de edifícios nas do centro pelo facto de ser 

dividido em unidades muito pequenas. 

Figura 3.12 | Distribuição dos edifícios na área de estudo, 2011 (N.º) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 
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Quando considerada a densidade de edificação (Figura 3.13), expressa pelo número de edifícios 

por hectare, constata-se uma maior concentração do edificado nas zonas centrais, particularmente 

ao longo dos dois lados da EN243, onde se encontra a área urbana consolidada.  

Nas áreas limites a edificação é mais dispersa, verificando-se um modelo de crescimento urbano 

tradicional associado a uma expansão da área edificada para a periferia, embora de forma 

desorganizada e tentacular, privilegiando-se espaços mais abertos, casas unifamiliares e baixas 

densidades com outras tipologias habitacionais e maior consumo de espaço.  

Figura 3.13 | Densidade de edificação na área de estudo, 2011 (%)  

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

A tipologia predominante na área de estudo é a habitação unifamiliar em banda de 1 e 2 pisos (89% 

do total de edifícios), frequentemente, sem afastamento à via. Algumas destas habitações, 

nomeadamente no núcleo central são casas tradicionais térreas de planta retangular alongada, 

construídas em alvenaria ou pedra e associadas à envolvente agrícola e contexto rural, sendo 

nalguns casos, imóveis com valor arquitetónico tradicional.  
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Os edifícios com 3 pisos ou mais correspondem a 11% do edificado, sendo que destes apenas 1% 

tem 5 ou mais pisos. Localizam-se nalgumas áreas mais centrais, nomeadamente na proximidade 

do largo da igreja ou junto à EN243, ou, nalgumas áreas de expansão, introduzindo, por vezes, 

alguma dissonância, sobretudo na malha urbana consolidada, por destoarem na volumetria, forma 

e materiais utilizados. No entanto, a introdução de elementos dissonantes não acontece só nas 

construções novas, também nos edifícios existentes se verifica, por vezes, a introdução de 

alterações que não respeitam a traça existente, levando à descaraterização e perda de identidade 

do aglomerado, particularmente do seu núcleo central, (Figura 3.14). 

Figura 3.14 | Localização dos edifícios com mais de 3 pisos, na área de estudo, 2011 (N.º) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

A maioria das habitações na área de estudo tem mais de 30 anos, na medida em que 81% do 

edificado foi construído antes de 1990. A época de construção dominante aconteceu em 3 dos 10 

períodos definidos na BGRI 2011, ou seja, entre 1946 e 1980, na qual foram construídos 41% dos 

edifícios. O período de 1981-1990, com 13,3%, embora ainda significativo, registou um 

abrandamento na construção de novos edifícios. Por sua vez apenas 8% foram construídos no 

último período intercensitário, ou seja, entre 2000 e 2011. 
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Embora na maioria das subsecções existam edifícios construídos em várias décadas, a cartografia 

do ano de construção dominante em cada uma destas unidades (Figura 3.15), evidencia um padrão 

de crescimento do edificado ao longo dos anos a partir do núcleo central. Com efeito, apesar de 

neste núcleo alguns edifícios mais antigos terem sido substituídos por construções mais recentes, 

é aqui que se encontram as principais bolsas de construção pré 1945. Atualmente, a maior dinâmica 

de construção verifica-se na ocupação dos terrenos a nordeste com moradias unifamiliares, assim 

como na ocupação do interior do aglomerado por processos de preenchimento ou renovação 

urbana.   

Figura 3.15 | Época de construção predominante na área de estudo, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 
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Fotografia 3.4 | Construções mais recentes na Rua das Grutas (à esquerda) e mais antigas a sul da EN243 (à 
direita) 

No tipo de materiais utilizados na construção sobressai estrutura em alvenaria: 53,1% com placa e 

17,7% sem placa. A construção em alvenaria corresponde aos edifícios mais antigos, uma vez que 

este material foi progressivamente abandonado (e substituído pelo betão) devido aos riscos 

decorrentes da sua fraca resistência mecânica e da passagem do tempo, o que pode resultar numa 

maior degradação do edificado e deterioração do seu estado de conservação.  

Considerando os pressupostos metodológicos do trabalho de campo, é possível verificar que a 

maioria do edificado inserido na ARU proposta traduz um estado conservação “razoável, bom ou 

muito bom”. Não obstante, é de frisar que cerca de 13% do edificado apresenta anomalias, sendo 

que 5% (cerca de 180 edifícios) se encontra em mau estado de conservação; 3% (cerca de 120 

edifícios) em péssimo estado de conservação e 4% (cerca de 160 edifícios) em ruína.  
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Este conjunto de edifícios, ainda que disseminados pela área em estudo, apresentam um maior 

predomínio ao longo da EN243 e a sudeste desta (Fotografia 3.5), particularmente, associados a 

edificações anteriores à década de 1960.  

  

  

Fotografia 3.5 | Construções degradadas a sul da EN243 
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No interior da ARU proposta constatou-se, igualmente, a expressividade de edificado à venda, tendo 

sido contabilizadas 69 edificações6 neste processo, das quais 37 apresentam um estado de 

conservação “razoável, bom ou muito bom” e 15 em ruínas.  

Por outro lado, observou-se a existência de construções legadas ao abandono, a maioria, em 

péssimo estado de conservação7 e, ainda, uma obra a decorrer. 

O levantamento e a caracterização do edificado encontra-se explanado na Figura 3.16. 

Figura 3.16 | Levantamento do Estado de Conservação do Edificado 

                                                 
6 Verificou-se em 4 casos, que apenas o andar estaria à venda e não o edifício na íntegra. 
7 Do registo de 8 construções abandonadas, 5 encontram-se em péssimo estado de conservação. 
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ALOJAMENTOS

A área de estudo dispunha, em 2011, de 2.099 alojamentos (INE, 2011), dos quais apenas 3 

correspondiam a alojamentos coletivos, sendo os restantes 2.096 alojamentos familiares  

(Quadro 3.6). Todos os alojamentos familiares eram clássicos, ou seja, não foram registadas 

habitações que não satisfaçam as condições de alojamento, como barracas ou outras situações 

improvisadas. 

Quadro 3.6 | Alojamentos na área de estudo, 2011 

N.º de alojamentos 

Alojamentos 2.099 

Alojamentos familiares 2.096 

Alojamentos familiares clássicos 2.096 

Alojamentos familiares não clássicos 0 

Alojamentos coletivos 3 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Da análise da distribuição dos alojamentos familiares, na área de estudo (Figura 3.17), verifica-se 

que são as secções com maiores áreas que detém o maior número de alojamentos, sendo que para 

fazer a comparação entre seções será necessário avaliar o número de alojamentos por ha, ou seja 

a densidade de alojamentos em cada subsecção. 

Figura 3.17 | Distribuição dos alojamentos familiares na área de estudo, 2011 (N.º) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 
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Calculado o número de alojamentos por hectare, é evidente a maior densidade de alojamentos no 

núcleo consolidado de Mira de Aire ao longo da artéria principal, ou seja, da EN243, (Figura 3.18). 

Figura 3.18 | Densidade dos alojamentos familiares na área de estudo, 2011 (%) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 
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Cerca de 71% dos alojamentos familiares são de residência habitual (Figura 3.19), não obstante, 

verifica-se que os alojamentos de uso secundário ou sazonal são também representativos na área 

de estudo, totalizando 478 alojamentos, ou seja 23%. Assinala-se, ainda, à data dos Censos 2011, 

a existência de 128 alojamentos vagos, ou seja 6% do total de alojamentos familiares da área de 

estudo. 

Figura 3.19 | Tipo de ocupação dos alojamentos familiares na área de estudo, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 
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Na Figura 3.20, é possível verificar que existe um maior peso dos alojamentos vagos a poente do 

aglomerado e num eixo mais a nascente ao longo da EN243. Aliás, ao longo da estrada principal 

tem-se vindo a assistir a uma desvalorização das casas e a um aumento do número de devolutos. 

Assinalam-se ainda algumas secções na área de estudo cujo peso dos alojamentos vagos 

ultrapassa os 8 alojamentos. 

Figura 3.20 | Peso dos alojamentos vagos na área de estudo, 2011 (N.º) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 
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Considerando apenas os alojamentos familiares de residência habitual, verifica-se que mais de 99% 

eram servidos por abastecimento de água (99,5%), retrete (99,9%) e esgotos (99,8%). No entanto, 

os alojamentos servidos por banho eram 98,7% dos alojamentos, o que correspondia em 2011 a 20 

habitações com esta carência (Figura 3.21). 

Figura 3.21 | Proporção dos alojamentos segundo condições de habitabilidade, na área de estudo, 2011 
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Na Figura 3.22, é possível identificar as subsecções que têm alojamentos de residência habitual 

sem banho, as quais se distribuem um pouco por todo o território, embora com alguma 

predominância a leste.

Figura 3.22 | Alojamentos familiares de residência habitual sem banho, na área de estudo, 2011 (N.º) 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 
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3.7. ESTRUTURA FUNCIONAL E EQUIPAMENTOS

Estrutura Funcional 

A maioria dos edifícios caraterizados8 são exclusivamente residenciais (91,49%), ou seja, estão 

afetos, na totalidade, a habitação e a usos complementares como estacionamento, arrecadação ou 

usos sociais. Aqueles que para além da função habitacional integram outras atividades, 

nomeadamente de comércio e de serviços, correspondem apenas a 8,5%, sendo que 7,79% são 

“principalmente residenciais” e apenas 0,72% “principalmente não residenciais” (Figura 3.23). 

Figura 3.23 | Caracterização funcional dos edifícios na área de estudo, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

                                                 
8 Os edifícios caraterizados não incluem aqueles exclusivamente não residenciais, nomeadamente os equipamentos públicos e de 
utilização coletiva, uma vez que o levantamento do INE apenas contempla edifícios exclusivamente ou parcialmente dedicados ao uso 
habitacional. 
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Numa análise à estrutura funcional da área em estudo, podemos observar que o centro nevrálgico 

constitui a área com maior dinâmica funcional, onde a função habitacional coexiste com a função 

comercial e de serviços (Figura 3.24). 

Figura 3.24 | Levantamento Funcional 

Numa visão genérica, verifica-se a proeminência de estabelecimentos de pequeno comércio, 

serviços e restauração (43,3%). O maior dinamismo associado ao núcleo central representa, porém, 

alguma debilidade na oferta, com dificuldade de satisfazer todas as necessidades da população 

local, que, frequentemente se desloca para outros centros na proximidade, para a sede de concelho 

ou para os concelhos limítrofes. O peso relativo de estabelecimentos comerciais encerrados (17,5%) 

corrobora esta fragilidade. 

O Mercado Municipal de Mira de Aire, localizado no núcleo central e que funciona apenas ao sábado, 

é exemplo paradigmático de um edifício dedicado na plenitude à atividade comercial, mas que face 

ao seu estado de degradação e reduzida funcionalidade, não consegue oferecer condições de 

conforto a comerciantes e consumidores, contribuindo para a falta de competitividade deste território 

e dificuldade de atração de população. Neste âmbito a Câmara Municipal de Porto de Mós promoveu 

desde já um estudo para a requalificação do mercado municipal. 
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Fotografia 3.6 | Mercado Municipal 

Por seu turno, os edifícios destinados ao uso industrial, que proliferam um pouco por toda a área de 

estudo, correspondem a 15% da estrutura funcional da área. No entanto, é de referir que 3% destes 

edifícios encontram-se encerrados e 0,5% parcialmente encerrados.  

Alojamento e restauração 

O principal ponto de atração de turistas e visitantes a Mira de Aire são as suas famosas grutas – 

Grutas dos Moinhos Velhos – as maiores e mais turísticas de Portugal, inauguradas em 1974 e que 

já receberam mais de 6 milhões de visitantes, incluindo 15% de visitas de estudo nacionais e 

estrangeiras, de vários escalões de ensino. 

  

Fotografia 3.7 | Entrada nas grutas e respetivo estacionamento 

As dimensões, a beleza e a importância ecológica destas grutas, associadas a um polje com 

inundações periódicas permitiram que a “Gruta dos Moinhos Velhos” (que juntamente com a Gruta 

da Pena e a Gruta da Contenda, faz parte de uma grande rede de galerias com mais de 11 Km), 

localizada na proximidade da vila de Mira de Aire, fosse classificada como Imóvel de Interesse 

Público (Decreto n.º 40361, DG n.º 228, 20/10/1955) e que o Polje de Minde tenha sido classificado 
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como Sitio RAMSAR (2005), e ainda, como local de indiscutível interesse para estudos e 

investigações espeleológicas que acontecem com regularidade. 

O aproveitamento turístico das Grutas de Mira de Aire, geridas por uma sociedade desde a sua 

abertura ao público, inclui não só a visitação, mas também atividades complementares. Nesta 

medida, o empreendimento das Grutas de Mira de Aire é dotado de restaurante (Sabores Únicos) e 

de alojamento (Casas da Gruta), composto por 11 unidades de alojamento (bungalows T0 a T2) 

com capacidade total para 60 pessoas e classificado como empreendimento turístico - Parque de 

Campismo e/ou Caravanismo. 

Este complexo de atividades permite fixar os visitantes em estadias mais duradoras, para além da 

mera visita, sendo uma potencial ancora de dinamização da vila. No entanto, verifica-se uma fraca 

interligação entre as grutas e o casco urbano, por um lado, devido à morfologia que não permite que 

os autocarros atravessem a vila, mas também pela falta de atratividade da mesma e ausência de 

pontos de interesse para o visitante. 

Na vila de Mira de Aire encontram-se ainda registados 5 estabelecimentos de alojamento local, 

listados no Quadro seguinte, com um total de 17 camas e 26 utentes. Ao nível da restauração, são 

identificados 11 restaurantes na vila de Mira de Aire (Quadro 3.7), embora nenhum se afirme como 

referência regional de restauração. Nalguns, por se encontrarem junto à estrada nacional, existe o 

problema de estacionamento. 

Quadro 3.7 | Alojamento e restauração na área de estudo (2018) 

Estabelecimentos Designação Tipo Capacidade 

Alojamento 

1 Casas da Gruta Empreendimento 
turístico - Parque de 

campismo e7ou 
caravanismo 

60 utentes 

2 Villas de Aire Alojamento Local, 
Moradia 

5 camas, 6 utentes 

3 Alojamento Serra d' Aire Alojamento Local, 
Apartamento 

3 camas, 5 utentes 

4 Alojamento Serra d' Aire Alojamento Local, 
Apartamento 

3 camas, 5 utentes 

5 Alojamento Serra d' Aire Alojamento Local, 
Apartamento 

3 camas, 5 utentes 

6 Alojamento Serra d' Aire Alojamento Local, 
Apartamento 

3 camas, 5 utentes 

Restauração  

1 Restaurante Cervejaria 
Horacius 

Restaurante - 

2 Horacius Bar Hamburgueria - 

3 Café Restaurante Pinto Restaurante - 

4 Restaurante Marisqueira 
Jardim 

Restaurante - 

5 Posto de Mira de Aire Restaurante - 

6 Restaurante O Emigrante Restaurante - 
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Estabelecimentos Designação Tipo Capacidade 

7 Toca do Largo, Rest Lounge Restaurante - 

8 Churrasqueira Vieira Churrasqueira - 

9 Fénix Restaurante - 

10 34 Manel Restaurante - 

11 Sabores Únicos Restaurante - 

Fonte: CM Porto de Mós, Levantamento; 2018; Turismo de Portugal, RNT – Registo Nacional de Turismo, 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNET, consultado em 19-12-2018. 

Equipamentos 

No Quadro 3.8, encontram-se representados os equipamentos coletivos presentes na vila de Mira 

de Aire, os quais abarcam um largo espectro de tipologias, designadamente de apoio social, 

educação, saúde, desporto, segurança, religiosos e culturais. As funções administrativas do setor 

público como tribunal, finanças ou conservatória localizam-se na sede de concelho.  

Quadro 3.8 | Equipamentos Coletivos na área de estudo, 2018 

Equip. Designação Tipo 

Equipamentos de Apoio Social 

1 Creche Abrigo Familiar Casa de São José Apoio à infância 

2 Creche Centro Infantil "O Pinguim" Apoio à infância

3 Centro de Convívio Associação Amparo Familiar Apoio à 3ª idade 

4 Lar de Idosos Abrigo Familiar Casa de São José Apoio à 3ª idade 

5 Centro de Dia Abrigo Familiar Casa de São José Apoio à 3ª idade 

6 Jardim de Infância Abrigo Familiar Casa de São José Apoio à infância 

7 Apoio Domiciliário Associação Amparo Familiar Apoio à 3ª idade 

Equipamentos de Educação 

1 
Escola Secundária de Mira de Aire 

Escola 2 ciclo + 3 
ciclo + secundário 

2 Escola primária n.º2 Escola 1 ciclo 

3 Escola primária n.º1 Escola 1 ciclo 

4 Jardim Infância de Mira de Aire n.º 2 Jardim de Infância 

5 Jardim Infância de Mira de Aire n.º 1 Jardim de Infância 

Equipamentos de Saúde 

1 
Extensão de Saúde de Mira de Aire 

Centro/extensão de 
saúde 

2 Farmácia “Central” Farmácia 

3 Farmácia Mirense Farmácia 

Equipamentos de Desporto (outros) 

1 Estádio Municipal Desporto 

2 Pavilhão Gimnodesportivo Desporto 
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Equip. Designação Tipo 

Equipamentos de Segurança (outros) 

1 Guarda Nacional Republicana Emergência policial 

2 
Bombeiros Voluntários de Mira de Aire 

Emergência rápida ao 
risco 

Equipamentos Religiosos e Funerários (outros) 

1 Cemitério de Mira de Aire Religião 

2 Capela de Nossa Senhora da Boa Morte Religião 

3 Igreja de Nossa Senhora do Amparo Religião 

Equipamentos Culturais (outros) 

1 Casa da Cultura Cultura 

2 MIAT – Centro de Exposições Cultura 

Equipamentos Administrativos (outros) 

1 Junta de Freguesia de Mira de Aire Administrativo 

Fonte: CM Porto de Mós, Levantamento; 2018 

Neste âmbito, merece referência a indicação dos imóveis propriedade estatal e municipal, listados 
no Quadro seguinte, e que na sua maioria são utilizados como equipamentos. 

Quadro 3.9 | Imóveis propriedade estatal e municipal na área de estudo, 2018 

Imóveis/Propriedade Designação 

Propriedade Estatal 

1 Centro de Saúde 

2 Posto da GNR (antigo) 

3 Campo da Fiandeira 

Propriedade Municipal 

1 EB1 + JI n.º1 

2 EB1 + JI n.º2 

3 Pavilhão de Desportos 

4 Casa da Cultura 

5 Junta de Freguesia 

6 Posto GNR 

7 Mercado 

3.8. REDE PEDONAL, REDE VIÁRIA E ESTACIONAMENTO 

Rede Viária 

O aglomerado de Mira de Aire, que se localiza numa encosta sobre um vale fértil, tem como espinha 

dorsal a EN243, que constitui a sua artéria principal, ao longo da qual se deu a expansão da vila. 
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Fotografia 3.8 | Vistas da EN243 

Esta estrada é estruturante no concelho de Porto de Mós e o principal eixo transversal de ligação 

ao exterior, servindo importantes acessibilidades no sentido Sul (via IP1/A1), ao Interior Centro e à 

Sub-região do Médio Tejo pela ligação ao nó de Torres Novas, embora seja condicionada pelas 

caraterísticas de traçado e pelo atravessamento de importantes núcleos como Mira de Aire e Porto 

de Mós. 

O intenso volume de tráfego com percentagem elevada de pesados, gerado pelo atravessamento 

desta via no interior da vila de Mira de Aire, é gerador de níveis significativos de ruído, trepidação, 

poluição do ar e más condições de segurança para os transeuntes, sendo um fator de 

desvalorização das habitações que se localizam junto à via, onde começam a existir um número 

significativo de casas devolutas, principalmente a partir do cruzamento onde esta assume a 

designação de Rua General Trindade. A Orografia (desfavorável) traduz-se num elemento 

condicionador das acessibilidades uma vez que dificulta a construção de vias alternativas, bem 

como a ligação direta à autoestrada.  

As ligações a nível local são também marcadas pela topografia, bem como pelo crescimento 

desordenado e tentacular, não se identificando uma hierarquia da estrutura viária, nem um sistema 

de mobilidade organizado e estruturado. Existem um conjunto de vias de atravessamento e de 

ligação do espaço urbano que surgem de forma orgânica que promovem o acesso aos bairros e 

ligam os diferentes espaços. 

Ciente de que a mobilidade na vila constitui um dos problemas a avaliar a câmara municipal de Porto 

de Mós encontra-se a desenvolver um estudo alargado sobre esta temática, por forna a resolver os 

problemas que têm vindo a ser evidenciados. 

Rede Pedonal 

Como é referido no documento “Rede Pedonal – Princípios de Planeamento e Desenho”9 ”O 

desenho urbano desempenha um papel fundamental para a circulação pedonal, por um lado, 

formalizando a afetação do espaço aos diferentes modos de deslocação e determinando as 

características das infra-estruturas pedonais, por outro, enquanto instrumento de gestão de trafego, 

                                                 
9 Coleção de Brochuras Técnicas/Temáticas do IMTT (2011) 
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induzindo ou condicionando comportamentos, como por exemplo, promovendo a utilização de 

determinados percursos ou reduzindo a velocidade de circulação dos veículos”. 

Em Mira de Aire a circulação pedonal na EN243, via estruturante do aglomerado, apresenta 

estrangulamentos bastante gravosos e penalizadores da mobilidade e segurança na utilização desta 

via, havendo um intenso conflito entre a circulação automóvel e o atravessamento dos peões, que 

não têm condições adequadas de circulação.  

De resto, as ruas de maior afluência pedonal localizam-se no núcleo mais antigo, junto às duas 

igrejas e ao comércio tradicional e na proximidade dos núcleos de equipamentos.  

De uma forma geral, na deslocação dos peões não é garantido o princípio da acessibilidade para 

todos, incluindo a igualdade de oportunidades para todos os utilizadores qualquer que sejam as 

suas capacidades, verificando-se, por vezes, a ocupação abusiva dos passeios e da faixa de 

rodagem. 

Estando localizada na Serra de Aire, Mira de Aire constitui-se como uma importante ancora e polo 

de apoio para o desenvolvimento de percursos pedonais e usufruto do turismo de natureza, 

nomeadamente no âmbito do Plano de Turismo de Natureza desenvolvido pelo município. Também 

a proximidade a Fátima coloca este aglomerado no caminho dos turistas e peregrinos no âmbito dos 

“caminhos do Tejo”, que liga Lisboa a Fátima através de percursos rurais ancestrais.  

Estacionamento 

A ausência de estacionamento é um dos fatores que afeta negativamente o funcionamento das vias 

urbanas e a dinâmica da atividade comercial e de restauração de Mira de Aire, principalmente ao 

longo da EN243. Nessa medida torna-se muito importante resolver as questões relacionadas com 

a organização da circulação, estacionamento e planeamento físico viário. O estacionamento é 

importante para os turistas, visitantes ou trabalhadores que aqui se deslocam pontualmente, ou 

diariamente, mas também para os moradores, dado que ainda existe uma percentagem significativa 

de alojamentos, principalmente no núcleo tradicional, que são desprovidos de garagens.  

Na tentativa de dar resposta a esta questão a Câmara Municipal tem vindo a proporcionar novos 

áreas de estacionamento, como são exemplos a área adjacente ao mercado, bem como a área 

adjacente ao jardim, identificados nas fotografias seguintes. 

Acrescem a estas áreas já concretizadas, algumas ações, em curso, com este objetivo, como sejam: 

a promoção de procedimento concursal para projeto de estacionamento em terreno (adquirido pela 

Câmara Municipal) contíguo à Casa da Cultura e à Junta de Freguesia; a aquisição de dois edifícios 

na EN243; a negociação de outros edifícios em vários locais da vila para criação de estacionamento 

e alargamento de passeios. 
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Fotografia 3.9 | Estacionamentos (alguns locais mais recentes) 

De acordo com os Censos 2011, na área de estudo 905 alojamentos familiares clássicos de 

residência habitual, ou seja 61%, dispõem de estacionamento, sendo que 38% dispõem de 

estacionamento para 1 veículo, 15% para 2 veículos e 8% para 3 ou mais veículos.  

3.9. ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO 

Mira de Aire localiza-se parcialmente no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, área com 

um vasto património geológico e natural. As principais referências ambientais e paisagísticas deste 

território são o Polje de Mira-Minde, que com a sua peculiaridade morfológica em Invernos rigorosos 

de chuva abundante, forma uma lagoa natural junto à Mata e as Grutas de Mira de Aire. Da 

Primavera ao Outono, a Serra e a Mata são um convite a passeios pedestres para descoberta da 

Flora e Fauna local, constituindo-se assim como importantes marcas da vivência ambiental, de um 

aglomerado parco em espaços públicos. O circuito de manutenção de Mira de Aire é uma forma de 

potenciar a localização em ambiente natural, propiciando ao mesmo tempo a prática de atividade 

física. 

Em termos de espaços construídos, o mais significativo é o Jardim da vila, localizado no centro da 

vila, no Largo D. Nuno Álvares Pereira, junto à Igreja, sendo um espaço dedicado ao descanso, ao 

lazer e às crianças, com parque infantil, uma fonte e zona relvada. 
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Fotografia 3.10 | Jardim da vila 

Como visto acima é notório em Mira de Aire o desequilíbrio na afetação do espaço público aos 

diferentes modos de deslocação, sendo o peão o elemento mais prejudicado. 

Fotografia 3.11 | Pequeno largo na rua das flores 

Não obstante a localização na Serra de Aire, o ambiente urbano é marcado pela circulação 

rodoviária e atravessamento de tráfego pesado na principal artéria da cidade, com os efeitos 

nefastos para a saúde pública já mencionados em pontos anteriores. 

3.10. PATRIMÓNIO CULTURAL

O património classificado da vila de Mira de Aire resume-se às “Grutas dos Moinhos Velhos”, 

classificadas como Imóvel de Interesse Público em 1955, as quais constituem uma forte marca 

territorial ao assumirem a designação de “Grutas de Mira de Aire”.  

Apesar de não estarem classificados é também possível identificar um conjunto de imóveis de valor 

patrimonial, principalmente de natureza religiosa, que se encontram listados no Quadro 3.10: 
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Quadro 3.10 | Património Cultural na área de estudo, 2018 

Património Cultural Designação 

Cultural 

1 Grutas dos Moinhos Velhos - Classificado como IIP - Imóvel de 
Interesse Público 

2 Igreja de Nossa Senhora do Amparo – Igreja Matriz 

3 Igreja de Nossa Senhora do Amparo (antiga) – Igreja Velha (atual 
Centro de Exposições) 

4 Capela de Nossa Senhora da Boa Morte 

5 Coreto 

Fonte: CM Porto de Mós, Levantamento; 2018. DGPC – Pesquisa de Património classificado e em vias de classificação 

A Igreja de Nossa Senhora do Amparo – Igreja Matriz, foi inaugurada em 1985, tendo adotado o 

nome da antiga Igreja Paroquial, Nossa Senhora do Amparo, por ser esta a padroeira da freguesia. 

Esta nova igreja, que se localiza na proximidade da anterior, foi construída para fazer face ao 

aumento da população e às novas necessidades da paróquia. Nesta igreja pode ser apreciada a 

enorme tapeçaria confecionada, à mão, por uma das empresas do setor têxtil localizada na vila. 

Fotografia 3.12 | Igreja (nova) 

A Antiga Igreja Matriz é originária do século XVIII, 1708, tendo sido restaurada e ampliada 

posteriormente. Constitui o centro do núcleo original da vila. Foi desativada aquando da construção 

da nova igreja e transformada num Centro de Exposições destinado à realização de mostras de 

diferentes tipos de arte, tendo como cenário a nave da igreja, num contexto onde caraterísticas 

religiosas foram preservadas na íntegra. Criado pelo Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros (PNSAC) em dezembro de 1993, o Centro de Exposições está atualmente sob gestão 

da Junta de Freguesia, devido à escassa utilização por parte daquela entidade. Necessita de 

intervenção urgente devido à degradação que apresenta. Só depois poderá ser reativado. 

A Capela da Nossa Senhora da Boa Morte é uma das mais antigas do Concelho de Porto de Mós, 

datando do século XIV, segundo a inscrição “1300” numa lápide da qual há registos, mas 

desaparecida atualmente. A capela foi, posteriormente ampliada, no século XVII, e desde então tem 

sofrido várias obras de conservação e restauro, encontrando-se em ótimas condições. 
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O coreto é um importante marco da história e tradição de Mira de Aire, tendo sido restaurado 

recentemente após um acidente que quase o destruiu por completo. 

O tecido urbano é ainda pontuado por um conjunto de edifícios relacionados com a história têxtil 

local, correspondendo muitos a indústrias desativadas, sendo importante numa fase posterior do 

presente trabalho proceder ao seu levantamento e valoração. Juntamente com as casas dos seus 

patrões industriais, são marcos que datam a evolução de Mira de Aire. Um exemplo de uma destas 

casas é o edifício da Junta de Freguesia, da autoria do Arquiteto Ernesto Korrodi. 

Fotografia 3.13 | Edifício da Junta de freguesia 

Neste momento, um dos edifícios mais imponentes da vila é a Casa da Cultura, inaugurada em 

2011, que substituiu o antigo Cine Teatro da vila que acabou por ruir. É um edifício de traço moderno 

que alberga uma extensão da Biblioteca Municipal, uma galeria de exposições e uma sala de 

espetáculos. 

Fotografia 3.14 | Centro Cultural 

No âmbito da atividade cultural associada às tradições de Mira de Aire deve ser dado destaque a 

recente criação do museu têxtil, como veículo de importância significativa para a divulgação e 

promoção da vila e das suas tradições. 
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Mira de Aire é uma vila com fortes tradições culturais e rica em associativismo. Existem diversas 

associações e são inúmeras as atividades desenvolvidas para animação dos mirenses e seus 

visitantes.  

Segundo a informação do sítio da Junta de Freguesia de Mira de Aire serão mais de 25 associações, 

entre elas: 

• CCM - Circulo Cultural Mirense; 

• Associação Bandinha Mirense; 

• Comissão do baile de S. Pedro na Moita do Joaninho;

• Rancho Folclórico de Mira de Aire; 

• Mata Jovem – Associação Juvenil em Meio Natural; 

• “Os Velhadas”; 

• Coral Gaudia Vitae; 

• URM – União Recreativa Mirense; 

• MTB – Mirense Trilhos e Bikes;

• Clube União Mirense;

• Associação Amparo Familiar;

• Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Mira de Aire e Alvados;

• Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira de Aire;

• Associação Recreativa e Cultural da Fraga.

3.11. DINÂMICA E INTENÇÕES

Para o presente relatório foram analisados os processos entrados na Câmara de Porto de Mós, para 

a área de intervenção, entre 2014 e 2018 que se apresentam no Quadro seguinte. 

Verifica-se uma dinâmica relativamente reduzida, com um número de pedidos nos últimos três 

relativamente constante – a volta dos 20. 

Quadro 3.11 | Processos de obra – tipologia entre 2014 e 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Autorização 0 3 2 1 0 


Comunicação 
Prévia 

7 0 0 0 0 
�

Informação 
Prévia 

1 1 0 0 1 
�

Legalizações 0 0 1 1 1 �

Licenciamento 6 7 3 6 8 ��
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2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Proced. 
Especiais 

13 22 13 14 10 
��

Total 27 33 19 22 20 ���

Fonte: CMPM, 2019 

Para avaliar o tipo obra no período em causa, foi feita a análise da tipologia associada a cada 

processo (que se apresenta no Quadro 3.10). Concluiu-se que cerca de 60% dos processos de obra 

se referem-se a procedimentos especiais (dentro deste grupo cerca de 70% corresponde a obras 

de conservação), seguido dos licenciamentos com uma percentagem na ordem dos 25%. 

No que se refere a Planos e Projetos (públicos e privados) desenvolvidos com incidência na área 

de estudo, referem-se desde já: 

• o desenvolvimento e dinamização do mercado de Mira de Aire; 

• a criação do parque da Fiandeira como espaço de público;  

• o saneamento (reconversão do existente e novos emissários; 

• a criação de uma rede de percursos (pedestres, cicláveis e equestres) municipal; 

• o percurso interpretativo da Polje;  

• a reconversão de paredes de escala;  

• o estudo espeleológico (fauna, flora, etc.) do Olho (nascente). 
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4. SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO  

No Quadro seguinte apresenta-se a síntese das principais forças e fragilidades diagnosticadas no aglomerado 

de Mira de Aire e com relevância para a delimitação da futura ARU. 

Quadro 4.1 | Matriz de análise SWOT – Forças e Fraquezas 

FORÇAS FRAQUEZAS 

• Localização na Serra de Aire, parcialmente no  Parque 
Natural da Serra de Aire e Candeeiros, com condições 
ambientais e paisagísticas únicas. 

• Proximidade do Polje de Mira-Minde, vulgarmente 
designado por Mata, classificado como sítio RAMSAR, 
exemplo raro de criação de uma lagoa quando as 
condições de pluviosidade assim o permitem, com 
enorme beleza natural.  

• Presença da “Gruta dos Moinhos Velhos”, que fazem 
parte do complexo de “Grutas de Mira de Aire” 
classificadas como Imóvel de Interesse Público, 
constituindo-se como as maiores e mais visitadas em 
Portugal. 

• Existência de algum património religioso, industrial e 
institucional, ainda que não esteja classificado. 

• Tradição industrial fortemente associada à indústria 
têxtil, importante marco de identidade do território, com 
a possibilidade aproveitamento de fábricas desativadas 
para a dinamização económica de pequenos negócios e 
preservação da memória coletiva da indústria têxtil de 
Mira de Aire.  

• Forte presença de equipamentos de apoio à população 
local, abrangendo um largo espetro de tipologias. 

• Forte presença de agentes socio-culturais e dinâmica 
de eventos. 

• Existência de um equipamento multifuncional – Casa da 
Cultura – onde podem ser desenvolvidas múltiplas 
atividades, nomeadamente por parte das associações 
da vila. 

• Recente alteração do Plano de Pormenor da Zona 
Industrial de Mira de Aire com vista a diversificar a 
oferta de atividades e a reforçar a economia local.

• Associativismo ativo e sentimento de pertença por parte 
da população. 

• Ações desenvolvidas pelo Município que pretendem 
minimizar as fraquezas identificadas como sejam: a 
aquisição de terrenos para a criação de 
estacionamento; o estudo de requalificação do mercado 
Municipal, o estudo da de trafego/mobilidade. 

• Envelhecimento e baixa qualificação académica 
da população residente. 

• Encerramento de algumas indústrias têxteis com 
consequência na desvitalização económica e na 
perda de população. 

• Ausência de património arquitetónico 
classificado. 

• Desqualificação e descaraterização da imagem 
urbana e aumento de edifícios devolutos. 

• Heterogeneidade e dissonância no edificado, 
com construção nova que nem sempre respeita a 
traça existente 

• Reduzido número de espaços públicos. 

• Estado de degradação do Mercado Municipal 
com reduzidas condições para comerciantes e 
consumidores.  

• Estado de degradação do Centro de Exposições, 
atualmente encerrado, que funciona na antiga 
Igreja Matriz. 

• Fraca dinâmica urbana no passado recente com 
poucas intenções de investimento publico e de 
iniciativa privada. 

• Carência de alojamento e de oferta turística 
capaz de atrair os visitantes que se deslocam às 
grutas.  

• Condicionantes resultantes do intenso tráfego 
devido do atravessamento da EN243.  

• Vias pouco atrativas para o passeio a pé 
(reduzida dimensão ou mesmo inexistência de 
passeios). 

• Ausência de condições de acessibilidade e 
mobilidade para pessoas com mobilidade 
reduzida. 

Na Planta Síntese – Caracterização, sintetizam-se os elementos mais significativos da 

caracterização efetuada. 
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5. DELIMITAÇÃO DA ARU E OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE REABILITAÇÃO 
URBANA  

5.1. INTRODUÇÃO

Dada a importância da problemática da reabilitação urbana, estão criados instrumentos jurídicos 

que incentivam e promovem a sua implementação, existindo igualmente apoios financeiros e 

incentivos fiscais ao desenvolvimento. No quadro de Referência Estratégica Nacional 2014 – 2020 

a Comissão Europeia considerou a reabilitação urbana como o grande projeto para a Europa 

Comunitária e como fator atenuante do desemprego para o setor da construção civil e obras 

públicas. 

O enquadramento das ações de reabilitação urbana inicia-se com o PDM - instrumento definidor do 

desenvolvimento urbano do Município, no sentido mais lato, uma vez que é aqui que se define o 

modelo de organização territorial e o sistema urbano do território do Município. Com efeito, o PDM 

de Porto de Mós define a hierarquia urbana do município enquadrando a vila de Mira de Aire no 

segundo nível dessa hierarquia, apontado para a identificação de uma Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão (U2 – Mira de Aire) em que os objetivos se centram entre outros10: na 

promoção da requalificação do tecido urbano existente; na valorização da estrutura comercial e dos 

equipamentos; na articulação dos espaços residenciais com a envolvente rural; no fomento do 

incentivo à preservação dos valores culturais e naturais existentes; na requalificação da área 

envolvente às Grutas de Mira de Aire e na definição de um quadro normativo que regule a 

construção de novos edifícios e as intervenções em edifícios existentes. 

A definição das opções estratégicas de reabilitação urbana, que se apresentam de seguida, 

encontram-se também em linha com as opções já desenvolvidas para a ARU de Porto de Mós 

seguindo a mesma guia de orientação do município nesta temática, orientação essa que enquadra 

um conjunto de domínios de intervenção e que se prendem com11: 

• Reabilitação do edificado - Reabilitar os edifícios que se encontrem degradados ou 

funcionalmente inadequados, dando prioridade à conservação periódica do edificado bem como 

ao recurso a soluções e/ou sistemas sustentáveis fomentando a adoção de critérios de eficiência 

energética tanto em edifícios públicos como em edifícios privados; 

• Promoção do turismo e da atividade cultural - Potenciar o desenvolvimento socioeconómico 

através da promoção e ampliação da oferta turística, e de outras atividades compatíveis, tirando 

partido das excecionais condições naturais e paisagísticas e da proximidade das grutas de Mira 

de Aire; 

• Requalificação e criação de espaços públicos - Requalificar os espaços públicos e o 

ambiente urbano bem como criar e fomentar novos espaços de encontro e de sociabilidade, 

dinamizando as atividades culturais e modernizando as infraestruturas urbanas;  

• Melhoria da mobilidade - Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente, através 

de uma melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação, com a melhoria das 

acessibilidades para os cidadãos com mobilidade condicionada; 

                                                 
10 Artigo 108-º do Regulamento do PDM 
11 Adaptado da proposta de alteração da delimitação da ARU de Porto de Mós 
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• Refuncionalização e dinamização dos equipamentos e do património edificado - Reabilitar 

ou reconstruir edifícios que se destinem a equipamentos de uso público e refuncionalização do 

património edificado em desuso, particularmente, os equipamentos de identidade e referência 

urbana. 

As prioridades e os objetivos a prosseguir através da delimitação da ARU e consequente ORU, 

consistem em síntese nas seguintes prioridades: 

• Fomentar a melhoria do estado de conservação do edificado, bem como o seu rejuvenescimento 

e reabilitação; 

• Preservar a identidade e memória coletiva e patrimonial fortemente associada ao 

desenvolvimento da atividade industrial ligada ao setor têxtil; 

• Promover e fortalecer, cultural e economicamente a vila, no sentido de aumentar as 

oportunidades individuais e coletivas; 

• Melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade, através da reestruturação da rede viária 

e pedonal; 

• Qualificar o espaço público e o ambiente urbano e a salvaguarda e valorização dos recursos 

naturais e patrimoniais; 

• Promover a reabilitação dos equipamentos e património público e privado que se encontram 

degradados. 

Face ao exposto descrevem-se de seguida as Orientações Estratégicas de Reabilitação Urbana 

para o ARU e consequentemente para o PERU de Mira de Aire. 

• A - Reabilitação do Edificado - Valorização de Mira de Aire através da reabilitação e 
requalificação do património e do edificado: 

− Afirmar os valores históricos e simbólicos como fatores de identidade diferenciação e 

competitividade urbana (entre os quais se salientam os relacionados com a industria têxtil); 

− Fomentar a reabilitação dos edifícios degradados e devolutos; 

− Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

• B - Promoção do Turismo e da atividade cultural 

− Transformar o potencial turístico numa verdadeira alavanca ao serviço do desenvolvimento; 

− Intensificar a integração da vila com os valores naturais envolventes (Grutas, Polje, PNSAC), 

promovendo assim, relações de complementaridade mais sustentáveis entre o centro da vila e 

a restante malha urbana; 

− Potenciar o papel da vila de Mira de Aire, como ancora de apoio ao Turismo de Natureza e aos 

caminheiros dos circuitos pedestres e peregrinos do “Caminho do Tejo” (caminho pedestre de 

Lisboa a Fátima); 

• C - Requalificação e criação de espaço público - Qualificação do Espaço Público e do 

Ambiente Urbano 
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− Desenvolver ações de requalificação dos espaços verdes, dos espaços urbanos e os 

equipamentos de utilização coletiva; 

− Realizar projetos e ações que valorizem e promovam o espaço público como áreas de 

excelência; 

− Qualificar e integrar o espaço público do centro da vila, promovendo um funcionamento urbano 

global conferindo-lhe uma imagem de unidade; 

− Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados; 

• D - Melhoria da mobilidade  

− Garantir a segurança da circulação pedonal, avaliando soluções de para o atravessamento da 

vila; 

− Promover a melhoria da mobilidade, através da gestão da via pública e dos espaços de 

circulação pedonal e viária, incluindo a mobilidade condicionada; 

− Promover a criação e a definição de espaços de estacionamento; 

− Incremento da mobilidade entre as Grutas e o Centro da vila através de meios de transporte 

urbano alternativo, que não o autocarro de passeio;

• E - Refuncionalização e dinamização dos equipamentos e do património edificado e 
Revitalização funcional e económica

− Valorizar e revitalizar os equipamentos públicos existentes, designadamente o equipamento 

multifuncional – Casa da Cultura – onde podem ser desenvolvidas múltiplas atividades, 

nomeadamente por parte das associações da freguesia; 

− Dinamizar e reabilitar os equipamentos coletivos como forma de alavancar novas atividades e 

o desenvolvimento de vivências urbanas como sejam exemplos o Mercado Municipal e o Centro 

de Exposições; 

− Garantir a qualidade urbana através da integração funcional e da diversidade económica e sócio 

cultural do tecido urbano; 

− Avaliar o aproveitamento de fábricas desativadas para a dinamização económica de pequenos 

negócios e preservação da memória coletiva da indústria têxtil de Mira de Aire bem como atribuir 

novas funções ou usos complementares a áreas ou edifícios com usos obsoletos, garantindo a 

qualidade urbana através da integração funcional e da diversidade económica e sócio cultural 

do tecido urbano; 

• F – Ordenar, planear e programar 

− Desenvolver um instrumento de gestão territorial no sentido de concretizar e estabelecer regras 

concretas com vista à concretização dos objetivos estratégicos anteriores. 

5.2. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU 

Conforme está previsto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana as áreas de reabilitação urbana 

incidem sobre espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos 

edifícios, das infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de 
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utilização coletiva, justifiquem uma intervenção integrada. Podem abranger, designadamente, áreas 

e centros históricos, património cultural, imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas 

zonas de proteção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

Para a delimitação da ARU, foram tidos em consideração um conjunto de critérios, que foram 

ponderados e adotados com o intuito principal de potenciar a concretização dos objetivos gerais 

enunciados no RJRU e, mais especificamente, as opções estratégicas enunciadas no capítulo 

anterior. Desta forma, são considerados os seguintes critérios: 

• Coerência com a configuração da estrutura urbana da vila e sua evolução, integrando na ARU 

os espaços urbanos mais antigos e centrais, onde se concentra o património histórico e 

arquitetónico da vila; 

• Inclusão das áreas onde o número de edifícios degradados é mais significativo e que, por isso, 

carecem de uma estratégia integrada de reabilitação urbana, em que os investimentos de 

natureza pública em reabilitação de equipamentos e requalificação dos espaços públicos sejam 

acompanhados de um programa de estímulos à iniciativa;  

• Inclusão de áreas que pelo seu interesse histórico e patrimonial podem e devem ser 

equacionadas em sede de projetos integrados. Neste caso incluiu-se o olho de água de Mira 

bem como a área de acesso as grutas e envolvente; 

• A inclusão de áreas que, independentemente do facto de não estarem em estado de 

degradação, correspondem a edifícios com mais de 30 anos podendo ser alvo de ações 

integradas de reabilitação.  

A proposta de delimitação da ARU de Mira de Aire, que totaliza cerca de 145 ha encontra-se 

representada nas Plantas em anexo. 
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6. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES 

De seguida são sistematizadas diversas propostas de ações que visam materializar a visão 

preconizada pelo PERU. Correspondem a propostas concretas de intervenção, evidenciando a sua 

capacidade de alavancar o desenvolvimento deste território e impulsionar um efetivo processo de 

regeneração e dinamização do tecido urbano, económico e social de Mira de Aire, bem como de 

induzir o desenvolvimento e concretização de outras ações e/ ou projetos que surjam da replicação 

dos seus efeitos. 

A definição das ações estruturantes iniciou-se no final da Etapa 1, com a proposta de Opções 

Estratégicas de Reabilitação Urbana, e com a sua discussão no âmbito da 1.ª Sessão Pública (19 

de setembro de 2019), surgindo então um conjunto de novas propostas de ações.     

Após realização da sessão pública foi desenvolvida uma análise critica no sentido de avaliar o 

alcance das ações propostas face ao diagnóstico desenvolvido. Essa análise conclui que que 

embora determinantes, as ações previstas poderão precisar de um suporte vinculativo para alcançar 

os objetivos de forma contundente, nomeadamente ao nível de um Instrumento de Gestão 

Territorial. 

Este instrumento visa a articulação necessária entre a execução das ações e o seu suporte 

estratégico ao nível da estrutura urbana/espacial (espaço público e edificado), procurando 

igualmente maior flexibilidade e adaptabilidade quanto às exigências contemporâneas, 

nomeadamente quanto à circulação, acessibilidades e gestão dos usos. 

Face ao exposto, no Quadro seguinte apresenta-se para cada Orientação Estratégica de 

Reabilitação a proposta de ações com a indicação do respetivo código como a descrição e objetivos 

da ação. Estas ações / objetivos encontram-se representados sob a forma de esquema na Planta 

Síntese – Propostas de Intervenção. 
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Quadro 6.1 | Ações estruturantes por orientação estratégica de reabilitação 

Código Ação Descrição / objetivos 

A - Reabilitação do Edificado - Valorização de Mira de Aire através da reabilitação e requalificação do 
património e do edificado 

A1 Sensibilização da 
população para o processo 
de reabilitação urbana 

Pretende-se incentivar os proprietários a intervirem no edificado 
privado existente degradado, promovendo a sua recuperação. 

A ação passa pela promoção de ações de sensibilização junto da 
população, dando a conhecer devidamente os pressupostos da 
reabilitação urbana e quais os benefícios a que têm direito, com o 
intuito de despertar o seu interesse pelo processo e a garantir a 
sua participação ativa. Estas ações podem passar por palestras, 
por distribuição de folhetos informativos, pela divulgação em 
meios informativos (rádio e jornal locais). 

A2 Reabilitação, Valorização e 
Programação 

Esta ação contempla a reabilitação dos edifícios degradados 
como tal identificados na Planta Síntese – Caracterização. 

Esta ação pressupõe a definição de um Programa de reabilitação 
dos diversos elementos independentemente do seu valor 
patrimonial, programando ações de reabilitação e restauro. 
Complementarmente a ação visa estudar a criação de circuitos 
de visita e a sua integração em rede apoiada nos centros de 
interpretação e núcleos museológicos existente e a promover 
(estando por isso intimamente relacionada com a Orientação 
Estratégica B). 

A implementação desta ação visa: 

- Contribuir para reforçar a primazia do investimento público nos 
processos de regeneração urbana. 

- Evidenciar o papel da cultura e da natureza do sítio como 
agregador social e como fator de conhecimento e marca do 
território explorando aqui a sua diferenciação, singularidade e 
mais-valia económica. 

Por outro lado e estando em causa a reabilitação dos imóveis de 
acordo com o seu estado de conservação, nas situações em que 
se verifique a falta de salubridade e segurança, e assim as 
condições mínimas de habitabilidade e sempre que os imóveis 
não apresentem valor patrimonial, sendo a sua reabilitação 
irreversível - deve a CM promover uma vistoria prévia a fim de 
avaliar da necessidade imperiosa da demolição a título 
excecional bem como avaliar o projeto de substituição do imóvel 
e /ou as suas consequências para o espaço publico. 

A3 Caracterização / 
Classificação e 
recuperação de elementos 
com valor patrimonial 
(naturais, paisagísticos, 
imateriais, arquitetónicos – 
da expressão vernacular ao 
industrial, etc.)

Caraterização e classificação dos diversos valores patrimoniais 
em presença (naturais, paisagísticos, imateriais, arquitetónicos – 
da expressão vernacular ao industrial, etc.), sinalizando o seu 
grau de importância e a sua valia face à identidade cultural da 
Freguesia, à sua História e ao seu futuro (independentemente da 
sua relevância num quadro de interesse turístico). 

No conjunto de Mira de Aire, apenas a Gruta dos Moinhos Velhos 
se encontra classificada, importando proceder à classificação e 
recuperação dos elementos com valor patrimonial, por exemplo o 
Altar-Mor da Igreja Matriz de Mira de Aire.
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Código Ação Descrição / objetivos 

B - Promoção do Turismo e da atividade cultural

B1 Promoção integrada do 
destino turístico de Mira de 
Aire, Plano Estratégico / 
Operacional para o Turismo 
- articulação entre as 
atividades – Vila, Grutas, 
Polje, olho de água e praia 
jurássica

A promoção integrada do destino turístico de Mira de Aire visa a 
estruturação de um plano destinado à organização estratégica da 
promoção turística da vila, integrando as grutas com a Vila e 
outras atividades. A partir desta estruturação, proceder-se-á à 
produção de distintos materiais que vão consubstanciar a 
estratégia, sendo que este processo passa pelas seguintes 
componentes de aquisição e contratação: 

1. Aquisição de Serviços para a Criação e Fornecimento de um 
Plano de Comunicação para o Desenvolvimento Turístico de Mira 
de Aire; 

2. Fornecimento de Materiais de Divulgação e Promoção 
Turística impressos; e  

3. Fornecimento de Materiais de sinalética direcional e 
identificativa de recursos turísticos de recursos turísticos.  

B2 Criação de uma rede de 
percursos pedonais 
paisagísticos e da natureza, 
em articulação com os 
percursos já existentes 

Atendendo ao especial enquadramento natural e paisagístico da 
vila de Mira de Aire, propõe a criação de uma rede de percursos 
pedonais, que deverá conter as seguintes atividades: 

1. Roteiro para visita das 4 nascentes, ou para visita aos 
moinhos; 

3. Arranjo dos caminhos e lagoas da Polje (lagoa da Mata); 

4. Edificação de “passadiço” que ligue o Cruzeiro às Penhas do 
Mindinho / Mira-Minde. 

Esta ação encontra-se atualmente em desenvolvimento, tendo 
sido já homologado. 

B3 Criação um centro de 
receção do turista e de 
interpretação de Mira de 
Aire que promova junto dos 
visitantes Mira de Aire 
como destino turístico 
integrado  

Mira de Aire recebe diariamente um grande número de visitantes 
às grutas, mas que não exploram o resto da vila. Neste sentido, 
propõe-se a criação de um centro de receção do turista e de 
interpretação de Mira de Aire que promova junto dos visitantes 
Mira de Aire como destino turístico integrado, e direcione a sua 
visita para além da visita às grutas. 

A localização deste centro ainda não se encontra definida. 

C - Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urbano

C1 Ordenamento da Circulação 
em torno da EN243: 
Criação de zonas pedonais 
e de circulação, em 
particular ao longo da 
EN243 
Articulação com ação D1

Pretende-se com esta ação criar zonas pedonais ao longo da 
EN243, que atualmente constitui uma área pouco atrativa para os 
peões, independentemente de exibir uma maior concentração de 
comércio. Simultaneamente pretende-se ligar estas zonas 
pedonais a outras, facilitar a continuidade e proximidade entre os 
espaços de vivência urbana, visando mais dinâmica comercial, 
segurança e interação social.

C2 Qualificação e 
requalificação dos espaços 
públicos: Largo da Igreja, 
Largo da Paz, Bairro do 
jogo e outros locais de lazer 

Pretende-se a melhoria dos espaços junto ao Largo da Igreja, 
que pretende valorizar como espaço público para usufruto da 
população. Pretende-se a requalificação destes espaços 
públicos, que acolhem festas populares e servem de locais de 
estadia á população. 

A intervenção nos espaços públicos visa assim a fruição de uma 
zona que se quer de permanência e lazer para comunidade, com 
a possibilidade de realização de iniciativas ao ar livre, instalação 
de esplanadas e colocação de mobiliário urbano adequado. 

C3 Implementação do Projeto 
do Campo de Fiandeira 

Requalificação do Campo da Fiandeira, que foi um espaço 
emblemático em Mira de Aire, intimamente ligado à história dos 
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Código Ação Descrição / objetivos 

têxteis. A intervenção prevê a reconversão desta área para zona 
de desporto, lazer e bem-estar 

C4 Melhoria da Eficiência 
Energética em Edifícios 
Públicos 

Com um variado conjunto de intervenções pretende-se melhorar 
o desempenho energético municipal, nomeadamente dos 
edifícios e equipamentos municipais com maiores consumos, 
pelo melhoramento dos isolamentos e da utilização de iluminação 
eficiente o que combina com soluções solares térmicas e 
fotovoltaicas de autoconsumo. Com esta Acão visa-se a redução 
de custos internos bem como da emissão de CO2, e o 
cumprimento das metas nacionais e europeias.

D - Melhoria da mobilidade

D1 Plano de Mobilidade e 
Circulação 

Ordenamento da Circulação 
em torno da EN243: 
Estabelecer um novo 
sistema viário, de 
circulação e mobilidade: 
Estudo técnico de 
alternativas

Articulação com ação C1

Visa o ordenamento da circulação na EN243 e nas artérias 
circundantes, intentando a resolução do problema de segurança 
e de criação de obstáculos à circulação pedonal que é constituído 
pela EN243. Tal pressupõe a desclassificação da via, uma vez 
que atualmente a responsabilidade de qualquer intervenção é 
das IP, e o que se pretende é propor uma solução efetiva e 
robusta, contemplando alternativas de sentido único, alargamento 
da via, criação de obstáculos, limitação da velocidade e até 
mesmo a criação de uma variante para circulação de pesados.  

Este ordenamento visa estabelecer um novo sistema urbano 
tendo como objetivo principal a alteração do atual quadro de 
insegurança e de descontinuidade urbana criado pelo excesso de 
carga rodoviária da EN243. 

Este novo sistema passará pelo estudo técnico de uma ou varias 
alternativas per si ou conjugadas:  

1. Nova hierarquização das redes viárias;  

2. A criação de caminhos de transversalidade entre a parte 
alta e a baixa da vila;  

3. A eventual municipalização do troço urbano da EN;  

4. A semaforização;  

5. O desnivelamento de vias nos cruzamentos,  

6. A criação de rotundas;  

7. Sentidos únicos e / ou vias paralelas. 

O desenvolvimento desta nova ordem urbana deverá garantir um 
suporte efetivo de alavancagem e atratividade dos Equipamentos 
e Serviços novos e existentes sobretudo ao nível das 
acessibilidades, cargas e descargas, estacionamento e 
infraestruturas de segurança, higiene e melhoria da imagem 
urbana ao nível da comunicação visual, do mobiliário urbano e do 
coberto vegetal. 

Igualmente deverá ser acentuada a importância destes estudos 
na reconfiguração da oferta qualificada e diversificada ao nível do 
Parque Habitacional e do Comércio (do tradicional às médias 
superfícies). 

Destaca-se para o desenvolvimento, atual, do estudo de 
mobilidade, promovido pela CMPM.

D1.2 Criação de bolsas de 
estacionamento 

Propõe-se a criação de estacionamento na parte oeste da 
EN243, junto aos locais de maior concentração de comercio e 
serviços e em locais de maior concentração turística e requalificar 
os existentes, visando promover a sua utilização e assim reduzir 
os espaços da Vila ocupados por veículos motorizados. 

Para esta ação será necessário compreender o sistema viário, 
articular estas áreas com o espaço público, as condicionantes os 
meios de transporte, intervenções específicas em equipamentos 
públicos e/ ou comerciais etc., ou seja, esta ação está 
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Código Ação Descrição / objetivos 

intimamente relacionada co a ação D1.1. Com efeito, criando 
áreas especificas podem aliviar-se outras áreas garantindo maior 
mobilidade de meios suaves, mas mal tal, deve ser articulado 
num todo. 

D1.3 Promoção, Divulgação 
e Sinalética à Mobilidade 
Sustentável 

Esta operação tem o papel e a responsabilidade de efetuar a 
promoção da mobilidade urbana sustentável, enquadrando todas 
as operações propostas pelo Município nesta área. Ações 
destinadas à comunidade em geral e à população escolar e seus 
profissionais em particular, pretendem efetuar uma mudança na 
atitude individual e coletiva, despertando e consciencializando o 
cidadão para a necessidade de alteração dos seus 
comportamentos perante o meio urbano e meio ambiente

D1.4 Criação de uma rede 
pedonal ligando a zona 
central às grutas e ao polje. 

Visando fomentar os modos de mobilidade suave, nas curtas 
distâncias, propõe-se criar uma rede pedonal ligando a zona 
central às grutas e ao polje.

D1.5 Concurso para avaliar 
alternativas para a ligações 
funcionais na Vila 

Nesta ação propõe-se o lançamento de um concurso (que avalie 
a melhor alternativa custo/benefício) para efetivar a ligação  
funcional ligeira e articulada entre o Este e o Oeste da Vila, mas 
também entre o Norte e o Sul, entre as áreas de maior interesse 
turístico e também os Equipamentos públicos, comerciais, 
estacionamentos, vias principais, cicláveis etc. 

Com efeito, a ligação poderá ser equacionada de várias formas 
por exemplo: i) através de Trumways, shuttles, metro (elétrico) 
ligeiro de superfície, que se articulam com a topografia e 
interagem diretamente com as vivências urbanas, potenciando 
outras atividades económicas, ou : ii) através de um teleférico, 
solução com impacto na paisagem muito significativo (em 
particular no contexto da vila de Mira de Aire) e tem normalmente 
uma condicionante: só liga dois pontos (início e fim do percurso). 

E - Refuncionalização e dinamização dos equipamentos e do património edificado e Revitalização 
funcional e económica

E1  Reabilitação e 
refuncionalização de 
antigas fábricas têxteis 

Pretende-se reabilitar as antigas unidades de indústria têxtil, na 
sua maioria em estado de abandono, indiciando também sinais 
de degradação.  

Esta ação é tão mais importante, tendo em atenção a dimensão 
desta ocupação e a sua associação ao passado da Vila.  

São sugeridas diversas ocupações, que podem ser atribuídas 
individualmente ou através de um programa comum. São 
apontadas como possíveis ocupações a criação de um nicho de 
empresas, polo de educação ambiental, centro de estudos 
superiores, centro de artes e superfície comercial.

E2 Dinamização da Casa da 
Cultura 

A Cultura é um fator fortíssimo de agregação e projeção social, 
logo deve estar o mais próximo possível da identidade e da 
presença especifica de cada comunidade. Desta forma, pretende-
se a dinamização da Casa da Cultura de Mira de Aire, 
inaugurada há quase 10 anos, através de programação cultural 
regular, com uma agenda vasta de eventos, visando a fidelização 
de público. A criação de eventos que preservem e promovam o 
património cultural da vila e consequentemente do concelho, 
através de exposições.  

As ações devem começar nos levantamentos, na recolhas dos 
espólios, na avaliação, nas medidas de proteção e salvaguarda e 
na sua recuperação e valorização comunicando-as. Tudo isto 
uma Casa da Cultura deve e pode fazer, se não concretamente 
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em associação e articulação com outros agentes, parceiros, 
instituições, associações etc. 

No caso especifico sugerem-se exposições de fotografias, 
palestras, teatros etc. evidenciando e complementando com 
exposições e programas externos, temporárias etc. .  

Na vila de Mira de Aire, só o universo do património industrial 
(por exemplo), têxteis etc. é um “mundo” com muito valor 
sobretudo porque liga gerações e tecnologias, comércio, 
marketing, entre outros e pode alavancar (ou renovar) outras 
dinâmicas económicas. Aqui particularmente poderia ser 
explorada a relação de proximidade com programas (de extensão 
e/ articulação) no exterior como o campo da Fiandeira e a antiga 
fabrica da Portlã. 

E3 Recuperação / Intervenção 
Mercado Municipal  

Pretende-se a reabilitação do Mercado Municipal, que atualmente 
apresenta-se sem atratividade e clientes.  

O Mercado é ocupado por alguns serviços e comércio, no 
entanto, essa ocupação não é suficiente para atribuir ao espaço 
dinamismo e para aumentar a frequência por parte da população 
local, ou ser atrativo para população exterior à vila. 

Por se tratar de um edifício pouco utilizado por parte da 
população e pouco atrativo para a instalação de novas atividades 
económicas, mas uma referência no interior da Vila com uma 
localização privilegiada, o Município vê no edifício do Mercado 
uma oportunidade para revitalização desta área da vila, no 
sentido de criar um espaço que venha a responder às 
necessidades da população local e atribuir algum dinamismo ao 
comércio quase inexistente na Vila. 

A intervenção no Mercado não poderá passar apenas por criar 
melhores condições para a instalação de novas atividades 
económicas.  

A intenção passa por procurar através de uma intervenção 
integrada atrair novas atividades relacionadas com o sector da 
criação e produção de serviços ligados à cultura, bens e serviços 
pessoais, qualidade de vida, tecnologias de informação e 
comunicação. 

É necessário repensar o conceito do Mercado e o seu 
posicionamento na Vila equacionando outras valências, por 
exemplo como espaço multiusos. 

E4 Reabilitação da Antiga 
Igreja Matriz 

Pretende-se a reabilitação da Antiga Igreja Matriz, incluindo a 
coleção de arte sacra da Igreja.

E5 Criação de incubadoras de 
empresas e ensino 
profissional 

Pretende-se fomentar a oferta de emprego na Vila, através da 
criação de incubadoras de empresas e ensino profissional, 
podendo as mesmas instalar-se numa antiga unidade têxtil. 

E6 Criação e Dinamização de 
Mercados Locais 

Pretende-se criar pequenos mercados tradicionais, em torno dos 
produtos da terra, produtos regionais e artesanato, constituindo 
uma potencialidade a explorar na dinamização do emprego e na 
oferta de produtos locais interessantes para a população e para 
os visitantes.  

F - Ordenar, Planear E Programar

F1 Programar Instrumentos de 
Gestão Patrimonial  

Ação transversal a toda a área de intervenção, tendo como 
objetivo primeiro o estabelecimento de um Programa (a 
desenvolver como IGT) capaz de organizar o território num todo, 
conferindo-lhe a complementaridade necessária entre os vários 
núcleos e realidades idiossincráticas e uma desejada coesão 
territorial (social e física) hoje inexistente. 
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Código Ação Descrição / objetivos 

F2 F2 Urbanismo e gestão 
urbana – Unidades 
Territoriais de Intervenção 
(UTI)  

FIANDEIRA 

Desenvolvimento de uma Unidade de Execução associando a 
expetativa de revalorização do Campo da Fiadeira, à Casa da 
Cultura, à sede da JF, ao novo parque de estacionamento 
(resultante da recente aquisição da propriedade contigua) à 
revalorização do grande edifício da PORTLÂ, tendo como 
tangente a EN243 / Rua General Humberto Delgado e a sua 
necessária reclassificação e reperfilamento. 

Deve também considerar-se como vetor estratégico desta UTI 1 a 
procura de ligação / articulação com a UTI 2 Igreja Matriz. 

IGREJA MATRIZ 

Esta área tem como ponto focal a atual Igreja Matriz e o largo 
fronteiro, a antiga Igreja Matriz e um conjunto de equipamentos 
públicos (dos quais se destaca o Mercado Municipal e o 
complexo escolar, assim como uma expressiva presença de 
estabelecimentos comerciais). 

Pretende-se reforçar o seu valor de centralidade, as suas 
competências para o acolhimento dos eventos públicos de 
referência assim como de lugar privilegiado para a promoção dos 
valores socioculturais e turísticos da Freguesia, do Concelho e da 
Região. 

Deve também considerar-se como vetor estratégico desta UTI 2 a 
procura de ligação / articulação com a UTI1 1 FIANDEIRA e a 
EN243 / Rua General Trindade. 
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7. OPERACIONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU) 

7.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo, tal como referido no capítulo introdutório, é desenvolvido o modelo de 

operacionalização da ORU, enquadrado o disposto nas seguintes alíneas do n.º 2 do Artigo 33.º do 

RJRU: 

“e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva 

operação de reabilitação urbana 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos 

proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de 

reabilitação 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana” 

Desta forma são desenvolvidos os seguintes pontos: 

• Modelo de gestão; 

• Indicação dos apoios e incentivos, designadamente, impostos municipais, taxas municipais e 

benefícios fiscais; 

• Programa e cronograma de investimento e de financiamento; 

• Monitorização. 

7.2. MODELO DE GESTÃO

Tendo em consideração os objetivos definidos para a área de reabilitação urbana de Mira de Aire, 

optou o Município de Porto de Mós pela realização de uma operação de reabilitação urbana 

sistemática para a mesma. A operação de reabilitação urbana sistemática consiste numa 

intervenção integrada de reabilitação urbana de 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 tecido urbano, associada a um programa de 

investimento público.  

O modelo de execução da operação de reabilitação sistemática a adotar é da iniciativa dos 

particulares, no que se refere à reabilitação dos edifícios e, da iniciativa da entidade gestora que 

neste caso é o Município de Porto de Mós, no que se refere às restantes ações no espaço urbano, 

nas infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva 

Para o sucesso do processo de reabilitação deve ser garantida uma participação ativa de todos os 

atores urbanos (públicos e privados). Aqui, o Município de Porto de Mós assume papel 

preponderante, enquanto principal impulsionador da reabilitação, quer pelas intervenções públicas 

que pretende ver postas em prática, quer pela divulgação e gestão de todo este processo. 

De forma a Implementar/ operacionalizar o PERU, a Câmara Municipal de Porto de Mós como 

entidade gestora pode utilizar os seguintes instrumentos de execução de política urbanística (n.º 1 

do Artigo 54.º do RJRU): 
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a) Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas; 

b) Empreitada única; 

c) Demolição de edifícios; 

d) Direito de preferência; 

e) Arrendamento forçado; 

f) Servidões; 

g) Expropriação; 

h) Venda forçada; 

i) Reestruturação da propriedade. 

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 

necessidade, adequação e proporcionalidade (n.º1 do Artigo 55.º do RJRU). 

Nos casos de incumprimento da obrigação de reabilitar por parte do proprietário (não iniciando as 

operações urbanísticas compreendidas na ação de reabilitação que foi determinada, ou não as 

concluindo dentro dos prazos fixados), a entidade gestora pode tomar posse administrativa dos 

edifícios ou frações para dar execução imediata às obras determinadas, aplicando-se o disposto 

nos Artigo 107.º e 108.º do RJUE ou, em alternativa, e caso se entenda necessário, adequado e 

proporcional, atendendo aos interesses públicos e privados em presença, recorrer aos regimes de 

expropriação ou de venda forçada (n.º 2 e n.º 3 do Artigo 55.º do RJRU), nos termos do exposto nos 

Artigo 61.º e 62.º do RJRU, respetivamente. Importa então salientar que (e de acordo com o Artigo 

32.º do RJRU) a aprovação de uma ORU Sistemática constitui causa de utilidade pública para 

efeitos da expropriação ou da venda forçada dos imóveis existentes na ARU, bem como da 

constituição sobre os mesmos das servidões necessárias à execução da operação de reabilitação 

urbana. 

Sempre que não seja obtido acordo quanto à realização das intervenções urbanísticas, as mesmas 

serão promovidas, nos termos legais, pela entidade gestora. 

7.3. INDICAÇÃO DOS APOIOS E INCENTIVOS, DESIGNADAMENTE IMPOSTOS MUNICIPAIS, TAXAS 

MUNICIPAIS E BENEFÍCIOS FISCAIS, TAL COMO DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO

7.3.1. Benefícios fiscais 

O artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais - EBF define um conjunto de incentivos específicos 

em matéria de reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações de reabilitação localizados 

em ARU. 

De acordo com a alínea a) do número 23 do artigo 71.º do EBF, as “ações de reabilitação” 

correspondem a “intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e 

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

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas frações, ou a 

conceder�lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com 
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padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, 

pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”. 

Com a aprovação de uma ARU (e sua publicação em sede de Diário da República), os proprietários 

cujos prédios urbanos sejam por ela abrangidos, passam a usufruir dos seguintes benefícios fiscais: 

• IMI – os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção por um 

período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo 

ser renovada por um período adicional de cinco anos (n.º 7 do artigo 71.º do EBF). A renovação 

da isenção fica sujeita a confirmação de utilização/ ocupação nos primeiros cinco anos, e, 

cumulativamente, a uma verificação por parte da Câmara Municipal de disponibilidade financeira 

para efetivar esta prorrogação. 

• IMT – são passíveis de isenção aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio 

urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão 

onerosa do prédio reabilitado (Art. 14.º do RJRU));  

• IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação, até ao limite de € 500,00 (n.º 4 do artigo 71.º do EBF);  

• IRS - Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de 

imóveis recuperados nos termos da ERU ou PERU (n.º5); 

• IRS - Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos 

da ERU ou PERU (n.º6); 

• IVA – será aplicada a taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana, tal como 

definida em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em 

áreas de reabilitação urbana delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de 

requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional. 

• Mais�valias – tributação à taxa reduzida de 5%, quando estas sejam inteiramente decorrentes 

da alienação de imóveis reabilitados localizados em ARU e recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação de urbana (n.º 5 do artigo 71.º do EBF); 

• Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida de 5%, quando os rendimentos sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis localizados em ARU e recuperados nos 

termos das respetivas estratégias de reabilitação de urbana (n.º 6 do artigo 71.º do EBF); 

• IRC - ficam isentos do IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de 

investimento imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional desde que 

constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos seus 

ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas Áreas de Reabilitação 

Urbana (n.º1) 

Alem dos benefícios acima apresentados, foi também criado um conjunto de benefícios para Fundos 

de Investimento Imobiliário em reabilitação urbana, designadamente: 

• Isenção de IRC, desde que pelo menos 75% dos seus ativos sejam imóveis sujeitos a ações de 

reabilitação localizadas em ARU; 
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• Tributação das unidades de participação à taxa especial de 10%, em sede de IRS e IRC, nos 

termos previstos nos números 2 e 3 do artigo 71.º do EBF. 

No Anexo II, são apresentados sob a forma de Quadro os procedimentos administrativos 

necessários para que os proprietários possam de facto beneficiar dos benefícios fiscais agora 

apresentados. 

Deve ainda ser mencionado que: 

• A aplicação dos benefícios fiscais acima identificados não é automática. Com efeito, o EBF 

determina que o acesso a benefícios fiscais decorrentes da execução de obras de reabilitação 

urbana dependa de uma avaliação, com vista apreciar o cumprimento de critérios de 

elegibilidade. Acresce que ainda de acordo com o EBF, a comprovação do início e da conclusão 

das ações de reabilitação é da competência da Câmara Municipal ou de outra entidade 

legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da localização 

do imóvel, que deve certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na 

ação de reabilitação (através de vistorias). 

• O conceito de “estado de conservação”, de acordo com a alínea c) do número 23 do artigo 

71.º do EBF, é determinado nos termos do disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(NRAU) e no Decreto�Lei n.º 156/2006, de 8 de agosto. Estes diplomas legais mencionam que 

a análise do Estado de Conservação terá como base o Método de Avaliação do Estado de 

Conservação dos edifícios (MAEC), publicado pela Portaria 1192�B/2006, alterado e republicado 

pelo Decreto�Lei n.º 266�B/2012, de 1 de Dezembro, que aprova o modelo de ficha de avaliação, 

define os critérios de avaliação e estabelece as regras para a determinação do coeficiente de 

conservação. 

Esta avaliação tem como objetivo verificar que as obras de reabilitação executadas sobre o 

prédio ou fração contribuem para uma melhoria de um mínimo de 2 níveis face à avaliação inicial 

(Artigo 5.º do Decreto�Lei n.º 266�B/2012, de 31 de dezembro): 

O artigo 3.º deste diploma estabelece ainda que a determinação do nível de conservação do 

prédio ou fração seja realizada por arquiteto, engenheiro ou engenheiro técnico inscrito na 

respetiva ordem profissional, podendo a entidade gestora da ORU (neste caso, o Município de 

Porto de Mós) optar entre duas alternativas: i) trabalhadores que exerçam funções públicas, em 

qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público, no respetivo município (ou outra 

entidade gestora competente); ii) arquitetos, engenheiros ou engenheiros técnicos que, não se 

encontrando na situação anterior, constem de lista fornecida pelas ordens profissionais à 

Câmara Municipal (ou outra entidade gestora competente) e publicada no sítio na Internet do 

Município, com a indicação dos profissionais habilitados e disponíveis.  

Refira-se ainda o artigo 7.º daquele diploma legal, que considera a possibilidade do Município 

cobrar taxas pela determinação do nível de conservação e pela definição das obras necessárias 

para a obtenção de nível de conservação superior, as quais constituem receita municipal. 

• No que se refere ao Procedimento para atribuição dos benefícios fiscais anteriormente 

descritos deve ser mencionado que: 

− No se refere ao IVA, (aplicação da taxa reduzida de 6%, em empreitadas de reabilitação urbana), 

o procedimento passa pela requisição por parte do interessado de uma declaração, a emitir pela 

Câmara Municipal ou por outra entidade legalmente habilitada, a confirmar que as obras de 

reabilitação a executar incidem sobre imóveis ou frações abrangidos pelo perímetro de 

intervenção da ARU.  
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− No que se refere aos procedimentos associados ao disposto no artigo 71.º do EBF, 

sistematizam-se de seguida as diversas etapas: 

� Instrução do processo camarário: o requerente deverá instruir um processo de acordo com 

a intervenção desejada, solicitando vistoria nos termos do Decreto�Lei n.º 266�B/2012, para 

efeitos de reabilitação urbana; 

� Análise do processo: a Câmara Municipal de Porto de Mós analisa o processo com a prévia 

deslocação ao local para tomada de conhecimento do estado de conservação do prédio 

antes das obras; 

� Execução da obra: o requerente informa a Câmara Municipal do início dos trabalhos até cinco 

dias antes da data prevista e executar a obra de acordo com o comunicado e dentro do prazo 

estipulado (se for o caso); 

� Conclusão da obra: o requerente comunica à Câmara Municipal a conclusão da obra, 

formalizando um pedido de atribuição do estado de conservação. Este pedido pressupõe 

nova vistoria por parte da Câmara Municipal para atribuição do nível do estado de 

conservação após obra de reabilitação; 

� Comunicação ao Serviço Local de Finanças: caso se verifique uma melhoria de um mínimo 

de 2 níveis no estado de conservação face à avaliação inicial, a Câmara Municipal comunica, 

num prazo de 30 dias após a conclusão da obra, diretamente ao Serviço Local de Finanças, 

que o imóvel foi objeto de uma ação de reabilitação e notifica, na mesma data, o requerente 

desse facto; 

� Atribuição do benefício fiscal: do ponto de vista fiscal, o Serviço Local de Finanças 

promoverá, num prazo de 15 dias, a aplicação de taxas reduzidas ou isenção do imposto em 

questão, nas transações, intervenções ou atividades que ocorram dentro da estratégia de 

reabilitação urbana. 

7.3.2. Instrumentos de natureza regulamentar e administrativa 

Alterações e simplificações regulamentares 

Em 2014 foi publicado o Regime excecional e temporário para a reabilitação urbana (Decreto�Lei 

n.º 53/2014, de 8 de abril), que constitui um importante instrumento de apoio e incentivo à 

reabilitação urbana. Este diploma pretende promover “uma política urbana capaz de responder às 

necessidades e recursos de hoje, num edificado já existente e que importa recuperar tornando-o 

atrativo e capaz de gerar riqueza agora e no futuro” (preambulo do diploma). Este diploma veio 

introduzir alterações no que respeita às exigências técnicas mínimas para a reabilitação de edifícios 

antigos localizados em ARU, ou com mais de 30 anos, respondendo assim aos elevados custos de 

contexto que tornam a reabilitação urbana restrita, e garantindo a necessária flexibilidade e 

adequação das regras ao edificado preexistente. 

Regime especial de taxas municipais 

Outro importante instrumento de política urbanística ao serviço de uma estratégia de reabilitação 

urbana de uma ARU, e previsto no RJRU (Artigo 67.º), passa pela adoção de um regime especial 

de taxas municipais (através de isenções ou reduções) aplicáveis à realização das operações 
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urbanísticas, ou à instalação, dinamização e modernização de atividades económicas, a publicar 

em sede do Regulamento Municipal de Taxas. 

O Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Porto de  Mós (que entrou 

em vigor em janeiro de 2020) não tem referências a isenções associadas à reabilitação urbana, mas 
prevê desde já no n.º 1 do artigo 15.º, “As isenções e reduções constantes do presente Regulamento 

foram ponderadas em função da notória relevância da actividade desenvolvida pelos respectivos 

sujeitos passivos, bem como à luz do estímulo de actividades, eventos e condutas que o Município 

visa promover e apoiar, no domínio da prossecução das respectivas atribuições, nomeadamente no 

que se refere à cultura, ao desporto, ao associativismo e à divulgação dos valores locais, sem 

prejuízo de uma preocupação contínua com a protecção dos estratos sociais mais frágeis, 

desfavorecidos e carenciados no que respeita às pessoas singulares.” 

Servindo-se do enquadramento dado pelo ao exposto no parágrafo anterior propõe-se que a câmara 

delibere aprovar as seguintes isenções ou reduções, (ou em alternativa, através da alteração do 

regulamento de taxas com a inclusão de um novo artigo) no caso de estarem em causa ações de 

reabilitação urbana de edifícios ou frações de edifícios localizados na ARU, designadamente: 

• Redução de 50% do valor das taxas relativas à urbanização e edificação, em obras de 

reabilitação de edifícios; 

• Isenção do valor das taxas relativas à ocupação de via pública em estabelecimentos comerciais 

a funcionar em edifícios reabilitados, por um período de dois anos, a contar, inclusive, do ano 

da conclusão da reabilitação; 

• Isenção do valor das taxas relativas à ocupação de via pública durante o decorrer das obras; 

• Redução das Taxas pela apreciação de pedidos; 

• Redução  das Taxas pelo deferimento de pedidos. 

Majorações e Minorações 

Atendendo que uma das principais intenções estratégicas da presente delimitação da ARU passa 

pela promoção da intervenção privada sobre o parque edificado, entende-se que as medidas 

estipuladas não se devem limitar a uma discriminação positiva em relação à execução de ações de 

reabilitação e haja, também, uma sensibilização dos proprietários relativamente às suas 

responsabilidades na conservação e manutenção do património a seu cargo. 

Neste encadeamento, considera-se oportuno propor que a futura deliberação da câmara municipal 

sobre as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis contemple o agravamento para os prédios 

urbanos devolutos e/ou em ruína, nos termos da legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 159/2006, de 

8 de agosto). 

Deste modo, propõe-se que os proprietários de edifícios ou frações na ARU sejam abrangidos por 

um conjunto de majorações e minorações, em sede do IMI, previstas no CIMI. 

• Minorar em 10% a taxa de IMI em vigor em prédios urbanos localizados na ARU, de acordo com 

o previsto no n.º6 do artigo 112.º do CIMI, mas que não se encontrem em ruina, degradados ou 

devolutos; 

• Minorar em 10% a taxa de IMI em vigor a aplicar aos prédios urbanos arrendados localizados 

na ARU, que pode ser cumulativa com a anterior de acordo com o previsto no n.º7 do mesmo 

artigo; 
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• - Majorar em 20% a taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, considerando 

como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua 

função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, conforme descrito no n.º 8 do mesmo 

artigo 112º do CIM; 

• Majorar, anualmente, em 30% a taxa de IMI em vigor prevista para prédios urbanos que se 

encontrem em ruinas e situados na ARU, de acordo com o previsto no n.º6 do mesmo artigo, 

considerando em ruinas os prédios como tal definidos em diploma próprio. 

7.3.3. Instrumentos de natureza financeira 

Os mecanismos financeiros assumem�se como instrumentos decisivos para a concretização de 

muitas intenções de investimento, quer sejam de natureza pública, quer sejam de natureza privada, 

pelo que de seguida se sintetizam os instrumentos financeiros vocacionados para a reabilitação 

urbana. 

Incentivo Financeiro Municipal 

O Município concederá incentivo financeiro para o restauro, limpeza e recuperação dos alçados 
principais que confinem com vias ou largos públicos, aos proprietários de prédios que possuam 
condições de recuperação e/ou exista interesse na requalificação. Esse incentivo será de até seis 
euros por metro quadrado da área a beneficiar, sendo que esta será determinada pela altura e 
comprimento do alçado principal, incluindo vãos de portas e janelas. 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 

O IFRRU foi criado no âmbito do Portugal 2020, cuja visão assenta na reabilitação urbana como 
instrumento de revitalização das cidades. O IFRRU reúne num único instrumento financeiro diversas 
fontes de financiamento, quer comunitárias quer de outras entidades, onde os apoios são 
concedidos através de produtos financeiros, criados pela banca comercial, que serão 
disponibilizados com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

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

pela banca comercial, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de 

mercado, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU) definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

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

de dezembro); 

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

A utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação, atividades económicas ou equipamentos 

de uso coletivo. Serão ainda apoiadas, de forma complementar, as intervenções em eficiência 

energética executadas no âmbito do projeto de reabilitação urbana de edifícios de habitação, 

quando identificadas em auditoria energética realizada para este efeito. 
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O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo-se os 

condomínios. 

As operações a financiar devem demonstrar viabilidade financeira e gerar receitas líquidas positivas 

suficientes para amortizar o valor do financiamento do investimento. No Anexo II apresenta-se uma 

descrição mais detalhada deste instrumento financeiro. 

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível  

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível, que financia a reabilitação de edifícios 

com idade igual ou superior a 30 anos destinados a arrendamento – regime de renda condicionada, 

com uma taxa fixa de 2,9%, que compreende um financiamento até 90% dos custos com o 

investimento total, com uma dotação de 50M€. 

Este programa tem como objetivo o financiamento de operações de reabilitação de edifícios com 

idade igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se predominantemente a 

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

O Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível é um programa através do qual o IHRU 

concede um empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de operações de reabilitação 

integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, situados em ARU, que após a reabilitação 

se destinem predominantemente a fim habitacional, devendo as frações habitacionais e respetivas 

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

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

da renda condicionada do fogo, nos termos do presente regulamento. 

O beneficiário deste financiamento poderá ser qualquer pessoa, singular ou coletiva, de natureza 

pública ou privada, que seja proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que 

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

dono de obra no âmbito de contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por 

si ou em conjunto com outros contitulares. 

Para melhor compreensão deste programa, no Anexo II apresenta.se uma síntese da infirmação 

constante na Ficha de produto disponível no Portal da Habitação  

Programa Reabilitar para Arrendar – RpA 

O Programa de Reabilitação Urbana para Arrendamento Habitacional, também denominado de 

Programa Reabilitar para Arrendar, é um programa através do qual o IHRU concede empréstimos 

a entidades públicas para financiamento de intervenções de reabilitação urbana, no âmbito do 

empréstimo contraído junto do Banco Europeu de Investimento (BEI). Com uma dotação inicial de 

50 M€ proveniente de um empréstimo concedido pelo BEI, destina�se prioritariamente a projetos 

localizados em ARU, das seguintes tipologias:  

• Reabilitação ou reconstrução de edifícios, ou ainda construção de novos edifícios para 

preenchimento de tecido urbano antigo, cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos 

fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou condicionada. 

• Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que ocorram 

no âmbito de uma operação de reabilitação urbana sistemática. 

• Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, 

incluindo residências para estudantes. 
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No Anexo II apresenta-se uma síntese deste programa para como consta na ficha de produto 

disponível no portal da habitação 

Instrumento Financeiro para a Eficiência Energética  

Destinado à utilização de energias renováveis para autoconsumo na administração central e local e 

à promoção da eficiência nas habitações particulares, privilegiando os projetos destinados ao 

edificado existente com pior desempenho energético e que promovam a redução do consumo de 

energia em pelo menos 15% e ao aumento de pelo menos dois níveis no certificado de desempenho 

energético). 

7.4. PROGRAMA E CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO 

Tal como previsto no RJRU, o PERU deve definir o programa de investimento e de financiamento 

da ORU, incluindo uma estimativa dos custos totais da execução dessa operação e a identificação 

das eventuais fontes de financiamento (Artigo 33.º do RJRU).  

Desta forma, de seguida apresenta-se a estimativa dos custos totais da execução da ORU, 

associada às ações que se pretende levar a cabo durante a implementação da estratégia de 

reabilitação urbana da vila de Mira de Aire (descritas no Capítulo 6). No que se refere a possíveis 

fontes de financiamento, a proposta será recorrer aos financiamentos comunitários FEDER  

(PO Centro). 

Deve aqui ser mencionado que o investimento privado apresentará uma parcela significativa 

associado à necessidade de se proceder à reabilitação de um conjunto de edifícios de propriedade 

privada que se encontram degradados.  

No que se refere aos valores de investimento público, para algumas das ações, não existe ainda 

informação de projeto de execução. Quer isto dizer que o valor real do investimento poderá sofrer 

variações em função dos programas a implementar e as condições específicas dos mesmos 

projetos.  

No Quadro seguinte são sistematizadas as ações previamente apresentadas para cada objetivo de 

reabilitação, apresentando-se:  

• Designação da Ação  

• Entidades Envolvidas 

• Investimento (estimativa) 

• Fontes de Financiamento 

• Prioridade  

Relativamente aos elementos apresentados no quadro seguinte destaque para os seguintes pontos: 

Investimento 

Foi feita uma estimativa dos custos associados às ações que se pretende concretizar durante a 

implementação da ORU. Tal como é mencionado no Quadro, os valores apresentados podem sofrer 

variações consideráveis uma vez que esta fase de estudo não permite uma completa definição dos 

orçamentos associados. Com efeito, algumas das ações contemplam estudos e projetos, sendo que 
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só com estes elementos concluídos se poderá avaliar os custos efetivos para a implementação / 

concretização dos mesmos. Desta forma, são apresentadas estimativas tendo em conta valores 

médios por m2. 

Fontes de Financiamento 

Portugal 2020 - Acordo de Parceria 2014-2020, é um acordo de parceria celebrado entre Portugal e 

a Comissão Europeia, este acordo estabeleceu os princípios de programação, entre 2014 e 2020, 

través do qual têm vindo a ser disponibilizados fundos comunitários. 

As linhas de intervenção mais significativas para a área de reabilitação urbana da vila de Mira de 

Aire (com incidência territorial direta na área de reabilitação urbana e nas ações propostas), são 

enquadráveis no domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos ao nível do 

Programa Operacional Regional do Centro (PO Centro) nos seguintes eixos e prioridades de 

investimento: 

• Eixo 6 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (Sustentar), com as seguintes prioridades de 

investimento (PI); 

− PI 4.5 - Mobilidade Urbana (PAMUS) - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono em 

zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável; 

− PI 4.3 - Apoio à eficiência energética - Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da 

energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos 

edifícios públicos e no setor da habitação. 

• Eixo 7 - Afirmar a sustentabilidade dos territórios (Conservar): 

− PI 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 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; 

− PI 6.3 - Património Natural e Cultural - Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do 

património natural e cultural. 

As restantes soluções de financiamento, vocacionadas para a reabilitação do edificado, foram 

tratadas, no subcapítulo 7.3.3. 

No Quadro seguinte são apresentadas, de acordo com a natureza das ações previstas, as potenciais 

fontes de financiamento respetivas. Todavia, deve ser dada a nota que atualmente se está na fase 

final do período de programação pelo que haverá que avaliar a disponibilidade de financiamento. 

Prioridade 

Muito embora todas as ações previstas sejam vistas como importantes para a implementação do 

processo de reabilitação urbana, foram estabelecidos três níveis de prioridade distinguindo as ações 

consideradas prioritárias, ou seja, a desenvolver nos próximos 3 anos (nível 1) das ações a 

desenvolver num prazo de 5 anos (nível 2) e das restantes a desenvolver durante a vigência da 

ORU. 
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Quadro 7.1 | Programa de Investimento e de financiamento  

Código Designação da Ação Entidades 
Envolvidas 

Investimento 
(Estimativa) 

Fonte 
Financ. 

Prioridade 

A - Reabilitação do Edificado - Valorização de Mira de Aire através da reabilitação e requalificação do 
património e do edificado

A1 
Sensibilização da população para o 
processo de reabilitação urbana 

Município 20.000€ 
PO Centro 

(Eixo 7) 

PI 6.3 
Nível 1 

A2 Reabilitação, Valorização e 
Programação  

Estimam-se os seguintes valores por m2

para a reabilitação dos edifícios: 
Mau: Anomalias que prejudicam o uso e o 
conforto e que requerem trabalhos de 
limpeza e de substituição de fácil 
execução – custo estimado de 350€/ m2; 
Encontram.se nesta situação cerca de 
187 edifícios, com um total de cerca de 
19.800 m2, 6.930.000 euros de 
investimento 

Péssimo: edifício com anomalias que 
colocam em risco a saúde e a segurança 
dos moradores, podendo motivar 
acidentes com gravidade e que requerem 
trabalhos de correção de difícil execução, 
e/ou ausência ou inoperacionalidade de 
infraestrutura básica. Trabalhos de 
reforço estrutural, que pode comtemplar 
demolições parciais - custo estimado de 
600€/ m2; Encontram.se nesta situação 
cerca de 119 edifícios, com um total de 
cerca de 15.300 m2, 9.180.000 eros de 
investimento 

Ruina: Edifícios sem telhado e paredes, 
carecem de  execução de um novo 
edifício com possível demolição do 
existente. Corresponde à execução de 
trabalhos de reforço estrutural - custo 
estimado de 900€/ m2; Encontram.se 
nesta situação cerca de 157 edifícios, 
com um total de cerca de 11.400 m2, 
10.260.000 euros de investimento 

Privados/ 
Município 

26.370.000€ 
(6.930.000€ 

(mau) +  

9.180.000€ 
(péssimo) 

+10.260.000€ 
(ruína))

IFRRU / 
Reabilitar 

para 
Arrendar 

Nível 1/2/3 

A3 Caracterização / Classificação e 
recuperação de elementos com valor 
patrimonial (naturais, paisagísticos, 
imateriais, arquitetónicos – da 
expressão vernacular ao industrial, etc.) 

Privados/ 
Município 

20.000€ 
PO Centro 

(Eixo 7) 

PI 6.3 
Nível 2/3 

B - Promoção do Turismo e da atividade cultural

B1 Promoção integrada do destino turístico 
de Mira de Aire – Plano Estratégico / 
Operacional para o Turismo. Articulação 
entre as atividades – Vila, Grutas, Polje, 
olho de água e praia jurássica, inclui: 
Plano de Comunicação / Materiais de 
divulgação e sinalética

Município 75.000€ 
FEDER 

 (PO Centro) 
Nível 1 

B2 Criação de uma rede de percursos 
pedonais paisagísticos e da natureza 
(associada às medidas D3 e D4) 

Município 
50.000€ - - 
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Código Designação da Ação Entidades 
Envolvidas 

Investimento 
(Estimativa) 

Fonte 
Financ. 

Prioridade 

B3 Criação um centro de receção do turista 
e de interpretação de Mira de Aire que 
promova junto dos visitantes Mira de 
Aire como destino turístico integrado  

Município A definir - - 

C - Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urbano

C1 Criação de zonas pedonais e de 
circulação, em particular ao longo da 
EN243

Município 
A definir 

(175.000€) 
- Nível 2 

C2 Requalificação dos espaços junto ao 
largo da igreja, do Largo da Paz, Bairro 
do jogo e outros locais de lazer 

150 euros m2 inclui mobiliário urbano e 
infraestruturas

Município 900.000€ - Nível 2 

C3 Implementação do Projeto do Campo de 
Fiandeira (propriedade da AT e SS)

AT, SS,  
Município 

500.000€ -  Nível 1 

C4 Melhoria da Eficiência Energética em 
Edifícios e Espaços Públicos  Município 

A definir 

(175.000€) 

PO Centro 
(Eixo 6) 

4.3  
Nível 2/3 

D - Melhoria da mobilidade

D1 Plano de Mobilidade e Circulação: 
Ordenamento da Circulação em torno da 
EN243 

Este plano deve equacionar e enquadrar 
as intervenções apresentadas nos 
pontos seguintes

Município 40.000€ 
PO Centro 

(Eixo 6) 

PI 4.5 
Nível 1 

D1.1 Criação de bolsas de 
estacionamento 

Município A definir - - 

D1.2 Promoção, Divulgação e Sinalética 
à Mobilidade Sustentável 

Município A definir - - 

D1.3 Criação de uma rede pedonal 
ligando a zona central às grutas e ao 
polje.

Município A definir - - 

D1.4 Teleférico Grutas-Centro Município A definir - - 

E - Refuncionalização e dinamização dos equipamentos e do património edificado e Revitalização funcional 
e económica

E1 Reabilitação e refuncionalização de 
antigas fábricas têxteis Município / 

Privados 
A definir 

PO Centro 
(Eixo 7) 

PI 6.5 

Nível 1/2 

E2 Dinamização da Casa da Cultura 
(propriedade do Município) 

Município 100.000€12 - Nível 1/2 

E3 Recuperação / Intervenção no Mercado 
Municipal (propriedade do Município) Município 250.000€13

PO Centro 
(Eixo 7) 

PI 6.3/PI 6.5 
Nível 1/2 

                                                 
12 Os valores orçamentais apresentados podem sofrer variações consideráveis uma vez que esta fase de estudo não permite uma 
completa definição. Os valores apresentados consideram apenas: Estudo de viabilidade e diversificação 
13 Os valores apresentados podem sofrer variações consideráveis uma vez que esta fase de estudo não permite a sua completa 
definição. Os valores apresentados consideram apenas: Estudo de viabilidade e respetivo projeto 
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Código Designação da Ação Entidades 
Envolvidas 

Investimento 
(Estimativa) 

Fonte 
Financ. 

Prioridade 

E4 Reabilitação da Antiga Igreja Matriz
Município 100.000€14

PO Centro 
(Eixo 7) 

PI 6.5 
Nível 1/2 

E5 Criação de incubadoras de empresas e 
ensino profissional

Município A definir - Nível 2/3- 

E6 Criação e Dinamização de Mercados 
Locais Município 40.000€ 

PO Centro 
(Eixo 7) 

PI 6.3/PI 6.5 
Nível 2/3- 

F – Ordenar / Programar

F1 UTI 1 -  Fiandeira  
Município 60.000€ 

- Nível 1 

F2 UTI 2 -  Igreja matriz Município 60.000€ - Nível 1 

O investimento global estimado para a ORU da Vila de Mira de Aire é apresentado no Quadro 

seguinte. 

Quadro 7.2 | Estimativa de Investimento por Opção Estratégica de Reabilitação Urbana  

Orientação estratégica de Reabilitação Investimento 
Público* 

Investimento 
Privado* 

A - Reabilitação do Edificado - Valorização de Mira de Aire através 
da reabilitação e requalificação do património e do edificado 170.000€ 26.370.000€ 

B - Promoção do Turismo e da atividade cultural 125.000€ - 

C - Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urbano 1.750.000€ - 

D - Melhoria da mobilidade 40.000€ - 

E - Refuncionalização e dinamização dos equipamentos e do 
património edificado e Revitalização funcional e económica 490.000€ 

- 

F - Ordenar / Planear / Programar 120.000€ - 

Total 2.545.000€ 26.370.000€ 

* deve ser de novo mencionado que o investimento se encontra sobreavaliado tendo em conta que para algumas 

intervenções não se possui ainda o detalhe que permita a sua orçamentação 

No que concerne à programação temporal da ORU, tal como já mencionado, o âmbito temporal da 

ORU é de 15 anos, de acordo com o prazo máximo definido no Art.º 20.º do RJRU, contados a partir 

do dia da publicação em Diário da República, decorrendo entre o ano de 2022 e o ano de 2037. 

No Quadro 7.3 é apresentada a programação temporal para cada uma das ações previstas neste 

PERU. 

                                                 
14 Os valores orçamentados apresentados podem sofrer variações consideráveis. Os valores apresentados consideram apenas: Estudo 
de viabilidade  
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Quadro 7.3 | Cronograma de Investimento  

Designação da Ação 

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

A - Reabilitação do Edificado - Valorização de Mira de Aire através da reabilitação e requalificação do património e 
do edificado

A1 Sensibilização da população para o processo 
de reabilitação urbana 

              

A2 Reabilitação, Valorização e Programação  

A3 Caracterização / Classificação e recuperação 
de elementos com valor patrimonial

  

B - Promoção do Turismo e da atividade cultural

B1 Promoção integrada do destino turístico de 
Mira de Aire - articulação entre as atividades 
– Vila, Grutas, Polje, olho de água e praia 
jurássica

              

B2 Criação de uma rede de percursos pedonais 
paisagísticos e da natureza 

          

B3 Criação um centro de receção do turista e de 
interpretação de Mira de Aire que promova 
junto dos visitantes Mira de Aire como 
destino turístico integrado  

        

C - Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urbano

C1 Criação de zonas pedonais e de circulação, 
em particular ao longo da EN243

       

C2 Requalificação dos espaços: Largo da igreja, 
do Largo da Paz, Bairro do jogo e outros 
locais de lazer

            

C3 Implementação do Projeto do Campo de 
Fiandeira

              

C4 Melhoria da Eficiência Energética em 
Edifícios e Espaços Públicos 

D - Melhoria da mobilidade

D1 Plano de Mobilidade e Circulação           

D1.1 Criação de bolsas de estacionamento          

D1.2 Promoção, Divulgação e Sinalética à 
Mobilidade Sustentável 

       

D1.3 Criação de uma rede pedonal ligando a 
zona central às grutas e ao polje.

       

D1.4 Teleférico Grutas-Centro      

E - Refuncionalização e dinamização dos equipamentos e do património edificado e Revitalização funcional e 
económica

E1 Reabilitação e refuncionalização de antigas 
fábricas têxteis 

            

E2 Dinamização da Casa da Cultura                

E3 Recuperação / Intervenção do Mercado 
Municipal  

               



  

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Mira de Aire  

Novembro de 2021   P058_ARU_PERU_MDaire_VF_posRC.docx 87 

Designação da Ação 

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

E4 Reabilitação da Antiga Igreja Matriz                

E5 Criação de incubadoras de empresas e 
ensino profissional

E6 Criação e Dinamização de Mercados Locais

F – Ordenar / Planear / Programar

F1 UTI1 de Fiandeira               

F2 UTI2 da Igreja Matriz               

7.5. MONITORIZAÇÃO

O Artigo 20.º�A do RJRU estabelece a necessidade de se definirem mecanismos de 

acompanhamento e avaliação da operação de reabilitação urbana. Assim, importa que a entidade 

gestora exerça com competência as funções de monitorização e avaliação da ORU da Vila de Mira 

de Aire. De acordo com o RJRU, o Município de Porto Mós será responsável pela: 

• Elaboração de um relatório anual de monitorização de ORU em curso, o qual deve ser 

submetido à apreciação da assembleia municipal; 

• Elaboração de um relatório quinquenal de avaliação da execução da ORU, acompanhado, se 

for caso disso, de uma proposta de alteração do respetivo instrumento de programação, 

igualmente a ser submetido à apreciação da assembleia municipal; 

• Divulgação na página eletrónica do Município de Porto Mós dos relatórios referidos e os termos 

da sua apreciação pela Assembleia Municipal. 

Considera-se que o processo de reabilitação urbana apenas será eficaz se for bem comunicada aos 

cidadãos, enquanto principais agentes e dinamizadores deste processo, quer se tratem de 

proprietários, investidores, ou simplesmente interessados na valorização e dinamização deste 

território. 

Neste sentido, quando concluído o processo de definição da ORU de Mira de Aire, o Município 

deverá encetar um processo amplo de comunicação e divulgação deste novo instrumento de 

intervenção territorial, dando o devido destaque aos benefícios que decorrem deste processo a 

quem queira levar a cabo ações de reabilitação na Área de Reabilitação Urbana em causa.  
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1. NOTA INTRODUTÓRIA / ENQUADRAMENTO 

No âmbito dos trabalhos de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Mira de Aire, bem 

como do respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), foi realizada a Primeira 

Sessão Pública, no dia 19 de setembro de 2019, que teve como principais objetivos: 

• Contribuir para a informação e divulgação do processo de elaboração do PERU; 

• Ouvir os interessados e promover a participação; 

• Contribuir para completar e validar o diagnóstico efetuado; 

• Discutir e validar os objetivos estratégicos de reabilitação; 

• Promover uma reflexão conjunta relativamente às ações a desenvolver no âmbito do PERU. 

Após a apresentação por parte da Equipa foi aberto um período de debate e de reflexão a todos os 

presentes, tendo sido feitas cerca de 13 intervenções.  

Praticamente todas as intervenções manifestaram a sua concordância perante o diagnóstico 

apresentado, sendo descritas nos pontos seguintes as questões mais relevantes que surgiram 

durante o debate: 

• Cultura e património | Necessidade de classificar e recuperar: 

− Neste âmbito, evidência para a necessidade de classificação e recuperação dos elementos 

patrimoniais, tendo sido destacada a coleção de arte sacra da igreja velha, bem como o Altar 

Mor da Igreja principal onde está exposta a maior tapeçaria do mundo. 

• Espaço Público: 

− Carência de um desenho urbano ordenado. 

− Necessidade de estacionamento. 

− Carência de iluminação no centro da vila. 

− Necessidade de potenciação dos espaços públicos da vila, por exemplo em frente da igreja, no 

passado havia uma cruz. 

− Recuperação do parque habitacional. 

• Economia / Antigas fábricas: 

− Temas em destaque: regular, promover e licenciar. 

− Importância de criar emprego e dinamizar o parque industrial. 

− Requalificação das antigas fábricas. 

− Criar mecanismos / programas de ação com vista a avaliar junto dos proprietários a 

possibilidade de refuncionalização das unidades industriais. Foram feitas várias sugestões: 

criação de ninho de empresas, criação de um polo de educação ambiental, criação de uma 



6 P058_PERU_MDaire_1SP_Res.docx   Outubro de 2019 

universidade, criação de um centro de artes, ou mesmo avaliar a possibilidade de implantação 

nestas unidades de uma superfície comercial. 

• Tráfego na EN243 dentro da Vila de Mira de Aire: 

− A via apresenta grandes problemas de segurança, já registadas pelo menos 15 vítimas. 

− A situação é tão grave que uma pessoa com carrinho de bebé dificilmente circula na via. 

− As soluções poderão passar pela criação de obstáculos, pela limitação da velocidade ou por 

uma solução como existe em Dresden, em que em frente a cada estabelecimento comercial 

existe uma ocupação da via. 

− A resolução do problema passa, em primeira instância pela desclassificação desta via uma vez 

que atualmente a responsabilidade de qualquer intervenção é das IP, o que torna demorada 

qualquer intervenção na EN243. 

− Trânsito dentro de Mira de Aire (eventualmente repensar em alternativas de sentido único). 

• Demografia | Fixar população, criação de emprego: 

− Entende a população mirense que a vila tem estado esquecida por parte da autarquia. 

− A vila valeu-se a si mesmo na altura em que mais de 2.000 pessoas trabalhavam na indústria 

têxtis, que agora se reduz aos Moinhos velhos Economia. 

• Sustentabilidade Ambiental: 

− Necessidade de aproximação dos cidadãos à mata (Polje). 

• Promoção / turismo em rede e plural: 

− Considerar o turismo como um todo: imaterial, tradicional, industrial e natural. 

− Neste âmbito destaque para a necessidade de aproximação dos visitantes das grutas à vila, 

atualmente a vila não é atrativa: falta de estacionamento, necessidade de arranjo das fachadas, 

falta de condições para passeios pedestres. 

− Equacionar a possibilidade de criação de um roteiro para visita das 4 nascentes, ou para visita 

aos moinhos. 

• Segurança / vandalismo: 

− O abandono gera vandalismo e insegurança, situação que se tem verificado com muita 

frequência 

• Ausência de comércio: 

− Ausência de supermercados. Antigamente era a população de Minde que vinha a Mira de Aire, 

agora é o inverso. 

− O atual mercado sem clientes e sem atratividade: o seu conceito está ultrapassado. 

Necessidade de repensar o posicionamento do Mercado Municipal na Vila equacionando outras 

valências e “nova roupagem”. Foi sugerido que pudesse ser utilizado como um espaço multiusos 

(por exemplo para bailes e para o arraial).  

Após a Sessão Pública foi solicitado aos participantes que respondessem a um simples inquérito 

para validação da informação partilhada. Os resultados encontram-se explanados nos capítulos 

seguintes do presente documento.  
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2. RESULTADOS DO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

Foi distribuído um inquérito para avaliação da Sessão Pública a todos os participantes presentes. O 

inquérito foi anónimo e compreendia duas partes: 

• Parte I – Caracterização e Diagnóstico.  

• Parte II – Avaliação da Sessão Pública. 

Do total de cerca de 50 participantes, apenas 33 assinaram folha de presenças e 8 preencheram o 

inquérito tendo sido possível obter a seguinte avaliação da sessão pública: 

• 63% participantes que responderam ao inquérito gostaram muito da sessão pública; 

• 25% participantes que responderam ao inquérito gostaram bastante da sessão pública. 

2.1. RESULTADOS DA PARTE I DO INQUÉRITO

Na Parte I do inquérito foi solicitada a opinião relativamente à caracterização e diagnóstico realizado, 

assim como a opinião das opções estratégicas definidas. 

Na primeira e segunda questão do inquérito foi pedido aos participantes que indicassem as forças 

e/ou potencialidades e os principais problemas e constrangimentos de Mira de Aire.  

Ao nível das forças e/ou potencialidades podem-se elencar as principais identificadas pelos 

participantes: 

• Turismo (75%); 

• Cultura (50%); 

• Património / Património Industrial (38%). 

No que se refere aos problemas e constrangimentos identificam-se os seguintes: 

• Estrada Nacional 243 (63%); 

• Falta de zona comercial (38%); 

• Habitações e zonas comerciais degradadas (38%). 

Na terceira questão do inquérito foi pedido aos participantes para classificarem cada opção 

estratégica definida de acordo com a sua importância para o desenvolvimento de Mira de Aire como: 

pouco importante, moderadamente importante, importante e muito importante (Quadro 2.1 e Gráfico 

2.1). 
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Quadro 2.1 | Resultados sobre a importância de cada opção estratégica 

Opção estratégica 
Pouco 

importante
Moderadamente 

importante 
Importante 

Muito 
importante 

Reabilitação do Edificado – Valorização de Mira 
de Aire através da reabilitação e requalificação do 
património e do edificado 

0 0 1 7 

Promoção do turismo e da atividade cultural 0 0 2 6 

Requalificação e criação de espaço público – 
Qualificação do Espaço Publico e do Ambiente 
Urbano 

0 0 3 5 

Melhoria da mobilidade* 0 0 2 5 

Refuncionalização e dinamização dos equip. e do 
património edificado e Revitalização funcional e 
económica 

0 0 0 8 

Outro:  
Parceria estratégica com Minde, para valorização conjunta do 
Polje; limitadores de velocidade na EN243; polo de Escola 
Superior numa fábrica abandonada 

* 1 inquérito sem resposta     

Gráfico 2.1 | Resultados sobre a importância de cada opção estratégica 

Todos as opções estratégicas definidas foram, na grande maioria, considerados importantes ou 

muito importantes para Mira de Aire. Contudo, a opção estratégica ‘Refuncionalização e 

dinamização dos equipamentos e do património e revitalização funcional e económica’ assume lugar 

de destaque por ter uma elevada percentagem na classificação de “muito importante”, com 100%. 

De referir ainda que um dos inquéritos entregues não atribuiu qualquer importância à opção 

estratégica de ‘Melhoria da Mobilidade’. 
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Na quarta questão do questionário foi pedido a que cada participante que indicasse quais os projetos 

e soluções de melhoria para fazer face aos principais problemas identificados em Mira de Aire de 

acordo com as opções estratégicas. No Quadro seguinte faz-se uma síntese dos contributos 

recebidos: 

Quadro 2.2 | Síntese dos principais projetos e soluções de melhoria para cada opção estratégica definida 

Opção estratégica Projetos e soluções de melhoria 

Reabilitação do Edificado – 
Valorização de Mira de Aire através 
da reabilitação e requalificação do 
património e do edificado 

a. Recuperação das habitações  

b. Incentivos fiscais para proprietários 

c. Promoção da traça original / recuperar fachadas com estética adicional 

d. Obrigar por via legal a reabilitação 

e. Dar novos usos às fábricas desativadas - ‘MiraEcoDesign District’ 

f. Demolição de casas devolutas  

Promoção do turismo e da 
atividade cultural 

a. Aproveitamento das Grutas para divulgação de atração da Vila 

b. Aproveitamento do Polje e criação de percursos urbanos com visitas guiadas 

c. Recuperação do património cultural 

d. Criação de um corredor para bicicletas elétricas que permita a sua utilização 
gratuita 

e. Limpeza de silvas e ervas dos caminhos fazendeiros da Polje, serra e mata 

f. Arranjo dos caminhos e lagoas da Polje (lagoa da Mata) 

g. Edificação de “passadiço” que ligue o Cruzeiro às Penhas do Mindinho / Mira-
Minde 

Requalificação e criação de espaço 
público – Qualificação do Espaço 
Publico e do Ambiente Urbano 

a. Criação de espaços verdes/ áreas de lazer e manutenção física 

b. Passeios pedestres na mata 

c. Requalificação do Campo da Fiandeira 

d. Melhoria dos espaços junto do Largo da Igreja 

e. Requalificação do Largo da Paz, Bairro do jogo e outros locais de lazer 

f. Melhoramento dos passeios ao longo da EN243 

g. Mercado multifuncional 

h. Criação de espaços comunitários de agricultura apicultura urbanos 
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Opção estratégica Projetos e soluções de melhoria 

Melhoria da mobilidade* 

a. Problema da estrada – criação de passeios mais largos e ruas pedonais (p.e. 
eixo grutas-igreja-mata) 

b. Fazer estacionamento em zonas de maior movimento automóvel 

c. Acesso alternativo à zona das grutas  

d. Alargamento da via EN243 da parte Oeste  

e. Alargamento dos passeios  

f. Criação de estacionamento da parte Oeste da EN243 e locais de maior 
concentração turística e fomentar os existentes 

g. Teleférico Grutas-Centro 

Refuncionalização e dinamização 
dos equip. e do património 
edificado e Revitalização funcional 
e económica 

a. Implantação de sinalética identificativa e abertura dos espaços em horário 
nobre 

b. Articulação com os proprietários na busca ativa de soluções 

c. Fazer estrada para veículos pesados em alternativa à EN243  

d. Adaptação do edifício do mercado para eventos  

e. Criação de incubadoras de empresas e ensino profissional (por exemplo nas 
instalações da antiga fábrica lanifício) 

f. Facilitar por via legal os custos desta reabilitação 

g. Escola / Museu de Espeleologia  

h. Assumir a mudança do paradigma ecológico como centro unificador 

Face aos projetos / soluções mencionadas por cada participante, foi solicitado, na quinta pergunta 

do inquérito, quais dos referidos projetos, o participante considera mais importante. Tendo sido 

identificados os seguintes: 

• Projetos de solução para EN243; 

• Os projetos que dinamizem mais emprego e economia para Mira de Aire; 

• Promoção do turismo e melhoria da mobilidade; 

• Requalificação do edificado; 

• Acessos pedonais e criação de corredores para bicicletas. 

A última pergunta da Parte I do inquérito permitia a inclusão de comentários e / ou sugestões para 

esta etapa do trabalho. Apenas três participantes responderam a esta questão.  

Nos pontos seguintes são transcritos as sugestões mencionadas:  

• “Sensibilizar as autarquias – junta de freguesia e câmara municipal para uma dinâmica e 

arrojada para que Mira de Aire seja contemplada de melhoramentos à semelhança da sede do 

concelho.” 

• “Os problemas desta Vila derivam do seu povo e seus dirigentes. Tem que haver mais dinâmica 

e arrojo da Câmara e da Junta de Freguesia.” 

• “Precisamos de uma estratégia para cativar mais pessoal e investimento. Temos de valorizar o 

que nos torna únicos e mostrar o bom que é viver aqui em paz e tranquilidade da Serra, a meia 

hora da praia e a 1 hora do aeroporto.” 



  

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Mira de Aire | Participação | Síntese da 1.ª Sessão Pública 

Outubro de 2019   P058_PERU_MDaire_1SP_Res.docx 13 

2.2. RESULTADOS DA PARTE II DO INQUÉRITO

Na segunda parte do inquérito foram feitas questões que pretendiam avaliar a sessão pública e 

cujas respostas se apresentam de seguida. 

Praticamente todos os participantes que responderam ao inquérito demonstraram interesse em 

voltar a participar numa sessão deste género (88%) e a esmagadora maioria gostou da sessão e, 

embora 13% dos participantes não tenham respondido.

De referir ainda que cerca de metade dos participantes, que responderam ao inquérito mencionaram 

que não alteraram a forma como vêm as problemáticas associadas à Vila de Mira de Aire. Porém 

referem que o estudo criou os alertas necessários para os problemas do território. 

O Quadro 1.2 sintetiza por ordem crescente os comentários às questões “O que mais gostou?”, “O 

que menos gostou?” e sugestões de melhoria identificadas pelos participantes. 

O que mais gostou? 

1 Apresentação do estudo e do diagnóstico 

2 Objetividade, argumentação clara, simplificada e concisa  

3 Participação ativa do público  

O que menos gostou? 

1 Não respondeu 

2 Falta de participação – insuficiência da respetiva comunicação à população 

3 Mapas deviam ter sido explicados mais ao pormenor

4 Intervenções saudosistas 

5 O medo do financiamento dos problemas 

Sugestões de melhoria 

1 Não respondeu 

2 Reuniões com coletividades setoriais, ex.: empresários, associações, 
estudantes 

3 Que a CM tente por todos os meios o entendimento com a ex. junta autónoma 
das estradas por forma a levar a cabo o desvio da EN243 

4 Conhecer o anseio dos jovens para a sua terra 

5 Existência de frequentes reuniões com cidadão anónimo 

6 Não tentar resolver tudo duma vez (identificar o mais urgente e que possa ter 
uma célere solução) 

7 Notas que foram retiradas da discussão da Sessão Pública (preocupações e 
problemas) 

8 Ter uma plataforma online para chegar a mais pessoas 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA / ENQUADRAMENTO 

No âmbito dos trabalhos de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Mira de Aire, bem 

como do respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), foi realizada a Segunda 

Sessão Pública, no dia 09 de abril de 2021, que teve como principais objetivos: 

• Contribuir para a informação e divulgação do processo de elaboração do PERU; 

• Ouvir os interessados e promover a participação; 

• Promover uma reflexão conjunta relativamente às ações estruturantes propostas bem como 

validar o cronograma proposto para as ações. 

Após a apresentação por parte da Equipa foi aberto um período de debate e de reflexão a todos os 

presentes, tendo sido realizadas cerca de 12 intervenções.  

Praticamente todas as intervenções manifestaram a sua concordância perante o Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbano apresentado, sendo descritas nos pontos seguintes as questões 

mais relevantes que surgiram durante o debate: 

• Promoção / turismo em rede e plural 

− Assumir que o turismo em Mira de Aire não são apenas as grutas, mas um conjunto maior de 

outros elementos que devem ser valorizados e promovidos de forma articulada, como por 

exemplo, a mata e o polje. 

− Integrar os equipamentos e os pontos de interesse em rotas mais abrangentes como os 

caminhos de Fátima. 

− Considerar a necessidade de entender todas estas questões de modo ordenado no território 

articulando os valores patrimoniais imóveis aos naturais. 

• Infraestruturas saneamento / abastecimento  

− Evidência na necessidade de suprimir as carências evidenciadas. 

− Em particular a gestão das águas pluviais e o saneamento básico. 

• Economia / Áreas industriais 

− Criar condições com vista a atrair e reter mais pessoas. 

• Recuperação do património edificado e serviços 

− Clarificar como é que a população terá direito a estímulos e a benefícios fiscais. 

− Avaliar não só numa perspetiva de recuperação de fachadas, mas também de eficiência 

energética e de conforto térmico. 

− Considerar a reabilitação dos serviços. 

• Espaço Público e infraestruturas viárias 

− Estruturação das bolsas de estacionamento. 

− Melhoria das acessibilidades. 
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− Equacionar a EN243 na perspetiva da segurança, acessibilidades, cargas etc. assim como na 

perspetiva da sua tutela e condicionantes inerentes. 

• Gestão e cronograma 

− Face às expetativas criadas e como se vai desenvolver o Plano. 

− Com que recursos e como vai ser executado. 

− Manter a continuidade e execução do PERU. 

Após a Sessão Pública foi solicitado aos participantes, via online, que respondessem a um simples 

inquérito para validação da informação partilhada. Os resultados encontram-se explanados nos 

capítulos seguintes do presente documento.  

Fotografia 1.1 | Apresentação da 2.ª Sessão Pública 

Fotografia 1.2 | Participantes da 2.ª Sessão Pública 
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2. RESULTADOS DO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

Foi partilhado um link (https://forms.gle/TdkTyarC86xHoM7B9) com um inquérito para avaliação da 

Sessão Pública a todos os participantes presentes. O inquérito foi anónimo e compreendia duas 

partes: 

• Parte I – Ações Estruturantes, Programa e cronograma.  

• Parte II – Avaliação da Sessão Pública. 

Do total de cerca de 50 participantes, apenas 22 preencheram o inquérito tendo sido possível obter 

a seguinte avaliação da sessão pública: 

• 45% participantes que responderam ao inquérito gostaram muito da sessão pública; 

• 32% participantes que responderam ao inquérito gostaram bastante da sessão pública; 

• 23% participantes que responderam ao inquérito gostaram da sessão pública. 

No âmbito deste inquérito, foi avaliado perante os participantes se as sugestões/comentários da 1.ª 

Sessão Pública tinham sido contemplados nesta versão do PERU, tendo-se obtido 70% de 

concordância entre os inquiridos. 

2.1. RESULTADOS DA PARTE I DO INQUÉRITO

Na Parte I do inquérito foi solicitada a opinião relativamente aos elementos apresentados na Sessão 

Pública, nomeadamente a opinião relativamente às ações estruturantes identificadas para a 

concretização dos objetivos definidos no PERU. 

Na primeira questão do inquérito foi pedido aos participantes para classificarem cada ação 

estruturante de acordo com a sua importância para o desenvolvimento de Mira de Aire como: pouco 

importante, moderadamente importante, importante e muito importante. No Quadro e Gráfico 

seguintes apresentam-se os resultados obtidos. 

Quadro 2.1 | Resultados sobre a importância de cada ação estruturante 

Ação Estruturante 
Não 

respondeu 
Pouco 

importante 
Importante 

Moderadamente 
importante  

Muito 
importante 

A1. Sensibilização da população para o processo de 
reabilitação urbana* 

1  1 2 18 

A2. Reabilitação, Valorização e Programação* 1  2 3 16 

A3. Caracterização / Classificação e recuperação de 
elementos com valor patrimonial (naturais, paisagísticos, 
imateriais, arquitetónicos – da expressão vernacular ao 
industrial, etc.) * 

1  3 5 13 

B1. Promoção integrada do destino turístico de Mira de 
Aire, Plano Estratégico / Operacional para o Turismo - 
articulação entre as atividades – Vila, Grutas, Polje, olho 
de água e praia jurássica** 

2  1 3 16 

B2. Criação de uma rede de percursos pedonais 
paisagísticos e da natureza, em articulação com os 
percursos já existentes* 

1 1 2 3 15 
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Ação Estruturante 
Não 

respondeu 
Pouco 

importante 
Importante 

Moderadamente 
importante  

Muito 
importante 

B3. Criação um centro de receção do turista e de 
interpretação de Mira de Aire que promova junto dos 
visitantes Mira de Aire como destino turístico integrado * 

1  3 7 11 

C1. Ordenamento da Circulação em torno da EN243: 
Criação de zonas pedonais e de circulação, em 
particular ao longo da EN243* 

1  1 1 19 

C2. Qualificação e requalificação dos espaços públicos: 
Largo da Igreja, Largo da Paz, Bairro do jogo e outros 
locais de lazer* 

1  2 12 7 

C3. Implementação do Projeto do Campo de Fiandeira* 1  6 5 10 

C4. Melhoria da Eficiência Energética em Edifícios 
Públicos* 

1  8 4 9 

D1.1 Criação de bolsas de estacionamento 1  2 8 11 

D1.2 Promoção, Divulgação e Sinalética à Mobilidade 
Sustentável* 

1  3 7 11 

D1.3 Criação de uma rede pedonal ligando a zona 
central às grutas e ao polje * 

1  2 6 13 

D1.4 Concurso para avaliar alternativas para a ligações 
funcionais na Vila* 

1 1 2 11 7 

E1. Reabilitação e refuncionalização de antigas fábricas 
têxteis* 

1  1 8 12 

E2. Dinamização da Casa da Cultura* 1  3 8 10 

E3. Recuperação / Intervenção Mercado Municipal * 1 4 1 6 10 

E4. Reabilitação da Antiga Igreja Matriz* 1 4 4 7 6

E5. Criação de incubadoras de empresas e ensino 
profissional* 

1  5 1 15 

E6. Criação e Dinamização de Mercados Locais** 2  2 5 13 

F1. Programar Instrumentos de Gestão Patrimonial* 1  3 10 8 

F2. Urbanismo e gestão urbana – Unidades Territoriais 
de Intervenção (UTI)* 

1  3 8 10 

Gráfico 2.1 | Resultados sobre a importância de cada ação estruturante 
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Todos as ações estruturantes propostas foram, na grande maioria, considerados muito importantes 

para Mira de Aire. Contudo, as ações E3. Recuperação / Intervenção Mercado Municipal e E4. 

Reabilitação da Antiga Igreja Matriz assumem um lugar de destaque por terem cerca de 18% na 

classificação de ‘Pouco Importante”. 

Na segunda questão do inquérito foi pedido aos participantes para identificarem das ações 

elencadas quais as que consideravam prioritárias. Num universo de 101 respostas, dos 22 inquéritos 

recebidos, foi possível distinguir as seguintes prioritárias: 

• C1. Ordenamento da Circulação em torno da EN243: Criação de zonas pedonais e de 

circulação, em particular ao longo da EN243 (12%); 

• B1. Promoção integrada do destino turístico de Mira de Aire, Plano Estratégico / Operacional 

para o Turismo - articulação entre as atividades – Vila, Grutas, Polje, olho de água e praia 

jurássica (10%); 

• A2. Reabilitação, Valorização e Programação (7%); 

• E5. Criação de incubadoras de empresas e ensino profissional  (8%). 

Por outro lado, na terceira questão do inquérito foi pedido aos participantes para identificarem quais 

as ações é que são menos prioritárias. Num universo de 43 de respostas, dos 22 inquéritos 

recebidos, foi possível distinguir as seguintes: 

• D1.4 Concurso para avaliar alternativas para a ligações funcionais na Vila 

• F1. Programar Instrumentos de Gestão Patrimonial 

• B3. Criação um centro de receção do turista e de interpretação de Mira de Aire que promova 

junto dos visitantes Mira de Aire como destino turístico integrado 

• F2. Urbanismo e gestão urbana – Unidades Territoriais de Intervenção (UTI) 

No que se refere à ação B3. foi ainda dado a nota por um participante que “uma boa e completa 

divulgação online e informação complementar nas Grutas e MIA e sinalética adequada, evita-se um 

sítio físico que pode estar vazio a maior parte dos dias”. 

Na quarta questão do questionário foi pedido a cada participante que identificasse outras ações a 

serem contempladas no PERU de Mira de Aire. No Quadro seguinte faz-se uma síntese dos 

contributos recebidos: 

Quadro 2.2 | Síntese das principais ações identificadas 

Questão-Chave Ações estruturantes a serem contempladas 

Reabilitação do edificado 

Promover princípios de sustentabilidade e eficiência no parque edificado e 
na gestão dos recursos naturais e hídricos 

Retirar comprar as casas velhas da rua principal. 

Atribuição de um valor de venda de imóveis tendo em conta o estado de 
conservação e consequentemente penalizações como o aumento do IMI aos 
imóveis devolutos ou em mau estado de conservação. 

Salvaguarda da azulejaria nas fachadas das casas  
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Questão-Chave Ações estruturantes a serem contempladas 

Apoios financeiros do município para a redução de encargos financeiros às 
obras de requalificação e recuperação. 

Comunicação efetiva à população, com ênfase nos proprietários de casas 
devolutas, sobre programa de reabilitação e suas benesses 

Captação de empresas 

Criar condições para pessoas ou empresas investiram na reabilitação 
dessas mesmas casas. 

Condições muito especiais para captar empresas e criar emprego 

Terrenos do Parque industrial a custo simbólico ou zero 

Isenção temporárias de algumas taxas/tarifas para empresas que aí se 
queiram instalar 

Acessibilidades 

Promoção de um corredor rodoviário direto ao nó de autoestrada de Fátima 

Promover um estudo alargado e pertinente no sentido de desviar todo 
trânsito de pesados da artéria principal da vila e futura ligação a A1 pela 
zona da serra de aire e candeeiros. 

Construção de uma variante em alternativa á estrada nº 243 

Espaço Público e Turismo 

Mata de mira de aire 

Dinamização dos espaços 

Valorização da Nascente da Pena do Poio, como ponto focal educativo e 
sensibilizante para a valorização do polje da sua biodiversidade e até numa 
perspetiva histórica, com a recuperação das azenhas de água e 
eventualmente a criação de uma zona alargada de lazer 

A última pergunta da Parte I do inquérito permitia a inclusão de comentários e / ou sugestões para 

esta etapa do trabalho. Apenas sete participantes responderam a esta questão.  

Nos pontos seguintes são transcritos as sugestões mencionadas:  

• "Criar condições para que pessoas ou empresas( não só de Mira de Aire) fiquem motivados 

para investir.” (4 sugestões iguais) 

• “Incentivar a instalação de uma unidade comercial de retalho média, para que as pessoas não 

necessitem de se deslocar a Minde” 

• “Compromisso e consenso alargado entre todos os partidos com representação no executivo e 

assembleia municipal para que este PERU não seja relegado para segundo plano ou mesmo 

impedido da sua concretização.” 

• “Promover mais sessões idênticas junto das populações por forma a melhores esclarecimentos 

e sugestões de relevo.” 

2.2. RESULTADOS DA PARTE II DO INQUÉRITO

Na segunda parte do inquérito foram feitas questões que pretendiam avaliar a sessão pública e 

cujas respostas se apresentam de seguida. 

Praticamente todos os participantes que responderam ao inquérito demonstraram interesse em 

voltar a participar numa sessão deste género (95%) e a esmagadora maioria gostou da sessão, e 

considerou que foi bastante produtiva. 
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O Quadro 2.3 sintetiza por ordem crescente os comentários às questões “O que mais gostou?”, “O 

que menos gostou?” e sugestões de melhoria identificadas pelos participantes. 

Quadro 2.3 | Síntese das principais questões levantadas na Parte II 

O que mais gostou? 

1 Participação e adesão de público, em geral do mais jovem 

2 
Apresentação e exposição clara, incluindo o “aproveitamento” das sugestões da 1.ª 
Sessão Pública 

3 Da iniciativa 

4 Ambição e verificação que já estão a ser implementadas ações  

O que menos gostou? 

1 A descontextualização das participações por parte do público

2 A falta de capacidade do espaço para a inclusão de outros participantes 

3 Apresentação pouco objetiva  

4 
Falta de sinergia entre as intervenções e a comunidade local (ex. decoração do muro 
das grutas onde vai estar representado o carvalho podia ser feito uma chamada de 
ideias aos artistas locais) 

Sugestões de melhoria 

1 Realização de novas sessões públicas 

2 
Aposta na promoção de Mira de Aire, com vantagens para Investimento na 
requalificação urbana, combatendo a falta de habitação no concelho, potenciar com  
seus pontos fortes.

3 
Facilitar e promover ações, capazes de captar mais empresas para o parque 
Industrial/empresarial

4 Disponibilização dos elementos que constam do desenvolvimento do PERU

5 
Haver mais a intervenção do grupo de técnicos que elaborou a proposta na resposta às 
questões colocadas pelo público.

6 
Concretizar o proposto no PERU, não permitindo a sua suspensão ou inviabilização ao 
longo dos anos.
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ANEXO II - DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS 
AOS BENEFÍCIOS/PENALIZAÇÕES FISCAIS 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Reabilitação de Imóveis 
Beneficio fiscal Isenção do pagamento de IMI, por um período de 5 anos, a contar do ano, 

inclusive, da conclusão da ação de reabilitação urbana, nos prédios ou frações 
autónomas localizados na ARU, com possibilidade de renovação por igual período. 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). 

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 

3. Município envia, no prazo de 30 dias, a avaliação/ certificação efetuada para o 
Serviço Local de Finanças, para atribuição do benefício; 

4. Anulação, no prazo de 15 dias, da liquidação do IMI pago e subsequente 
restituição ao proprietário. 

Pressupostos de 
base 

Prédios urbanos objeto de ações de reabilitação localizados em ARU. 

As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção.  

A renovação da isenção fica sujeita a confirmação de utilização /ocupação nos 
primeiros cinco anos, e cumulativamente, a uma verificação por parte da câmara 
municipal de disponibilidade financeira para efetivar esta prorrogação 

Prédios arrendados 
Beneficio fiscal Redução de 20% da taxa em vigor a aplicar aos prédios urbanos arrendados 

localizados na ARU 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 112.º do CIMI (art.º 7.º) 

Procedimento 1. Requerente solicita ao município a redução do imposto, entregando ao município 
o comprovativo do respetivo contrato de arrendamento 

2. Município verifica os elementos 

3. Município comunica ao Serviço Local de Finanças os artigos matriciais dos 
prédios em causa e do número fiscal dos respetivos proprietários 

Pressupostos de 
base 

Necessária deliberação municipal onde conste a delimitação da área territorial 
correspondente a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias que sejam objeto 
de operações de reabilitação urbana � A deliberação da Assembleia Municipal 
onde conste esta decisão deverá ser comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte  

Imóveis degradados
Penalização Majoração em 30% da taxa de IMI para os prédios urbanos degradados, 

considerando-se como tal os prédios urbanos que, face ao seu estado de 
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função e/ou façam perigar a 
segurança de pessoas e bens 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 112º (n.~8) do Código do IMI (CIMI)  

Procedimento 1. Determinação do estado de conservação do imóvel por parte do município; 
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2. Deliberação da Assembleia municipal deve ser comunicada ao Serviço Local de 
Finanças dos artigos matriciais dos prédios classificados como degradados e do 
número de identificação fiscal dos respetivos titulares. 

Pressupostos de 
base 

A aplicação desta penalização depende da atribuição do nível de conservação 1 
(Péssimo) ou 2 (Mau) ao prédio urbano. Esta aferição é feita nos termos do 
Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro e, não havendo alterações que 
justifiquem a sua revisão, é válida pelo período de 3 anos 

Imóveis em Ruínas e devolutos 
Penalização Triplicação da taxa de IMI no caso de prédios urbanos em ruínas 

Enquadramento 
Legal 

Enquadramento legal Artigo 112º (n.º 3) do Código do IMI (CIMI)  

Procedimento 1. Deliberação da assembleia municipal na sequência de determinação do estado 
devoluto ou em ruina do imóvel por parte do município 

2. Comunicação do município ao Serviço Local de Finanças dos artigos matriciais 
dos prédios classificados como devolutos e do número de identificação fiscal dos 
respetivos titulares 

Pressupostos de 
base 

Edifícios em ruina - A aplicação desta penalização dependerá da aferição do nível 
de conservação do prédio urbano nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 
de Dezembro e das orientações técnicas específicas a estabelecer pelo município; 
não havendo alterações que justifiquem a sua revisão, esta classificação é válida 
pelo período de 3 anos. 

Imoveis devolutos A aplicação desta penalização dependerá da aferição do estado 
devoluto do imóvel de acordo com o constante no Decreto-Lei 159/2006, de 8 de 
Agosto 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

Aquisição de Imóveis Reabilitados para Habitação Própria e Permanente 

Beneficio Isenção do pagamento de IMT, na primeira transmissão onerosa, na aquisição de 
prédios urbanos ou de frações autónomas reabilitadas, destinados exclusivamente 
a habitação própria e permanente, localizados na ARU

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 
de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro 

Procedimento 1. Entrega pelo vendedor ao adquirente dos elementos documentais que atestam a 
certificação pelo município de que a obra de reabilitação efetuada cumpre o 
pressuposto de melhoria do estado de conservação do imóvel - certificação em 
conformidade com a alínea a) do nº22 do artigo 71º do EBF. 

2. Requerimento do adquirente ao Serviço Local de Finanças para obtenção do 
benefício, anterior ao ato ou contrato que origina a transmissão 

Pressupostos de 
base 

- As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

- O imóvel tenha sido classificado quanto ao seu estado de conservação antes e 
depois das obras de reabilitação, demonstrando que o estado de conservação 
atribuído após as obras é superior em pelo menos dois níveis ao previamente 
determinado. Esta aferição é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 
de Dezembro. 

Aquisição de Prédios Urbanos Destinados a Reabilitação 
Beneficio Isenção do pagamento de IMT na aquisição de prédios urbanos destinados a 

reabilitação urbanística desde que, no prazo de 3 anos a contar da data de 
aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras.
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Enquadramento 
Legal 

Artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)  

Procedimento 1. Adquirente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Adquirente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 

3. Município envia, no prazo de 30 dias, a avaliação/ certificação efetuada para o 
Serviço Local de Finanças, para atribuição do benefício; 

4. Anulação, no prazo de 15 dias, da liquidação do IMT pago e subsequente 
restituição ao adquirente. 

Pressupostos de 
base 

O imóvel tenha sido classificado quanto ao seu estado de conservação antes e 
depois das obras de reabilitação, demonstrando que o estado de conservação 
atribuído após as obras é superior em pelo menos dois níveis ao previamente 
determinado. Esta aferição é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 
de Dezembro. 

Nota: O usufruto deste benefício não é cumulativo com outros de natureza idêntica, 
não prejudicando porém a opção pelo mais favorável 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Reabilitação de imóveis 

Beneficio Dedução à coleta, em sede de IRS, de 30 % dos encargos suportados pelo 
proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis, localizados na ARU e 
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação urbana, até ao 
limite de 500€. 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º do Estatuto dos benefícios Fiscais  

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação  

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação e da 
comprovação das despesas associadas 

3. Município envia a avaliação/ certificação efetuada para o Serviço Local de 
Finanças, para atribuição do benefício. 

Pressupostos de 
base 

- As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

- Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição 
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro. 

Alienação de Imóveis Recuperados 
Beneficio Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos 

de IRS residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo 
englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis 
situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 
reabilitação urbana. 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º (n.º 5) do Estatuto dos benefícios Fiscais  

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 

3. Município envia a avaliação/ certificação efetuada para o Serviço Local de 
Finanças, para atribuição do benefício 



  

 Área de Reabilitação Urbana de Mira de Aire / Operação de Reabilitação Urbana | Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

de Mira de Aire - Proposta – Anexo III 

Novembro de 2021   P058_ARU_PERU_MDaire_VF_posRC.docx  

Pressupostos de 
base 

As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição 
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro 

Arrendamento de Imóveis Recuperados 
Beneficio Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos 

de IRS residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo 
englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de 
imóveis situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 
reabilitação urbana 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º (n.º 6) do Estatuto dos benefícios Fiscais. 

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 

3. Município envia a avaliação/ certificação efetuada para o Serviço Local de 
Finanças, para atribuição do benefício; 

Pressupostos de 
base 

As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição 
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro. 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
Empreitadas de Reabilitação Urbana 

Beneficio Aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA em empreitadas que tenham por objeto a 

reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em 
imóveis, frações ou em espaços públicos localizados na ARU ou no âmbito de 
operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público 
nacional. 

Aplicação da taxa reduzida do IVA nas faturas respeitantes às obras realizadas 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 18.º do CIVA (Verba 2.23 da Lista I anexa) ao CIVA, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, com a redação da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro. 

Procedimento 1. Requerimento do proprietário ao Município de declaração confirmativa de que as 
obras de reabilitação a executar incidem sobre imóveis ou frações localizados na 
área de intervenção da ARU. 

Pressupostos de 
base 

Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em 

ARU delimitadas nos termos legais 
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ANEXO III – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana 

Requisitos que um projeto tem de cumprir para ser financiado através de IFRRU 

Fonte: www.portaldahabitação.pt 
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IFRRU 
Para aceder a este 
apoio é necessário 

•Justificar a necessidade e a oportunidade da realização da operação; 

•Dispor dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos investimentos; 

•Apresentar uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos de investimento 
e do calendário de realização física e financeira; 

•Incluir indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o contributo da 
operação para os respetivos objetivos, bem como monitorizar o grau de execução da 
operação e o cumprimento dos resultados previstos; 

•Não terem sido iniciados os trabalhos relativos ao projeto, entendendo-se como início dos 
trabalhos quer o início dos trabalhos de construção relacionados com o investimento, quer 
o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro 
compromisso que torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. A 
compra de terrenos e os trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças e a 
realização de estudos de viabilidade, não são considerados início dos trabalhos; 

•Apresentar viabilidade financeira e gerar recursos suficientes para assegurar o reembolso 
dos financiamentos obtidos; 

•Apresentar uma avaliação dos riscos associados à operação, designadamente de caráter 
financeiro ou de execução, associados à existência de achados arqueológicos na área de 
incidência. 

São elegíveis as 
despesas 

• Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e assessorias 
diretamente ligados à operação, incluindo a elaboração da Análise Custo-Benefício, 
quando aplicável; 

• Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia; 

• Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica; 

• Testes e ensaios; 

• Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato, até ao limite de 
5% do valor elegível dos trabalhos efetivamente executados; 

• Aquisição de serviços de execução de operação de cadastro predial do prédio ou prédios 
em que incide a operação, incluindo aluguer de equipamento; 

Aquisição de edifícios e terrenos, construídos ou não construídos, e constituição de 
servidões e respetivas indemnizações indispensáveis à realização da operação, por 
expropriação ou negociação direta, bem como eventuais indemnizações a arrendatários, 
até ao montante máximo de 10% do investimento total elegível da operação e desde que 
sejam cumpridas as regras previstas no artigo 69º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2013 

Não serão elegíveis • As despesas com funcionamento, manutenção ou reparação ligadas à exploração de 
infraestruturas ou equipamentos; 

• As intervenções de modernização ou reconversão que alterem o uso das infraestruturas 
ou de equipamentos financiados há menos de 10 anos;

• Os custos relativos a amortizações de imóveis ou de equipamentos. 

No recurso à subcontratação, não são admissíveis contratos efetuados através de 
intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem do 
montante do financiamento ou das despesas elegíveis da operação 
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Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Descrição Empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de operações de reabilitação de 
edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após a reabilitação se destinem 
predominantemente a fim habitacional, devendo as frações habitacionais e respetivas 
partes acessórias destinar-se a arrendamento em regime de renda apoiada ou 
condicionada ou em qualquer outro regime de arrendamento, desde que o valor da renda 
praticada não exceda o valor da renda condicionada do fogo, nos termos do presente 
regulamento. 

Entende-se que um edifício se destina predominantemente a fim habitacional quando as 
frações não habitacionais que se destinem a comércio ou serviços se situem num piso 
térreo. 

Beneficiários Qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que seja proprietária 
do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que demonstre ser titular de direitos e 
poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como dono de obra no âmbito de 
contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por si ou em conjunto 
com outros contitulares. 

Intervenções elegíveis Reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, situados em Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU), que careçam de obras de reabilitação integral e que, após a 
reabilitação se destinem predominantemente a fim habitacional. 

Podem também ser concedidos empréstimos para a reabilitação de edifícios com mais de 
30 anos situados fora de ARU, desde que careçam de obras de reabilitação integral e 
sejam constituídos exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes 
acessórias. 

Intervenções 
inelegíveis 

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

Reabilitação de edifícios que nos 10 anos anteriores à data da apresentação da 
candidatura tenham sido reabilitados com apoios públicos, nomeadamente ao abrigo dos 
programas PRID, RECRIA, RECRIPH, REHABITA, SOLARH ou PROHABITA. 

Operações nas quais se verifique a ausência de viabilidade e sustentabilidade da operação 
de reabilitação, nomeadamente as que evidenciem a existência de um elevado risco de 
incumprimento dos prazos e ou dos custos. 

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

Condições de acesso A operação de reabilitação deverá cumprir cumulativamente os seguintes critérios: 

Demonstrar a sustentabilidade económica da respetiva operação proposta; 

Pagar a taxa de análise no montante de 150 €; 

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

Concluir as obras no prazo de 12 meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 
prazo esse eventualmente prorrogável por razões atendíveis pelo IHRU; 

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

Destino das frações e 
edifícios 

As frações habitacionais dos edifícios reabilitados no âmbito do presente programa, ficam 
afetos ao regime de arrendamento durante a vigência do empréstimo até à sua 
amortização integral, não podendo o valor da renda aplicada a cada fração exceder o valor 
da renda condicionada que lhe corresponde. 

Qualquer alteração no destino das frações implica a prévia amortização do empréstimo 
correspondente. 
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Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

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

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

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

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

Obras nas partes comuns do edifício, nomeadamente ao nível dos elementos estruturais, 
coberturas, fachadas, fenestrações, redes comuns de água, eletricidade e gás, caixas de 
escadas e elevadores; 

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

Reabilitação de áreas interiores do edifício não destinadas ao fim referido na alínea 
anterior, desde que o edifício se localize em ARU; 

Obras de restauro em edifícios classificados; 

O IVA não recuperável. 

Despesas não elegíveis Realização de obras de mero restauro em edifícios não classificados  

Obras de manutenção, limpeza, embelezamento do edifício; 

Despesas que não caibam no preço da empreitada ou de serviços com esta conexos, 
apenas indiretamente relacionadas com a promoção da operação de reabilitação, 
nomeadamente encargos de natureza fiscal ou relativos à contratação, como as despesas 
necessárias à constituição de garantias; 

O IVA recuperável; 

Despesas com qualquer tipo de realojamento; 

Encargos financeiros de qualquer tipo. 

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

Utilização Possibilidade de disponibilização de adiantamento com a assinatura do contrato, sendo 
esse adiantamento deduzido no valor percentualmente correspondente em cada utilização 
futura. 

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

Utilizações baseadas em autos de medição relativos a trabalhos executados num 
determinado período e ainda ao pagamento das despesas elegíveis, que se comprove 
terem sido efetuadas. 

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

Prazo de utilização Prazo de utilização Até 12 meses após a assinatura do contrato, sem prejuízo de poder ser 
prorrogado em casos devidamente fundamentados pelo promotor e aceites pelo IHRU. 

Período de carência de 
capital 

 Até 6 meses após a conclusão do período de utilização, não podendo ultrapassar um 
período de 18 meses contabilizado a partir da data da assinatura do contrato. 

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

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

Garantia Hipoteca dos edifícios e frações, podendo o IHRU exigir outras garantias que considere 
idóneas e adequadas ao risco do empréstimo em função das suas regras de gestão e 
segurança ou da natureza do promotor. 
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Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Seguros obrigatórios Seguros dos ativos imobiliários objeto de intervenção garantindo pelo menos o valor de 
reconstrução do imóvel em caso de incêndio, raio ou explosão, inundações ou catástrofes 
naturais. 

O seguro deverá vigorar durante a vigência do contrato. 

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

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

Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto (Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana) e pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro; 

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

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

Reabilitar para Arrendar 
Descrição Empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de Intervenções em Áreas de 

Reabilitação Urbana, ou quando estas não existam, para a reabilitação de Edifícios 
enquadráveis no Regime Especial de Reabilitação Urbana, estabelecido no artigo 77º-A do 
Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. 

Beneficiários Municípios, Sociedades de Reabilitação Urbana, Empresas Municipais, Serviços da 
administração direta do estado, Institutos Públicos, Regiões Autónomas, Associações de 
Municípios e Entidades Públicas Empresariais de capitais exclusivamente públicos. 

Os serviços da administração direta do estado, Institutos Públicos, Regiões Autónomas, 
Associações de Municípios e Entidades Públicas Empresariais de capitais exclusivamente 
públicos, constituem-se como Entidades Associadas e terão de integrar uma candidatura a 
apresentar por uma Entidade Gestora (Municípios, Sociedades de Reabilitação Urbana e 
Empresas Municipais). 

Intervenções 
elegíveis 

Reabilitação ou reconstrução de edifícios, ou ainda construção de novos edifícios para 
preenchimento de tecido urbano antigo, cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos 
fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou condicionada. 

Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que 
ocorram no âmbito de uma operação de reabilitação urbana sistemática. 

Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, 
incluindo residências para estudantes. 

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

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

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

Demonstrar a sustentabilidade económica das intervenções propostas, ou apresentar 
garantias para a cobertura das eventuais responsabilidades que venham a resultar dos 
investimentos propostos; 

Pagar a taxa de análise; 

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

Concluir as intervenções até 30 de setembro de 2018. 
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  Novembro de 2021 

Reabilitar para Arrendar 
Montantes 
financiáveis  

Empréstimo de até 50% do valor final do investimento total a realizar em cada Intervenção, 
sendo obrigatório assegurar, no mínimo, 10% de capitais próprios. 

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

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

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

200.000 euros; 

50% do valor do empréstimo. 

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

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

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

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

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

Reembolso Prestações constantes anuais e consecutivas, após o período de carência, vencendo-se em 
15 de março de cada ano e pagamento em 1 de março de cada ano. 

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

Seguros obrigatórios  Seguros em companhias de seguro de primeira ordem, dos ativos imobiliários objeto de 
intervenção, segundo as modalidades e procedimentos usuais no setor em que se inserem 
os empreendimentos de idêntica natureza. 

Forma de regulação  Contrato a celebrar entre o IHRU e a Entidade beneficiária, por documento particular. 

Legislação 
relacionada 

Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto (Lei Orgânica do IHRU), alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 102/2015, de 5 de junho; 

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