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LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS
ARU – Área de Reabilitação Urbana
CCDRC

–

Comissão

de

Coordenação

IRS – Imposto sobre o Rendimento Singular
e

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado

Desenvolvimento Regional do Centro
NRAU – Novo Regime de Arrendamento Urbano
EBF – Estatuto Benefícios Fiscais
NUTS – Nomenclatura das Unidades Territoriais
EN – Estrada Nacional

para Fins Estatísticos

IC – Itinerário Complementar

OE – Orçamento de Estado

IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação

ORU – Operação de Reabilitação Urbana

Urbana
PDM – Plano Diretor Municipal
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis
PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento
IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões

Urbano

onerosas de imóveis
PET – Plano Estratégico de Transportes
INE – Instituto nacional de Estatística, I.P.
PIMTRA – Plano Intermunicipal de Mobilidade e
IP – Itinerário Principal

Transportes da Região de Aveiro

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade

PROT-Centro – Plano Regional de Ordenamento

Social

do Território do Centro

IRC – Imposto sobre o Rendimento Coletivo

RJRU – Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
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1. INTRODUÇÃO
A Câmara Municipal de Águeda tem vindo a promover ao longo dos últimos anos um conjunto de
iniciativas de recuperação de espaços públicos e de reabilitação de edifícios e equipamentos
urbanos, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento do concelho e da cidade, do ponto de
vista económico, social, cultural e ambiental.
Consciente da importância do território, encarado como um recurso essencial para o
desenvolvimento sustentável e integrado, a Câmara Municipal encontra-se a desenvolver
mecanismos de intervenção no território que lhe permitam dar um novo impulso ao processo de
revitalização urbana da cidade de Águeda e dos aglomerados urbanos do concelho.
Após o processo de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da cidade de Águeda,
sobre a qual se desenvolveu a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), procede-se à delimitação e formalização de vinte e uma ARU
distribuídas pelos principais aglomerados das freguesias do Concelho.
O processo de delimitação destas ARU tomou em consideração que a delimitação de uma ARU
deverá ter por objeto espaços urbanos que apresentem insuficiências e fenómenos de
degradação ou obsolescência ao nível do edificado, espaço público, infraestruturas urbanas,
equipamentos, espaços verdes, bem como fenómenos de declínio da atividade económica e de
‘erosão’ social, que, no seu conjunto, justifiquem uma intervenção integrada.
O presente trabalho tem, assim, como principal objetivo a delimitação e caracterização das ARU
de vinte e um aglomerados urbanos identificados no concelho de Águeda: Á-dos-Ferreiros,
Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Arrancada, Barrô, Belazaima do Chão, Borralha e Sardão,
Casal de Álvaro, Espinhel, Fermentelos, Macieira de Alcôba, Macinhata do Vouga, Mourisca do
Vouga e Campelinho, Óis da Ribeira, Oronhe e Casaínho, Paradela, Pedaçães, Recardães,
Sernada do Vouga, Travassô e Trofa e Crastovães.
Partindo da referência que constitui o trabalho até aqui desenvolvido pelo Município, o estudo
procede à identificação e caracterização da área de intervenção, atendendo a todas as
disposições do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU). Para a sua elaboração,
procedeu-se a um reconhecimento detalhado do território em análise, através de visitas ao
território e reuniões de trabalho com o município, sendo possível recolher contributos e atualizar
informação relativa a aspetos como o edificado, espaço público e mobilidade e transportes.
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Este documento corresponde assim à memória descritiva e justificativa que alicerça a
formalização da ARU de Travassô, explicitando os critérios subjacentes à sua delimitação e os
objetivos estratégicos a prosseguir.
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2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL
2.1

Enquadramento regional

Situado na região Centro de Portugal, mais precisamente a noroeste, na sub-região denominada
Região de Aveiro (NUTS1 III), o concelho de Águeda possui uma área de 335,27 km², repartida por
11 freguesias, e um total de 47.729 habitantes (20112). É limitado, a norte, pelo município de
Sever do Vouga, a nordeste por Oliveira de Frades e por Vouzela, a este por Tondela, a sul por
Anadia, a sudoeste por Oliveira do Bairro, a oeste por Aveiro e a noroeste por Albergaria-a-Velha
(Figura 1).

Figura 1. Enquadramento regional do concelho de Águeda.
Fonte: SPI, 2015.

1
2

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos.
De acordo com o Recenseamento da População e Habitação, 2011 (INE).
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O concelho de Águeda é servido pelas principais infraestruturas integrantes da rede rodoviária
nacional com destaque para a A1/IP1, a A25/IP5 e o IC2 (antiga EN1). A A1 localiza-se a poente
do concelho e garante as ligações norte/sul, conectando Águeda à Área Metropolitana do Porto e
à Área Metropolitana de Lisboa. A A25/ IP5 atravessa transversalmente o concelho no seu
extremo norte e estabelece a ligação entre Aveiro e Vilar Formoso. O IC2 (antiga EN1) cruza o
concelho de Águeda no sentido norte-sul, estabelecendo importantes ligações regionais, como é
o caso da articulação com o concelho e cidade de Coimbra, e desempenha, igualmente, um
importante papel no sistema de acessibilidades do concelho, conectando a cidade de Águeda a
diversos aglomerados urbanos concelhios. O IC2 é, também, um dos elementos estruturantes da
própria cidade. Estas infraestruturas rodoviárias assumem um papel de destaque em termos de
posicionamento geoestratégico do concelho, contribuindo para a criação de dinâmicas
económicas e sociais regionais, suprarregionais e internacionais. Estas infraestruturas garantem a
ligação territorial do concelho ao Porto de Aveiro (plataforma de ligação intercontinental), a
Lisboa, ao Porto, Espanha/Galiza (A1) e a Espanha/Castilla y Leon (A25).
O concelho de Águeda é, também, atravessado pela linha ferroviária do Vouga, que possui
diversas estações e apeadeiros no interior do concelho. Esta linha promove as ligações
ferroviárias entre Aveiro e Águeda e deste concelho com Albergaria-a-Velha.

Figura 2. Linha Ferroviária do Vouga.
Fonte: Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (2014), Região de Aveiro.
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O Plano Estratégico de Transportes (PET, Outubro de 2011) decidia pelo encerramento da Linha
do Vouga, justificando esta opção com os custos de produção de transporte elevados, mas esta
decisão nunca foi concretizada uma vez que não existe uma alternativa em transporte público
coletivo rodoviário a este serviço. Já o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da
Região de Aveiro (PIMTRA) indica a aposta na consolidação da Linha do Vouga entre Aveiro e
Águeda, com eventual extensão a Sernada do Vouga, propondo intervenções em diversos pontos
da linha.
No que diz respeito à paisagem e geomorfologia, o concelho de Águeda está localizado numa
zona de transição entre duas unidades geoestruturais, a Orla Costeira e a Meseta Ibérica. Nesta
zona de transição surgem áreas planálticas que constituem a maioria da área concelhia,
caracterizada por cotas medianas e vales fluviais estreitos e encaixados. A Meseta Ibérica domina
as freguesias a este (Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e Préstimo e Macieira
de Alcôba), onde algumas cumeadas pertencentes ao maciço do Caramulo atingem altitudes
superiores a 700 m, sendo possível a queda de neve nalguns dias frios de Inverno. O relevo
contribui para que um considerável número de cursos de água percorra o concelho, constituindo,
no seu conjunto, uma vasta rede de rios, ribeiras e lagos.
Integrada na Região de Aveiro, próxima da cidade de Aveiro, a cidade de Águeda é a terceira
mais populosa da sub-região, com cerca de 14.600 indivíduos residentes em 20113. Este centro
urbano e a sua área de influência constituem-se como um importante polo industrial, vocacionado
predominantemente para a indústria transformadora, concentrando em si um conjunto de
pequenas e médias empresas ligadas a múltiplos setores, com destaque para metalomecânica,
TIC, habitat, iluminação, cerâmica, duas rodas, automóvel, entre outros, tendo uma forte
expressão no desenvolvimento do município.
A cidade de Águeda está classificada no modelo territorial do PROT-Centro como um centro
urbano estruturante, interligando o subsistema urbano de Aveiro/Baixo Vouga. O centro urbano de
Águeda possui, assim, um papel importante na estruturação do território da Região de Aveiro,
encontrando-se intimamente ligado à cidade de Aveiro, centro polarizador deste sistema urbano.

3

De acordo com os dados da população residente (N.º) por Local de residência (Cidade); Decenal - INE, Recenseamento
da População e Habitação, 2011.
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Figura 3. Síntese do Sistema Urbano do PROT-Centro.
Fonte: PROT – Centro (CCDR-C).

A cidade de Águeda apresenta um papel central no contexto concelhio. A sua localização junto
ao eixo EN1/IC2 é fundamental para o policentrismo regional, funcionando como elemento de
estruturação dos subsistemas urbanos na Região Centro e na Região de Aveiro. Concentrando
grande parte dos serviços e equipamentos do concelho, a cidade é um elemento aglutinador de
diferentes dinâmicas socioeconómicas polarizadoras de todos os aglomerados concelhios.
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2.2

Enquadramento concelhio dos aglomerados com ARU definidas

No concelho de Águeda, a cidade e sede de município polariza um território heterogéneo, com
inúmeros aglomerados urbanos dispersos por 11 freguesias. O PDM de Águeda destaca a
existência de um território assimétrico, onde as áreas urbanas se concentram na zona poente do
concelho, fruto das características orográficas do território e das condições de acessibilidade.

Figura 4. Limites administrativos do concelho de Águeda e aglomerados urbanos.
Fonte: SPI, 2015.

A partir da cidade de Águeda (aglomerado de 1ª ordem 4), em torno do IC2/EN1 e do rio Águeda
desenvolvem-se, de forma linear e dispersa, pequenas povoações, que formalizam um contínuo
urbano.
Em termos sociodemográficos, em 2011, a população residente no concelho era de cerca de
50 mil habitantes, o que representa um decréscimo de 2,68% relativamente a 2001
(-1312 habitantes). No mesmo período, a sub-região do Baixo Vouga, na qual o concelho de

4

De acordo com o PDM de Águeda.

12

ÁGUEDA| REABILITAÇÃO URBANA
REDE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONCELHO DE ÁGUEDA
ARU DE TRAVASSÔ

Águeda se insere, registou um acréscimo populacional de 1,32% (385.724 habitantes em 2001 e
390.822 habitantes em 2011).
Tabela 1. População residente por freguesias no Município de Águeda, entre 2001 e 2011.

Unidade Territorial

Km
Região Centro

População residente

Área
2

Variação entre
2001 e 2011

2001

2011

N.º

N.º

Nº

%

Densidade
populacional
2001

2011

Hab/Km2

28199

2348397

2327755

-20642

-0,9

83,3

82,5

1803,52

385724

390822

5098

1,3

213,9

216,7

335

49041

47729

-1312

-2,7

146,4

142,5

Freguesia de Valongo do Vouga

43

5006

4877

-129

-2,6

116,4

113,4

Freguesia de Aguada de Cima

28

3952

4013

61

1,5

141,1

143,3

Sub-Região Baixo Vouga
Concelho de Águeda

Freguesia de Fermentelos
Freguesia de Macinhata do Vouga
União das Freguesias de Águeda e
Borralha
União das Freguesias de Barrô e Aguada
de Baixo
União das Freguesias de Belazaima do
Chão, Castanheira e Agadão
União das Freguesias de Travassô e Óis
da Ribeira
União das Freguesias de Trofa, Segadães
e Lamas do Vouga
União das Freguesias de Préstimo e
Macieira de Alcôba
União das Freguesias de Recardães e
Espinhel

9

3148

3258

110

3,5

349,8

362,0

32

3581

3406

-175

-4,9

111,9

106,4

36

13578

13576

-2

0,0

377,2

377,1

10

3739

3209

-530

-14,2

373,9

320,9

88

1792

1611

-181

-10,1

20,4

18,3

11

2449

2305

-144

-5,9

222,6

209,5

16

4645

4630

-15

-0,3

290,3

289,4

42

1031

808

-223

-21,6

24,5

19,2

20

6120

6036

-84

-1,4

306,0

301,8

Fonte: INE - X Recenseamento Geral da População | IV e V Recenseamentos Gerais da Habitação.

A união das freguesias de Águeda e Borralha, sede de concelho, é a freguesia que representa a
maior percentagem de população residente (13.576 habitantes, cerca de 28% da população
concelhia), seguindo-se a união de freguesias de Recardães e Espinhel (6.036 habitantes, cerca
de 13% da população concelhia) e freguesia de Valongo do Vouga (4.877 habitantes, cerca de
10% da população concelhia).
A união das freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba apresenta o menor número de
habitantes do concelho de Águeda com 808 habitantes (cerca de 2% da população concelhia). A
união das freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão e a união de freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira encontram-se igualmente entre as menos populosas do concelho, com
1.611 e 2.305 habitantes, respetivamente.
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Em termos de variação populacional no último período intercensitário, a união das freguesias de
Préstimo e Macieira de Alcôba registou um decréscimo populacional de 223 habitantes (cerca de
22%), constituindo assim a freguesia com maior perda populacional percentual. A união das
freguesias de Barrô e Aguada de Baixo registou a segunda maior perda populacional percentual,
com um decréscimo de 530 habitantes (cerca de 14%).
As freguesias de Aguada de Cima e Fermentelos foram as únicas freguesias onde se registou um
acréscimo populacional entre 2001 e 2011, de 61 e 110 habitantes respetivamente (1,5% e 3,5%
da população residente, respetivamente). A união das freguesias de Águeda e Borralha registou
uma perda populacional de 2 habitantes, que representam 0,01% da população residente.
No concelho de Águeda, a densidade populacional é de 142 habitantes/km 2 em 2011, tendo
diminuído face a 2001 (146 habitantes/km2), contrariando a tendência da sub-região do Baixo
Vouga. Nas freguesias do concelho de Águeda, a densidade populacional revela-se bastante
desigual, variando entre 18 habitantes/km2, na união de freguesias de Belazaima do Chão,
Castanheira e Agadão, e 377 habitantes/km2, na união das freguesias de Águeda e Borralha. A
freguesia de Fermentelos, a freguesia de Aguada de Cima e a união das freguesias de Águeda e
Borralha constituem as únicas freguesias com aumento de densidade populacional.
O parque edificado do concelho de Águeda é constituído por cerca de 18.600 edifícios,
correspondendo a cerca de 23 mil alojamentos familiares. Entre 2001 e 2011, o concelho registou
um aumento do parque edificado, em linha com o registado na Região Centro e na sub-região do
Baixo Vouga, de cerca de 11%.
A união de freguesias de Águeda e Borralha, sede de concelho, integra a maior porção do parque
edificado do concelho, com cerca de 23% do total de edifícios (4.328 edifícios), mas registou a
menor variação entre 2001 e 2011 (cerca de 7%). A união de freguesias de Préstimo e Macieira de
Alcôba representa a menor percentagem do edificado concelhio, com 494 edifícios (2,7%), tendo
sido a única freguesia do concelho que não registou alterações no parque edificado no último
período intercensitário.
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Tabela 2. Evolução de alojamentos e edifícios por freguesias entre 2001 e 2011.
Alojamentos familiares

Edifícios

Unidade Territorial

2001

2011

Variação(%)

2001

2011

Variação(%)

Região Centro

992321 1111952

12,1 1252754 1445343

15,4

Sub-Região Baixo Vouga

133042

149921

12,7

171009

202111

18,2

16688

18572

11,3

19734

22821

15,6

Freguesia de Valongo do Vouga

1723

2051

19,0

1835

2156

17,5

Freguesia de Aguada de Cima

1318

1653

25,4

1568

2018

28,7

Freguesia de Fermentelos

1135

1308

15,2

1233

1463

18,7

Freguesia de Macinhata do Vouga

1500

1644

9,6

1574

1727

9,7

4063

4328

6,5

6002

6905

15,0

1264

1358

7,4

1334

1464

9,7

692

770

11,3

699

785

12,3

896

969

8,1

933

1035

10,9

1572

1689

7,4

1798

2020

12,3

494

494

0,0

497

495

-0,4

2031

2308

13,6

2261

2753

21,8

Concelho de Águeda

União das Freguesias de Águeda e
Borralha
União das Freguesias de Barrô e Aguada
de Baixo
União das Freguesias de Belazaima,
Castanheira e Agadão
União das Freguesias de Travassô e Óis
da Ribeira
União das Freguesias de Trofa, Segadães
e Lamas do Vouga
União das Freguesias de Préstimo e
Macieira de Alcôba
União das Freguesias de Recardães e
Espinhel

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 e 2011.
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3. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE
TRAVASSÔ
3.1

Enquadramento da ARU de Travassô

O aglomerado urbano de Travassô encontra-se na zona poente do concelho, situando-se na
margem esquerda do rio Vouga e a norte do rio Águeda, pertencendo à união de freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira.

Figura 5. Localização do aglomerado Travassô.
Fonte: SPI, 2015.

Desenvolveu-se em torno da EN230, principal meio de ligação rodoviária entre Aveiro e Águeda,
sendo caracterizado por um tráfego diário intenso. Possui igualmente uma estação da linha
ferroviária do Vouga, na ligação a Aveiro, sendo esta a estação mais a oeste do concelho. Em
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2011,de acordo com o recenseamento da população e habitação 5, o aglomerado possuía 441
edifícios e 1035 habitantes.
Este aglomerado dista cerca de 7 km da sede de concelho. Por via rodoviária, as deslocações até
Águeda podem ser efetuadas pela EN230 e EN1, levando este trajeto cerca de 10 minutos. As
ligações rodoviárias a outros destinos a norte ou a sul do aglomerado podem ser efetuadas
através do eixo IC2/EN1, que permite o acesso à A1 e A25, em Albergaria-a-Velha, a norte do
concelho, ou através da EN230 que permite a ligação de Travassô à A17, em Aveiro. Este
aglomerado inclui uma estação ferroviária da linha do Vouga, destacando-se que o serviço
ferroviário existente compreende um tempo de percurso entre Travassô e a estação de Águeda
de cerca de 12 minutos, efetuando 4 paragens.

3.2

Apresentação da proposta de delimitação

A ARU proposta para Travassô inclui o perímetro urbano do aglomerado6 e abrange um território
com cerca de 63 ha.
Esta área integra zonas de diferentes períodos de construção do aglomerado, sendo fortemente
marcada pela presença de EN230 que atravessa o aglomerado no sentido sudeste/noroeste. O
desenvolvimento do aglomerado deu-se em torno desta via estruturante e, também, ao longo de
arruamentos que cresceram no sentido este / oeste, estabelecendo a ligação ente a EN230 e a
linha ferroviária do Vouga. Na ARU residem 734 indivíduos e existem 346 edifícios7.

5

Dados relativos ao lugar estatístico, INE.
De acordo com o PDM de Águeda, a ARU abrange o solo classificado como urbano.
7
De acordo com o Recenseamento da População e Habitação de 2011, dados à subsecção estatística, INE.
6
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Figura 6. Proposta de delimitação da ARU de Travassô.
Fonte: SPI, 2015.
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3.3

Critérios de delimitação

O RJRU (Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto) define uma ARU 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’ (alínea b) do artigo 2.º).
O equilíbrio na composição da ARU é fundamental para a montagem de uma operação de
reabilitação urbana, que pela sua própria natureza integrada, se destina não só a produzir efeitos
ao nível da qualificação urbanística, ambiental e patrimonial do espaço a intervir, mas também (e
sobretudo) a promover as condições que permitam estimular o desenvolvimento económico e a
coesão social neste território.
Neste sentido, na delimitação da ARU de Travassô foram tidos em consideração os seguintes
critérios:
:

Coerência com a configuração e evolução da estrutura urbana;

:

Coerência com os instrumentos de gestão do território, de planeamento estratégico e de
programação de investimentos públicos mais recentes e em vigor, com destaque para o
Plano Diretor Municipal de Águeda;

:

Integração dos espaços e tecidos urbanos degradados e obsoletos que 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 privada;

:

Delimitação de uma área continua e com lógicas urbanas comuns, com funções
diversificadas e complementares, permitindo alavancar e perpetuar uma estratégia de
regeneração urbana.

No aglomerado sede de freguesia, a ARU de Travassô foi delimitada por forma a integrar todo o
centro urbano tradicional (centro histórico), numa área de 63,2 ha.
Como previamente referido, o centro urbano de Travassô é fortemente marcado pela EN230, que
liga o concelho de Águeda a Aveiro, pela freguesia de Eixo. Esta via atravessa o núcleo urbano de
Travassô, sendo ao longo do seu percurso registados alguns dos espaços públicos mais
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relevantes do aglomerado, pontuados por espaços comerciais e de serviços. O largo dos Santos
Mártires, interseção da EN com a zona da igreja, ou o largo da Junta de Freguesia, são alguns
exemplos.

Figura 7. Limites da ARU de Travassô.
Fonte: SPI, 2015.

O tecido urbano de Travassô é disperso, tendo o aglomerado crescido entre a linha ferroviária
(sudoeste) e a EN230 (nordeste). É nesta mancha dispersa e caraterizada pelo edificado de cariz,
essencialmente, rural e antigo e nalguns casos em avançado estado de degradação, que se
encontra delimitada a ARU de Travassô. Integrando esta centralidade difusa, onde se destacam o
Largo dos Santos Mártires, recentemente intervencionado, os limites da ARU integram a zona
central em torno da EN230 e a zona da estação da Linha do Vouga, a sudoeste, até rua Padre
Camelo.
A estrutura dispersa deste centro urbano está, também, intrinsecamente ligada ao seu caráter
marcadamente agrícola/rural, com uma estrutura fundiária associada à pequena propriedade,
onde o espaço edificado se implanta à face da via, libertando o terreno para o cultivo. A fertilidade
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dos solos encontra-se associada à presença de água, com a preponderância do rio Águeda
neste contexto.

3.4

Breve caraterização e diagnóstico

A ARU de Travassô aqui delimitada compreende parte do perímetro urbano do aglomerado 8,
envolvendo as suas áreas mais consolidadas e centrais e os equipamentos e serviços.
De acordo com o recenseamento da população de 2011 9, nesta ARU residiam 734 indivíduos,
que representam 31,8% do total da população da freguesia. No que diz respeito à estrutura etária
da população, destaca-se que a ARU possui, relativamente ao concelho, uma proporção inferior
de indivíduos dos 0 aos 13 anos (9,9% na ARU de Travassô face a 12,9% no concelho de
Águeda) e uma proporção consideravelmente superior de indivíduos com 65 ou mais anos de
idade (26,3% na ARU de Travassô face a 19,6% no concelho de Águeda).
A maior proporção da população residente no aglomerado possuía, em 2011, o 1º ciclo do
ensino básico (28,9%), seguindo-se a população com o 3º ciclo do ensino básico completo
(18,7%), sendo ambos superiores aos valores concelhios (respetivamente 28,5% e 16%). A
proporção de indivíduos sem nível de escolaridade na ARU de Travassô (3,0% da população
residente) é, contrariamente, inferior à do concelho e à da freguesia (3,9% e 3,5%
respetivamente).
Em termos de emprego, a população empregada da ARU em 2011 representava 66,3% da
população ativa, num total de 307 indivíduos, uma proporção ligeiramente superior à registada ao
nível do concelho (66,1%). A distribuição da população empregada residente nesta ARU pelos
três principais setores económicos denota um maior peso dos serviços, existindo 162 indivíduos
(52,8% da população empregada) empregados no setor terciário, 143 indivíduos (46,6% da
população empregada) empregados o setor secundário e apenas 2 indivíduos no setor primário.
A ARU de Travassô é predominantemente habitacional - 96% de edifícios têm funções
exclusivamente residenciais e apenas 0,6% de edifícios possuem funções principalmente não
residenciais. Detém um elevado número de edifícios com 1 ou 2 pisos (340 edifícios dos
346 edifícios clássicos existentes), apenas 6 edifícios com 3 ou 4 pisos e nenhum com mais de 5

8
9

De acordo com o PDM de Águeda, a ARU abrange o solo classificado como urbano.
Dados relativos às subsecções estatísticas abrangidas pela ARU.
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pisos. Os edifícios presentes na ARU de Travassô representam cerca de 36% de todo o parque
edificado da freguesia.
Os edifícios presentes na ARU representavam, em 2011, um total de 362 alojamentos, dos quais
apenas 1 se considerava alojamento coletivo, sendo os restantes alojamentos familiares. Destes
alojamentos, registavam-se igualmente 34 alojamentos vagos, cerca de 9% dos alojamentos
existentes, uma proporção inferior à registada ao nível do concelho (12,6%).
A construção de edifícios dentro da ARU de Travassô data predominantemente dos períodos de
1991 a 2000, 1981 a 1990 e 1971 a 1980, que representam datas de construção de,
respetivamente, 17,1%, 15,9% e 15,3% dos edifícios da ARU. Verifica-se, igualmente, que no
período de 2001 a 2011 o número de edifícios construídos foi inferior (9,2%).

Proporção de edifícios

18,0%
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14,0%
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10,0%
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2,0%
0,0%
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1919

1919 a
1945
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Figura 8. Proporção de edifícios por ano de construção na ARU de Travassô.
Fonte: Censos 2011 - Importação dos principais dados alfanuméricos e geográficos (BGRI).

Dos 346 edifícios que compõem o parque edificado da ARU a maioria considera-se edifício
isolado (55,2% dos edifícios existentes), um valor menos expressivo do que no concelho de
Águeda (75,6% dos edifícios são isolados). De facto, nesta ARU existe um considerável número
de edifícios geminados (28,8%) e em banda (16,0%).
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Figura 9. Edifícios na ARU de Travassô.
Fonte: SPI, 2015.

A ARU definida em Travassô caracteriza-se pela presença da EN230, a via de ligação entre o
concelho de Águeda e o concelho de Aveiro, que atravessa o aglomerado com orientação
sudeste/noroeste.

Figura 10. Edificado habitacional junto à EN230.
Fonte: SPI, 2015.

A partir desta via, desenvolvem-se os arruamentos principais do aglomerado, como o eixo
composto pelas rua Dr. Correia de Miranda / rua Rêgo, a rua Padre Camelo ou a rua Padre
Euclides. Estes arruamentos estabelecem a ligação entre a EN230 e a zona mais baixa do
aglomerado, na qual se encontra a estação ferroviária de Travassô.
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Figura 11. Interseção entre rua Padre Camelo e rua Padre Euclides (esquerda) e linha ferroviária do Vouga.
Fonte: SPI, 2015.

A importância da interseção entre estes arruamentos e a EN230 é corroborada pela maior
presença de equipamentos e serviços, dos quais são exemplo a Junta de Freguesia ou a Igreja. A
Igreja Paroquial S. Miguel estabelece-se num espaço público considerável, no largo dos Santos
Mártires, onde existe também o cemitério e um minimercado.

Figura 12. Igreja Paroquial S. Miguel e espaço envolvente.
Fonte: SPI, 2015.

Junto a este eixo encontram-se igualmente vários estabelecimentos de restauração e de
comércio, que imprimem relevância económica ao fluxo da EN230 para o aglomerado,
destacando-se também a existência da farmácia e do salão paroquial ao longo deste eixo.
A área delimitada na ARU de Travassô é igualmente marcada por um forte caráter rural,
verificando-se um intrínseca relação entre o casario e a atividade agrícola.
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Figura 13. Exemplos da relação entre o edificado e a atividade agrícola na ARU de Travassô.
Fonte: SPI, 2015.

3.5

Objetivos

O objetivo central da formalização da ARU de Travassô foca-se na melhoria do ambiente urbano,
através da regeneração, reabilitação e valorização do tecido edificado e do espaço público do
aglomerado central de modo a melhorar as condições urbanas e ambientais e contribuir para a
crescente fixação e atração de população e atividades económicas. Travassô é sede de freguesia
tendo uma área industrial expressiva. Pela sua proximidade à sede de concelho e de distrito é um
território com forte potencial de atração populacional e de atividades económicas.
Pretende-se que o processo desencadeado pela formalização da ARU permita a dinamização e o
fortalecimento da conexão entre diferentes espaços do aglomerado urbano, essencialmente
concentrados entre o principal eixo rodoviário e o eixo ferroviário e que na sua maioria são de
cariz marcadamente rural. O território urbano é marcado pela densidade de arruamentos de perfil
sinuoso que ligam diferentes espaços, permanecendo o eixo de atravessamento como o eixo
urbano mais importante, justificando-se assim intervenções recentes de acalmia de tráfego.
Neste contexto torna-se necessário delinear objetivos claros, que se constituam como a base
orientadora para a definição da estratégia integrada de reabilitação urbana da ARU de Travassô.
Enquadrados nas estratégias estabelecidas pelo Município, identificam-se os seguintes:
:

Promover a articulação e integração dos diferentes espaços urbanos existentes
Associada à delimitação da ARU surge a preocupação de assegurar uma maior
interligação entre a envolvente da linha do caminho-de-ferro e a envolvente à EN230, num
território de múltiplas ligações, que se constitui como centro urbano antigo / tradicional. É
assim determinante promover a articulação e integração dos diferentes espaços urbanos
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existentes em Travassô, numa lógica de complementaridade de funções e fortalecimento
de ligações fortemente polarizadas pelo eixo da EN230.
:

Estimular e apoiar a reabilitação e refuncionalização do edificado degradado ou
funcionalmente inadequado e dos espaços públicos desqualificados
A caraterização realizada à ARU evidencia a existência de diversos espaços (públicos e
edificados) degradados e desqualificados, dispersos por todo o centro urbano. Neste
sentido, é necessário estimular e apoiar a intervenção, física e funcional, ao nível do
edificado e do espaço público, fomentando parcerias com as instituições particulares e
os privados. Destaque neste objetivo para as recentes intervenções de requalificação do
largo dos Santos Mártires e da sua interseção com a EN230, com a implementação de
medidas de acalmia de tráfego e para o crescimento de novos estabelecimentos
comerciais ao longo da estrada nacional.

:

Fortalecer a estrutura ecológica e assegurar o seu equilíbrio
Apesar do seu cariz marcadamente rural, o aglomerado de Travassô não explora todo o
potencial de ligação ao rio (a sul). Assim, para o desenvolvimento sustentável do
aglomerado de Travassô, que será alavancado pela sua reabilitação urbana e ambiental,
é essencial fortalecer a estrutura ecológica, nomeadamente as ligações de utilização
coletiva entre o tecido urbano consolidado e o rio, através da formalização de uma rede
contínua de espaços e áreas verdes. Por outro lado, é relevante promover iniciativas que
contribuam para uma maior eficiência energética do espaço público e do edificado.

:

Atrair e fixar um conjunto de atividades económicas qualificadas
Dada a proximidade entre a ARU e a zona industrial de Travassô (que se desenvolve
junto à EN230), considera-se essencial que se potencie o desenvolvimento de novas
dinâmicas no aglomerado e se estimule a instalação de novas funções, capazes de atrair
novos residentes que promovam o rejuvenescimento da população na ARU de Travassô.
É com este sentido que se define o objetivo de atrair e fixar um conjunto de atividades
económicas diferenciadas.
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3.6
3.6.1

Quadro de benefícios fiscais
Incentivos relativos aos impostos municipais sobre o património

A reabilitação urbana beneficia de um conjunto de benefícios fiscais consagrados no Regime
Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei do Orçamento de Estado (OE)
para 2008, os quais foram reforçados e ampliados pela Lei do OE de 2009 com a introdução do
novo artigo 71º no Estatuto de Benefícios Fiscais (EBF)10. Este quadro de benefícios fiscais, que
seguidamente se descreve, configura um importante instrumento de política para a dinamização
da reabilitação urbana.
De acordo com o RJRU, a delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana obriga à definição,
pelo município, dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património,
designadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o imposto Municipal sobre as
Transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável.
Sem prejuízo de outros benefícios e incentivos, serão conferidos aos proprietários e titulares de
outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações compreendidos na delimitação da
ARU, de acordo com o EBF, os seguintes benefícios fiscais:
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis
Isenção por um período de 5 anos, prorrogável por mais 5 anos a contar da data de conclusão
da ação de reabilitação:
Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de imposto
municipal sobre imóveis 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

IMT - Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis
Isenção na 1ª transmissão do imóvel reabilitado, quando destinado exclusivamente a
habitação própria e permanente.
São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano
destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa
do prédio reabilitado, quando localizado na 'área de reabilitação urbana'.

10

Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, aditado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e alterado pela Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. Redação mais recente disponível em
www.info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/bf71.htm
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Sendo de responsabilidade municipal, a aprovação destes benefícios está dependente de
deliberação da Assembleia Municipal, que define o seu âmbito e alcance, nos termos do n.º 2 do
artigo 12.º da Lei das Finanças Locais.

3.6.2

Outros incentivos decorrentes dos Estatutos dos Benefícios Fiscais

Além destes benefícios, de cariz municipal, a delimitação da ARU confere aos proprietários e
titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos, o
direito de acesso a outros incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos
estabelecidos na legislação aplicável.
Merece referência o conjunto de outros incentivos à reabilitação urbana consagrado no EBF, que
visam, em conjunto com os incentivos relativos aos impostos municipais sobre o património,
modificar os comportamentos dos proprietários de imóveis, incentivando a uma intervenção mais
ativa no processo de reabilitação urbana. Seguidamente identificam-se esses outros incentivos:

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)
Aplicação de taxa reduzida de 6% nos seguintes casos:
:

Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico,
realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação
urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção
das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no
âmbito de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional

:

Empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam
contratadas diretamente pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU),
bem como as que sejam realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio
financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados
financeiramente pelo IHRU

Informação adicional: Código do IVA
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IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO SINGULAR (IRS)
São dedutíveis à coleta, até ao limite de 500€, 30% dos encargos suportados pelo proprietário
relacionados com a reabilitação de imóveis localizados em “área de reabilitação urbana” e
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação ou imóveis arrendados
passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU
que sejam objeto de ações de reabilitação.
As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são
tributadas à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam
inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em “área de reabilitação urbana”,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação.
Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território
português, são tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando
sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis situados em “área de reabilitação
urbana”, recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação ou imóveis
arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e
seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação.
Informação adicional: Números 4, 5 e 6 do artigo 71º do EBF

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IRS E IRC)
Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento
imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional, desde que se constituam 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.
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento referidos,
pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou
Benefícios Fiscais 2014 mediante operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de IRS
ou de IRC, à taxa de 10%, excetuando as situações referidas no EBF.
O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades
de participação nos fundos de investimento referidos é tributado à taxa de 10% quando os
titulares sejam sujeitos passivos de IRS residentes em território português que obtenham os
rendimentos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola e não optem
pelo respetivo englobamento.
Informação adicional: Números 1, 2 e 3 do artigo 71º do EBF

3.6.3

Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de reabilitação

Segundo o EBF, no ponto 22 do seu Artigo 71º, as “ações de reabilitação” são definidas como
sendo as “intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de
segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções
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funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas frações, ou a
conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com
padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel,
pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.
Os referidos níveis associados ao estado de conservação do imóvel são os seguintes:
:

5 - Excelente.

:

4 - Bom.

:

3 - Médio.

:

2 - Mau.

:

1 - Péssimo.

Esta classificação, assim como o quadro de responsabilidades e procedimentos, encontra-se
devidamente explicitada no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, que estabelece o
regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas,
arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação
urbana e de conservação do edificado.
A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara
Municipal, incumbindo-lhe certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas
na ação de reabilitação. A Câmara Municipal de Águeda é a responsável pelo procedimento de
vistorias e aprovação da concessão dos benefícios fiscais, após a boa conclusão das obras,
atestada pelos serviços municipais competentes.
Assim, para efeitos de atribuição dos benefícios fiscais identificados e quando os mesmos forem
solicitados por motivos de realização de obras de reabilitação, os interessados devem facultar à
Câmara Municipal prova de titularidade do imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do
mesmo, bem como todos os documentos necessários, comprovativos da ação de reabilitação
realizada.
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ANEXOS
A este relatório de proposta de delimitação da ARU de Travassô encontram-se anexados dois
documentos de suporte:
:

Planta de limite da ARU em base cartográfica;

:

Planta de limite da ARU em ortofotomapa.
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