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1. INTRODUÇÃO 

O Programa Parcerias para a Regeneração Urbana constituiu um elemento de grande 

importância para uma nova visão da cidade e do concelho de Águeda, um território onde, fruto de 

uma visão integrada e centrada nas pessoas, é bom viver, trabalhar e usufruir dos tempos livres. 

Iniciou-se um percurso, que se pretende aprofundar, de ligação da cidade ao rio, de potenciação 

e articulação das suas zonas verdes, de renovação do espaço público e dos equipamentos, de 

pleno aproveitamento das suas capacidades humanas, desenvolvendo uma cidade moderna, 

que se estende colina acima, competitiva e sustentável, centrada nas pessoas, capaz de cumprir, 

também, o seu papel de alavanca e de referência de todo um concelho e de atrair investimento. 

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana da cidade de Águeda insere-se nesta visão: “é 

necessário perspetivar e colocar em ação as iniciativas/projetos que irão moldar o futuro que é 

hoje presente”
1
. Muito foi feito mas muito há ainda a fazer. E o que foi concretizado, criou as 

condições para agora se enfrentarem, com sucesso, novos desafios. 

 

Figura 1. Zona ribeirinha, Águeda 

Fonte: Uma Visão de Futuro, CM de Águeda 

 

                                                        

1
 Nadais, Gil (2013). Águeda - Uma Visão do Futuro, Câmara Municipal de Águeda. 
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1.1 Enquadramento e objetivos 

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 novos 

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, potenciando 

o aproveitamento das oportunidades decorrentes do atual Quadro Estratégico Nacional, 

enquadradas pelo Portugal 2020 e pelos respetivos Programas Operacionais. Neste sentido está 

em curso o processo de delimitação de 21 Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que engloba o Plano de Ação para a 

Regeneração Urbana e o Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas, e o Plano 

Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Águeda (PERU). 

O presente trabalho tem como principal objetivo a delimitação de uma ARU da Cidade de 

Águeda, sobre a qual se irá desenvolver, posteriormente, a Operação de Reabilitação Urbana e o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).  

Este documento corresponde à memória descritiva e justificativa que alicerça a formalização da 

ARU, explicitando os critérios subjacentes à delimitação da ARU da Cidade de Águeda e os 

objetivos estratégicos a prosseguir.  

Assim, partindo da referência que constitui o trabalho até aqui desenvolvido pelo Município, o 

estudo procede à identificação da área de intervenção, considerando as tendências de 

desenvolvimento urbano da Cidade de Águeda. São atendidas todas as disposições do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU). 

 

1.2 Definições e procedimentos 

Este documento está enquadrado no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 

14 de agosto.  
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De acordo com o RJRU, uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) é definida como sendo uma “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”. 

Designadamente, uma ARU pode abranger “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”.
2

 

Com efeito, nos termos deste diploma, as razões que determinam (ou devem determinar) a 

delimitação de uma ARU prendem-se, primordialmente, com o estado de conservação e de 

funcionamento das suas componentes urbanas básicas. Uma área urbana, central ou mais 

periférica, com valor patrimonial ou sem ele, mais ou menos consolidada, desde que apresente 

sinais de insuficiência, degradação ou de desqualificação urbana, pode ser objeto de integração 

em ARU para efeitos de desenvolvimento de uma operação integrada de reabilitação urbana. 

 

Figura 2. Rua Fernando Caldeira, Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

                                                        

2
 De acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 

outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.  
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1.3 Metodologia adotada 

O presente relatório integra todos os elementos necessários para a delimitação da ARU da 

Cidade de Águeda. Os diversos trabalhos foram realizados em estreita e permanente articulação 

com o Município e com o seu corpo técnico. 

Na sua conceção é adotada uma abordagem integrada e integradora, quer no que respeita à 

conceção da operação, quer no que respeita à interligação da conceção com a sua execução, de 

forma a assegurar uma resposta efetiva nos domínios prioritários de intervenção, que considere 

as interações, dependências e efeitos potenciadores de cada uma das propostas face a um todo 

que se pretende coerente e sustentável. 

A etapa de formalização da ARU da Cidade de Águeda contempla as seguintes tarefas: 

Etapas Tarefas 

ETAPA 2  

Formalização da ARU da Cidade de Águeda 2.1. Descrição do território 

 2.2. Identificação dos critérios de delimitação e objetivos 

 2.3. Delimitação territorial da ARU 

 2.4. Definição do quadro de benefícios fiscais (IMT e IMI) 
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2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

2.1 Enquadramento regional e concelhio da Cidade de Águeda 

Situado na região Centro de Portugal, mais precisamente a noroeste, na sub-região denominada 

Região de Aveiro, o concelho de Águeda possui uma área aproximada de 335,27 km² repartida 

por 11 freguesias e cerca de 47.729 habitantes (2011
3
). É limitado, a norte, pelo município de 

Sever do Vouga, a nordeste por Oliveira de Frades e por Vouzela, a leste 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 3. Enquadramento Regional do concelho de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

                                                        

3 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 a IC 2 (antiga N1). 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 IC 2 (antiga N1) 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, supra regionais 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, com especial destaque para a estação 

da Cidade de Águeda.  

 

 

Figura 4. Linha Ferroviária do Vouga 

Fonte: Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (2014), Região de Aveiro 
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Esta linha promove as ligações ferroviárias entre Aveiro e Águeda, e deste concelho com 

Albergaria-a-Velha. Em 2004 foi realizado um estudo de procura que apontava para uma procura, 

em dia útil, de mil passageiros no Inverno (700 no Verão), no troço entre Aveiro e Sernada do 

Vouga, e de 770, no troço Sernada do Vouga – Espinho (1.900 no Verão), o que configurava 

níveis de procura relativamente baixos: 

: Troço de Aveiro – Sernada do Vouga: cerca de 38 mil habitantes na área de influência 

dos 1.000 metros, o que se traduz numa densidade de oferta de 1.100 

habitantes/quilómetro. 

: Troço Sernada do Vouga – Branca: cerca de 10 mil habitantes na área de influência dos 

1.000 metros, o que conduz a uma procura potencial de 620 habitantes/quilómetro 

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 diversas 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 do leste (Belazaima, Agadão, Castanheira, Préstimo e Macieira), 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. A Cidade de Águeda localiza-se junto ao rio Águeda, na zona 

central do concelho, entre as cotas dos 6 e 78 metros. 

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 14 570 indivíduos residentes em 2011
4
. 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 

                                                        

4
 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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pequenas e médias empresas ligadas ao setor da cerâmica e da metalomecânica, 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.  

 

Figura 5. Síntese do Sistema Urbano do PROT-Centro 

Fonte: PROT – Centro (CCDR-C) 

O desenvolvimento urbano sustentável da Cidade de Águeda é fundamental para o reforço da 

conectividade urbana e para a dinamização de um policentrismo regional, contribuindo para a 

estruturação dos subsistemas urbanos na Região Centro e na Região de Aveiro. 

A Cidade de Águeda posiciona-se num território com forte aptidão para a produção de 

conhecimento e novas tecnologias, com uma forte vocação industrial e logística, potenciado pela 

ligação ao Porto de Aveiro e à Área Metropolitana do Porto, mas, também, com potencial agrícola 

nas fileiras hortícolas e culturas de regadio, sendo o projeto de Valorização Agrícola do Baixo 

Vouga uma das medidas em destaque no PROT-Centro. 

No concelho de Águeda, a Cidade e sede de município polariza um território heterogéneo, com 

inúmeros aglomerados urbanos dispersos pelas 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 caraterísticas orográficas do território e das condições de acessibilidade. 
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Figura 6. Enquadramento municipal - Limites administrativos do concelho e freguesias de Águeda e aglomerados 

urbanos 

Fonte: SPI, 2015 

A Cidade de Águeda desenvolveu-se em torno do eixo urbano central do concelho, de acordo 

com o PDM de Águeda, e estrutura-se em torno do IC2 e do rio Águeda. A partir deste 

aglomerado de 1ª ordem desenvolvem-se inúmeras pequenas povoações, de forma linear e 

dispersa, que formalizam como que um contínuo urbano. 

2.2 Evolução urbana da Cidade de Águeda 

A origem da Cidade de Águeda poderá ser identificada no Cabeço de Santa Eulália, onde hoje se 

encontra a Igreja Paroquial com o mesmo nome, o Cemitério do Adro, a Junta de Freguesia e a 

Biblioteca Municipal. A Cidade desenvolveu-se a partir deste local, atingindo o rio Águeda e 

formando o que se poderá denominar de núcleo histórico de Águeda. O rio Águeda é o elemento 

estruturante na organização espacial e paisagística da Cidade e um dos seus principais fatores 

de progresso, uma vez que foi junto a este que se instalaram as principais indústrias do concelho, 

atraindo população. 
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Figura 7. Águeda – anterior a 1850 

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal – 

Estudos Sectoriais, 2009 

Figura 8. Águeda – entre 1850 a 1914 

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal – Estudos Sectoriais, 

2009 

O núcleo histórico primordial de Águeda carateriza-se por uma estrutura viária irregular, que 

acompanha os talvegues do terreno, tendo como eixo principal a rua Luís de Camões. Com a 

conclusão da estrada Lisboa-Porto (1850) e a abertura da linha ferroviária do Vouga (1911/1914), 

a Cidade cresce para norte, afastando-se do rio, assentando numa estrutura viária mais regular e 

ocupando áreas mais altas e mais planas. O crescimento do edificado ocorre junto aos 

arruamentos principais, tornando-se mais linear.  

Nas décadas seguintes, o crescimento urbano da Cidade de Águeda foi expressivo, com especial 

destaque para as décadas de 60 e 70, onde o espaço edificado se desenvolve a partir de um eixo 

linear longitudinal (a EN1), estendendo-se, predominantemente, para nascente. Aqui localizam-se 

as principais atividades da Cidade e do concelho, sendo o local privilegiado para a instalação de 

equipamentos públicos. 

Em simultâneo com o desenvolvimento do núcleo central da Cidade de Águeda, surgem, na sua 

periferia, diversos núcleos habitacionais, por vezes associados a unidades industriais. Estes 

núcleos habitacionais caraterizam-se por uma ocupação não planeada, não existindo, por vezes, 

uma malha urbana legível e espaços públicos formalizados. Contudo, a maior disponibilidade e 

menor custo dos terrenos propiciou a migração e a instalação de população nestes lugares, 

verificando-se a sua expansão. 

Nas últimas décadas, a expansão do núcleo central da Cidade de Águeda, que inicialmente se 

encontrava contido entre o rio de Águeda e a linha ferroviária, ocorre em direção aos diversos 

núcleos habitacionais periféricos, de Recardães à Alagoa (sul / norte), e de Assequins a Paredes 
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(nascente/poente). Este crescimento urbano é apoiado em diversos planos, tais como: o Plano 

Diretor Municipal (1995); o Plano de Pormenor da Zona Central (1996); o Plano de Pormenor da 

Zona Noroeste (1997); e o Plano de Pormenor das Barreiras. 

 

Figura 9. Núcleo 

central de Águeda e 

áreas de expansão 

urbana 

Fonte: SPI, 2015 

 

À medida que o Plano de Pormenor da Zona Noroeste e os loteamentos urbanos a ele 

associados se executaram, o núcleo urbano central prolongou-se até ao entroncamento da EN 1, 

a norte, junto ao hipermercado Pingo Doce. Esta é uma área mais densa e consolidada em 

termos construtivos, onde se localizam alguns equipamentos. 

A dificuldade de aquisição de terrenos para instalar novas indústrias, motivada pela especulação 

fundiária e pela escassez de terrenos disponíveis adequados, provocou a transferência de muitos 

empresários para concelhos vizinhos. A autarquia considerou, por isso, relevante a aquisição de 

uma vasta área que infraestruturou (Parque Empresarial do Casarão) e possui um programa de 

cedência do direito de superfície
5
. 

                                                        

5
 Nadais, Gil (2013). Águeda - Uma Visão do Futuro, Câmara Municipal de Águeda, página 83. 
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Tendo em vista o desenvolvimento e crescimento territorial sustentado da Cidade de Águeda foi 

aprovado, em 2008, um Programa Integrado de Regeneração da Cidade de Águeda, com um 

sistema de incentivos à reabilitação patrimonial em áreas estrategicamente delimitadas que 

consideraram as debilidades e o potencial urbano das zonas mais antigas da Cidade. Assim, de 

acordo com o documento justificativo elaborado pela Câmara Municipal
6
, “estas áreas constituem 

o núcleo mais densificado da Cidade, com a maior parte dos terrenos ocupados, e onde existe 

um grande número de prédios degradados. Pretende-se que a recuperação do imóvel privado 

seja uma realidade, permitindo, assim, futuras intervenções municipais no espaço público, 

constituindo-se, a breve prazo, um núcleo com qualidade e onde todos gostem de viver, trabalhar 

ou passear. A qualidade de vida dos nossos cidadãos passa, inevitavelmente, pela qualidade do 

espaço de que dispõem. Prédios degradados não só anulam qualquer investimento no espaço 

público como acabam por contribuir para a degradação social da urbe, com o aumento do risco, 

e potencia a marginalidade.” 

       

Figura 10. Fotografias da frente ribeirinha da Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

 

 

 

 

                                                        

6
 Programa de Ação – Parcerias para a Regeneração Urbana, Programa integrado de regeneração da 

Cidade de Águeda, Câmara Municipal de Águeda, Outubro de 2008. 
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2.3 Elementos estruturantes do território da Cidade de Águeda 

No tecido urbano da Cidade de Águeda sobressaem diversos elementos estruturantes que, por 

um lado, condicionam o seu desenvolvimento urbano e, por outro lado, constituem pontos de 

referência e de distinção deste território. 

A Cidade de Águeda encontra-se fortemente condicionada pela morfologia do território, marcada 

pelos vales do rio Águeda (e pelos seus afluentes) e pela presença da linha ferroviária do Vouga, 

que constitui uma barreira física de difícil transposição.  

O rio Águeda e os seus afluentes são elementos essenciais da estrutura da Cidade. Para além de 

limitarem, durante décadas, a sua expansão para sul, a frequente ocorrência de cheias 

condicionou a aproximação e o usufruto das margens do rio por parte da população, existindo 

espaços e edifícios que se desenvolveram de costas voltadas para o rio. Nos últimos anos, a 

Câmara Municipal tem realizado diversas importantes intervenções de regularização e 

requalificação das margens do rio, que constituem um ponto de partida para uma crescente 

ligação da Cidade ao rio Águeda e ao meio natural e ao seu usufruto por parte da população. 

A linha ferroviária do Vouga possui um forte impacto na malha urbana da Cidade de Águeda, 

segregando a Cidade em duas partes distintas, norte e sul. Esta infraestrutura, apesar de suportar 

um número limitado de circulações de comboios, é uma barreira física, com pontos restritos de 

transposição, e um elemento dissonante da paisagem nos vales dos afluentes do rio Águeda (por 

exemplo no vale que separa Paredes da zona central da cidade e que liga ao parque municipal 

de Alta Vila). 

Na malha urbana da Cidade sobressaem, também, os eixos viários estruturantes, com destaque 

para o eixo da antiga EN1, agora IC2, que conduziu o desenvolvimento e consolidação do 

espaço edificado. Existem, ainda, outros eixos urbanos que se destacam no tecido urbano, por 

exemplo a Av. 25 de Abril, o eixo Rua Fernando Caldeira – Rua José Sucena e a Av. Dr. Eugénio 

Ribeiro. Importa destacar a existência de lacunas na articulação entre os vários eixos, não sendo 

evidente a existência de uma rede viária estruturadora, que permita o desenvolvimento de uma 

imagem coesa e unificadora do núcleo central.  

Estes elementos fragmentam o território criando espaços urbanos com dinâmicas e caraterísticas 

distintas. 
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Figura 11. Elementos estruturantes do território 

Fonte: SPI, 2015 

É evidente a existência de um núcleo central entre o rio Águeda e a linha ferroviário do Vouga, que 

concentra as principais atividades da Cidade e do concelho, que integra o núcleo histórico e 

tradicional e as primeiras áreas de expansão da Cidade, onde se localizam os principais 

equipamentos públicos. Em torno deste núcleo central surgem núcleos habitacionais, quer para 

poente e nascente, Paredes e Assequins, quer para sul e norte, Recardães, Borralha e Alagoa. 

O núcleo central é composto por diversos espaços públicos de referência a valorizar e a articular, 

destacando-se: 

: A Praça Conselheiro Albano de Melo e a Av. 25 de Abril; 

: O Jardim do Cais das Laranjeiras e arranjos urbanísticos ao longo do rio Águeda; 

: O Parque Municipal de Alta Vila; 

: A Praça do Município – Avenida Dr. Eugénio Ribeiro – Largo António Breda; 

: O Jardim Conde Sucena; 
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: O Largo 1º de Maio e zona envolvente intervencionada, com ligação ao rio Águeda. 

O núcleo de Assequins possui uma identidade própria, existindo referência a esta localidade em 

documentos datados de 1050. O seu crescimento urbano, no último século, encontra-se 

associado ao desenvolvimento industrial do concelho, localizando-se, neste local, algumas 

unidades industriais de expressiva dimensão atualmente desativadas (ex. Mascruz, Canário, 

Lucas e Irmão, etc). Aliás, as unidades industriais que pontuam a Cidade de Águeda constituem-

se como um elemento estruturante e marcante da malha urbana, quer devido ao impulso que 

outrora trouxeram para o desenvolvimento da Cidade, quer pelas oportunidades que estes 

espaços devolutos poderão suscitar. 

A nascente do núcleo central sobressai o lugar de Paredes, que se carateriza por uma malha 

urbana orgânica, fortemente condicionada pelas caraterísticas morfológicas do local onde se 

desenvolveu. Este núcleo é caraterizado por ruas estreitas e sinuosas, edifícios e lotes de 

pequena dimensão, onde apenas os elementos naturais sobressaem no território (o rio Águeda e 

o vale). 

 

2.4 Problemáticas e dinâmicas recentes da Cidade de Águeda 

Nas últimas décadas registou-se uma expansão da Cidade de Águeda, assistindo-se à 

relocalização de serviços e comércio e à migração da população, resultando no esvaziamento do 

núcleo histórico e tradicional da Cidade de Águeda e na formalização de diversos núcleos 

habitacionais que gravitam em seu redor. 

Apesar de se constituir como um polo relevante na estrutura organizativa da Cidade, o núcleo 

histórico tem observado uma diminuição expressiva das suas dinâmicas diárias, derivada, 

principalmente, da perda de funcionalidades urbanas, que atraiam pessoas à vivência deste 

lugar, e da desadequação do edificado a novas funções e a novos padrões de qualidade de vida.  

As mudanças sociais, económicas e tecnológicas que se têm vindo a registar ao longo dos 

tempos trouxeram novas necessidades e novos desafios para o núcleo histórico e tradicional. A 

deslocação da população residente para as zonas periféricas, onde a habitação e os terrenos 

possuem valores financeiros inferiores e as caraterísticas urbanas são mais adequadas aos novos 

padrões de qualidade de vida, teve consequências nefastas para este núcleo. Atualmente, no 

núcleo histórico e tradicional de Águeda sobressai a degradação e abandono do parque 

edificado. 
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A perda de relevância do núcleo histórico, dentro do sistema urbano, carece por si de uma 

análise detalhada e da definição de propostas concretas de intervenção que, contribuindo para a 

melhoria da interligação física e funcional com as novas áreas de expansão, permita atribuir-lhe 

um novo papel articulador central da Cidade.  

A articulação física e funcional das diversas unidades urbanas da Cidade é essencial para a 

coesão da Cidade de Águeda, e para a sua consolidação e desenvolvimento sustentado. Ao 

analisar a Cidade de Águeda é evidente a existência de uma fragmentação do espaço urbano, 

consequência das condicionantes físicas existentes, mas também do desenvolvimento e 

crescimento urbano da Cidade.  

A Cidade de Águeda, como já referido, encontra-se fortemente marcada pela dinâmica industrial 

e empresarial do concelho, nomeadamente nas décadas de 70 e 80, sendo visível a presença de 

diversas unidades industriais, hoje desativadas, em redor do seu núcleo central. Associados a 

estas unidades industriais, muitas em avançado estado de degradação e ruína, existem núcleos 

habitacionais, ocupados outrora por trabalhadores, que ao longo do tempo têm vindo a 

desertificar-se, resultando na rápida degradação desses núcleos. Estas áreas correspondem a 

espaços de oportunidade que deverão, também, ser alvo de análise aprofundada e da definição 

de propostas concretas de intervenção, destacando-se, a nascente da Cidade de Águeda, a zona 

de Assequins. 

O rio Águeda e o ecossistema natural que o envolve são as componentes principais da estrutura 

ecológica da Cidade de Águeda, possuindo grande influência nas suas dinâmicas territoriais, não 

só pelas condicionantes físicas que representam, como pelas suas funções ambientais e lúdicas. 

Nos últimos anos, foram realizadas operações de requalificação da margem do rio Águeda, que 

permitiram uma maior apropriação deste sistema natural por parte da Cidade e da sua 

população. Contudo, é evidente a necessidade de criação e fortalecimento de uma estrutura 

verde conexa, que permita a introdução do ecossistema-rio na malha edificada e que articule os 

diversos espaços verdes que pontuam a Cidade. Na Cidade de Águeda sobressaem espaços 

verdes, atualmente subaproveitados, como é o caso do Parque Municipal de Alta Vila, que 

poderão constituir-se como uma alavanca para a recuperação e expansão da estrutura ecológica 

urbana da Cidade de Águeda e para a articulação das diversas áreas de expansão. 

Em síntese, os principais desafios a que importa dar resposta são: 

: A degradação e esvaziamento do núcleo histórico e tradicional da Cidade de Águeda; 

: O abandono das unidades industriais e dos bairros habitacionais adjacentes; 
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: Uma melhor articulação entre zonas da Cidade, nomeadamente entre o núcleo central e 

os núcleos habitacionais de expansão em torno deste; 

: Uma melhor articulação entre espaços públicos de referência, com a criação de uma 

rede conexa, contínua, que permita criar uma imagem coesa da Cidade; 

: Uma crescente conexão entre a Cidade, o rio Águeda e o meio natural. 
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A ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE 

ÁGUEDA 

3 
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3. A ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE ÁGUEDA 

3.1 Apresentação da proposta de delimitação 

A Área de Reabilitação Urbana (ARU) proposta para a Cidade de Águeda abrange um território 

com cerca de 182,6 ha, na freguesia de Águeda, e insere-se no perímetro urbano da Cidade, que 

tem cerca de 1725 ha. Esta ARU integra as áreas mais consolidadas da Cidade de Águeda, 

abrangendo as suas zonas mais críticas: o núcleo central, o núcleo histórico e tradicional, a frente 

ribeirinha e os núcleos de Paredes e Assequins. 

Esta ARU é composta por cerca de 1 200 edifícios, onde residem aproximadamente 4 560 

pessoas, compreendendo cerca de um terço da população total da Cidade de Águeda
7
. 

 

Figura 12. Enquadramento territorial da ARU da Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

 

                                                        

7
 De acordo com o recenseamento da população e habitação, 2011, INE, residiam na Cidade de Águeda 14 571 

indivíduos. 
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3.2 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 Águeda foram tidos em 

consideração os seguintes critérios: 

: Coerência com a configuração e evolução da estrutura urbana da Cidade; 

: 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;  

: Integração dos elementos estruturantes da malha urbana da Cidade de Águeda, 

essenciais para a coesão e a valorização da paisagem urbana; 

: Integração dos principais elementos do património histórico e arquitetónico da Cidade. 

: Delimitação de uma área continua e com lógicas urbanas comuns, com funções 

diversificadas e complementares, permitindo alavancar e perpetuar uma estratégia de 

regeneração urbana. 
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Face ao exposto, a proposta de delimitação da ARU da Cidade de Águeda teve como base a 

análise detalhada das caraterísticas e dinâmicas do seu perímetro urbano, definido de acordo 

com a proposta de Plano Diretor Municipal. Com base nas características físicas e socio-

funcionais do território foram identificados e caraterizados os principais pontos críticos, que 

apresentam insuficiências e sinais degradação ou de desqualificação urbana, que justificam a 

integração em ARU para efeitos de desenvolvimento de operações de reabilitação urbana. São, 

neste caso, evidenciados e integrados na ARU da Cidade de Águeda: 

: O núcleo histórico e tradicional e a frente ribeirinha de Águeda, onde o edificado se 

encontra degradado. Este espaço integra os principais valores históricos e patrimoniais 

da Cidade de Águeda.  

: O núcleo de Assequins, a nascente do núcleo central da Cidade, onde o edificado se 

encontra muito degradado e o espaço público desqualificado. É pontuado por unidades 

industriais e armazéns devolutos e em estado avançado de degradação; 

: O núcleo de Paredes, a poente do núcleo central da Cidade, onde são débeis as 

condições de habitabilidade do parque edificado e a qualidade do espaço público e 

espaços verdes, possuindo também problemas de integração social; 

: O núcleo central e funcional da Cidade de Águeda (que integra o núcleo histórico e 

tradicional) onde é visível, apesar de todo o progresso verificado, a insuficiência e a 

degradação de alguns equipamentos, espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

sendo por isso necessária uma intervenção integrada; 

: As habitações sociais, localizadas na rua Engenheiro Carlos Rodrigues, cujos edifícios e 

espaço público se encontram em elevado estado de degradação e desqualificação; 

: Os principais elementos estruturantes da malha urbana da Cidade, nomeadamente os 

eixos viários estruturantes que contribuem para a imagem urbana e que condicionam a 

coesão da Cidade de Águeda:  

 Eixo da EN1 (entre a Praça Conselheiro Albano de Melo e o entroncamento da 

GNR); 

 Eixo entre a Praça Conselheiro de Melo e a Av. 25 de Abril; 

 Eixo composto pela Rua 5 de outubro e o Largo Dr. João Elísio Ferreira Sucena; 

 Eixos compostos pela Rua Fernando Caldeira – Largo de S. Sebastião – Rua José 

Sucena; 

 Eixo entre a Praça do Município, a Av. Dr. Eugénio Ribeiro e o Largo Dr. António 

Breda; 
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 Eixo compreendido entre a Estação de caminho-de-ferro e a Rotunda do Gato 

Preto; 

 Eixo compreendido entre a Rotunda do Gato Preto e o entroncamento da GNR; 

 Eixo compreendido entre o Largo de São Sebastião e o entroncamento da GNR; 

 Eixo da EN230, que atravessa o núcleo de Assequins. 

: Os espaços verdes de referência, como o parque ribeirinho e o parque da Alta Vila; 

: Os principais valores patrimoniais existentes, com destaque para o parque de Alta Vila e 

a Casa da Carapeteira, classificados de património de interesse municipal, outros 

Imóveis de Interesse Patrimonial, como é o caso da Igreja Paroquial de Santa Eulália, a 

Capela de São Pedro, a Capela de São Sebastião, a Estação CP de Águeda, as “casas 

de brasileiros”, e, ainda, alguns Imóveis em vias de classificação
8
. São ainda abrangidos 

alguns Elementos de Interesse Patrimonial, como é o caso de fontes e cruzeiros, que 

necessitam ser valorizados. 

 

A ARU de Águeda foca-se, assim, no núcleo central da Cidade, integrando as áreas adjacentes 

que com este possuem fortes relações físicas e funcionais e/ou aquelas que, por razões 

estratégicas e pelas suas condições locativas, urbanísticas, patrimoniais e socioeconómicas, 

podem contribuir decisivamente para o processo de reabilitação do núcleo histórico da Cidade, 

conferindo maior ‘massa crítica’ à intervenção e, por essa via, melhores condições para a sua 

viabilização.  

 

A ARU abrange, como já referido, 182,6 ha (Figura 12. Enquadramento territorial da ARU da 

Cidade de Águeda),constitui cerca de 11% do perímetro urbano da Cidade de Águeda, e procura 

solucionar os principais problemas funcionais e de desqualificação do espaço público e do 

parque edificado. (Figura 13) 

                                                        

8
 A Casa da Venda Nova, a Casa do Adro/Casa do Senhor Conselheiro, Imóvel no Largo Dr. João Elísio Sucena, Imóvel na 

Rua Ferraz de Macedo n.º23. 
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Figura 13. Enquadramento territorial da ARU da Cidade de Águeda no perímetro urbano definido no PDM de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

 

3.3 Breve caraterização e diagnóstico da ARU da Cidade de Águeda 

A Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Águeda possui cerca de 182,6 ha e compreende 

parte do perímetro urbano da Cidade, envolvendo as suas áreas mais consolidadas. A ARU da 

Cidade de Águeda abrange o núcleo génese da Cidade, mais precisamente o Cabeço de Santa 

Eulália, onde atualmente se encontra a Igreja Matriz, e a zona ribeirinha, mas também as zonas 

de expansão envolventes, que se encontram intrinsecamente interligadas ao núcleo de génese e 

que contribuem fortemente para dinâmicas urbanas da Cidade. Esta área apresenta uma 

diversidade de espaços urbanos, que espelham os diferentes momentos de desenvolvimento 

urbano da Cidade de Águeda e que, por vezes, compreendem diferentes funções e atividades: 

: o núcleo histórico e tradicional, associado ao rio Águeda, ao Cabeço de Santa Eulália e 

ao atravessamento da EN1, atualmente visivelmente degradado; 
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: o espaço central e funcional da Cidade, onde se concentram os principais serviços 

administrativos e alguns equipamentos de referência, como é o caso dos Paços do 

Concelho; 

: os núcleos mais habitacionais a norte da linha ferroviária, que são complementados por 

equipamentos escolares e de saúde; 

: os espaços industriais e os espaços habitacionais adjacentes e complementares ao 

núcleo central, que se desenvolvem junto à EN 230. 

A ARU apresenta uma diferença de cotas extremas de 72 metros, onde as cotas mais baixas se 

situam na envolvente próxima do rio Águeda e dos seus afluentes, nomeadamente no núcleo 

histórico e no núcleo central da Cidade, na zona de Assequins (localizada a nascente da ARU) e 

na zona sul onde está localizado o estádio municipal, e as cotas mais altas junto ao cruzamento 

da GNR, a norte. As diferenças de altitude, que se refletem em declives acentuados em algumas 

faixas do território, condicionaram ao longo dos anos o desenvolvimento da estrutura urbana do 

território da ARU, nomeadamente no que se refere às características de implementação do 

edificado, evidenciando uma maior organização nas áreas mais planas. 

No que diz respeito à exposição solar, grande parte do edificado da ARU apresenta uma 

exposição predominante a sul e oeste, realidade que sobressai, nomeadamente, nas áreas de 

Paredes e do núcleo histórico e tradicional/ núcleo central (onde se incluem equipamentos e 

serviços centrais como, por exemplo, a Câmara Municipal, o Parque de Alta Vila, o Largo 1º de 

Maio e a zona ribeirinha). Constata-se, no entanto, a existência de outras áreas do território que 

com realidades diferentes em termos de exposição solar, como é o caso da área de Assequins, 

na qual sobressai uma exposição solar essencialmente a este. 

De acordo com o recenseamento da população de 2011, na ARU residem cerca de 4.563 

indivíduos, que representam 9,7% do total da população do concelho. No que diz respeito à 

estrutura etária da população, destaca-se que a população da ARU é, em média, mais 

envelhecida do que a população do concelho de Águeda, assim como possuí uma proporção de 

idosos superior (de notar que 23,1% dos residentes na ARU possui mais de 65 anos, quando 

comparado com 19,6% da população total do concelho). A população da área de estudo 

apresenta um índice de envelhecimento
9
 bastante superior ao da Cidade de Águeda e do 

concelho (202 na área de estudo, 130 na Cidade de Águeda e 152 no concelho). 

                                                        

9
 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de 

pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa 

habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). 
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Ao nível do edificado, a área de estudo é caraterizada, maioritariamente, por edifícios de um ou 

dois pisos, existindo uma percentagem considerável de edifícios exclusivamente residenciais 

(84%). Estes edifícios correspondem a 2.688 alojamentos, cerca de 12% do total concelhio. 

Merece destaque o facto de 31 % dos alojamentos situados na ARU da Cidade de Águeda não 

ser de residência habitual, valor que pode estar associado à população emigrante de Águeda ou 

ao peso da população estudantil da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. É 

também de referir que cerca de 450 dos alojamentos deste território se encontram vagos (17% do 

total). 

       

Figura 14. Fotografias da ARU da Cidade de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

Tendo presente as caraterísticas morfológicas, urbanísticas e socioeconómicas da ARU, foram 

identificadas 4 unidades homogéneas no seu interior: Paredes; Núcleo histórico e tradicional; 

Núcleo de Assequins; e Núcleo de habitações sociais e degradadas. Estas unidades 

homogéneas possuem carácter e identidade própria, apresentando diferentes caraterísticas. No 

entanto, todas apresentam inúmeras fragilidades, sendo evidente a necessidade de 

desenvolvimento de uma estratégia integrada de reabilitação urbana, que permita a criação de 

sinergias e complementaridades funcionais. 
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Figura 15. Enquadramento da ARU da Cidade 

de Águeda no perímetro urbano definido no 

PDM de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 
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Unidade Homogénea A - Núcleo de Paredes  

 

Figura 16. Enquadramento territorial da UH-A – Núcleo de Paredes 

Fonte: SPI, 2015 

O núcleo de Paredes localiza-se na zona poente da ARU e destaca-se pela sua malha edificada 

compacta e complexa. As edificações de pequena dimensão desenvolvem-se em redor de ruas 

estreitas e sinuosas, que acompanham a morfologia acidentada do território. A malha urbana 

desta unidade é caraterizada pela inexistência de elementos marcantes ou espaço públicos de 

referência (pequenos largos ou cruzamentos) e por uma rede viária orgânica e desestruturada.  

Este núcleo é predominantemente habitacional (81%) e possui um valor significativo de edifícios 

devolutos (cerca de 15% do edificado). A maioria dos edifícios apresenta 2 pisos (cerca de 63%), 

caraterizando-se por uma ocupação urbana de edificado agrupado de baixa volumetria, não 

existindo edifícios com 4 ou mais pisos.  

No que concerne ao estado de conservação, este núcleo apresenta uma distribuição 

heterogénea, onde se destacam os edifícios com estado de conservação razoável, representando 

uma maior percentagem (37 %). No entanto, importa destacar que o número de edifícios em mau 

ou muito mau estado superam, em largo número, os edifícios em bom ou excelente estado de 

conservação, podendo-se afirmar que existe um elevado número de edifícios em estado 

avançado de degradação
10

.  

                                                        

10
 De acordo com o levantamento realizado existem 71 edifícios com estado de conservação mau ou muito mau (38% do 

total da UHA) e 46 edifícios em bom ou excelente estado de conservação (25% do total da UHA). 
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Esta unidade homogénea concentra cerca de 328 indivíduos residentes, representando cerca de 

7,2% da população da ARU. Na última década, este núcleo habitacional registou um decréscimo 

populacional de 10%, acompanhando a tendência de esvaziamento que se regista na 

generalidade da ARU. O núcleo de Paredes é caraterizado por um elevado índice de 

envelhecimento (706 idosos por 100 jovens) e por um baixo nível de escolaridade (52,6% da 

população possui um nível de escolaridade inferior ao 1º ciclo do ensino básico). 

      

       

Figura 17. Fotografias do Núcleo de Paredes (UH-A) 

Fonte: SPI, 2015 
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Unidade Homogénea B: Núcleo histórico e tradicional 

 

Figura 18. Enquadramento territorial da UH-B – Núcleo histórico e tradicional de Águeda 

Fonte: SPI, 2015 

A unidade homogénea B compreende o núcleo histórico e tradicional da Cidade de Águeda, 

incluindo a sua zona ribeirinha. Como foi referido anteriormente, é no cabeço de Santa Eulália, 

onde hoje se encontra a Igreja Paroquial com o mesmo nome, que se construíram as primeiras 

edificações de Águeda. Esta unidade é atravessada pela EN1, que outrora impulsionou o seu 

desenvolvimento urbano, e que se constitui com um eixo estruturante da rede viária da Cidade. 

O núcleo histórico primordial de Águeda carateriza-se por uma estrutura viária irregular, que 

acompanha os talvegues do terreno, a partir do qual se desenvolvem os eixos estruturantes da 

Cidade. A Praça Conselheiro Albano de Melo constitui-se como o principal ponto de cruzamento 

entre os eixos viários, correspondendo ao ponto de acesso e distribuição de fluxos para o interior 

da malha urbana. Nesta unidade destacam-se diversos espaços públicos de referência, com 

destaque para a Praça Conde de Águeda, o Parque Municipal de Alta Vila e o parque da zona 

ribeirinha. Importa destacar o elevado estado de degradação e subaproveitamento do Parque de 

Alta Vila, importante elemento verde da malha urbana, e com grande potencial. 

O núcleo histórico da Cidade de Águeda corresponde a uma zona importante de comércio 

tradicional da Cidade, apresentando uma distribuição equitativa de edifícios de usos 

exclusivamente habitacional (27%) e edifícios de uso misto (27%). Verifica-se, também, um peso 

significativo de edifícios devolutos (23% do parque edificado). Nesta unidade a grande maioria 

dos edifícios apresenta 2 pisos (49%), seguido de 3 pisos (35%) e 1 piso (17%), o que coincide 

com as características de uma ocupação urbana mais consolidada. 
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O conjunto edificado na unidade homogénea do núcleo histórico de Águeda apresenta uma 

distribuição relativamente equitativa de estados de conservação, se se considerar 3 categorias: 

excelente ou bom (33%), razoável (34%) e mau ou muito mau (31%). Realça-se a existência de 

iniciativas de reabilitação do edificado. Existem, no entanto, ainda cerca de 124 edifícios que 

necessitam de intervenção de reabilitação profunda, registando-se 9 edifícios em ruína. 

     

     

Figura 19. Fotografias do núcleo histórico e tradicional de Águeda (UH-B) 

Fonte: SPI, 2015 

Em 2011, no núcleo histórico e tradicional de Águeda residiam cerca de 461 indivíduos
11

, tendo-

se observado um decréscimo populacional significativo (-13 % da população entre 2011 e 2001), 

à semelhança da média da ARU. Esta unidade homogénea apresenta um índice de 

envelhecimento que se pode considerado elevado, embora inferior à média da ARU e das 

restantes unidades homogéneas. Existem cerca de 200 idosos para 100 jovens. É caraterizada 

por uma população com maiores níveis de escolaridade, principalmente quando comparada com 

as restantes unidades homogéneas, e apresenta a menor taxa de desemprego (11,8%)
12

. 

Na UH-B destaca-se a existência de diversos equipamentos, nomeadamente, equipamentos de 

culto (o cemitério e a igreja de Santa Eulália), equipamentos administrativos (Junta de Freguesia 

                                                        

11
 De acordo com o recenseamento da população de 2011, INE. 

12
 Idem 
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de Águeda e Borralha, Juízo de Média e Pequena Instância Cível e o Tribunal do Trabalho), o 

Conservatório de Música de Águeda, e equipamentos culturais (Biblioteca Municipal, Fórum da 

Juventude e a Casa Museu do Cancioneiro de Águeda), que atraem população, induzindo 

dinâmicas positivas no núcleo histórico e tradicional. Inserida na UH-B encontra-se também a 

estação central de camionagem de Águeda, no Jardim Conde de Sucena, próxima do Hospital de 

Águeda. 

 

       

Figura 20. Fotografias do núcleo histórico e tradicional de Águeda (UH-B) – Igreja de Santa Eulália, tribunal, Junta de 

Freguesia de Águeda e Borralha. 

Fonte: SPI, 2015 
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Unidade homogénea C - Núcleo de Assequins 

 

Figura 21. Enquadramento territorial da UH-C – Núcleo de Assequins 

Fonte: SPI, 2015 

Na zona nascente da ARU localiza-se o núcleo de Assequins, que possui uma identidade própria, 

existindo referência a esta localidade em documentos datados de 1050. O seu crescimento 

urbano encontra-se associado ao desenvolvimento industrial do concelho, localizando-se neste 

local algumas unidades industriais de referência, atualmente desativadas.  

A malha urbana estrutura-se em torno da EN230, que regista um elevado tráfego de 

atravessamento viário, constituindo-se como um eixo fraturante do território. A nascente deste 

eixo viário encontra-se o tecido urbano consolidado de Assequins, caraterizado por uma 

ocupação informal das frentes de rua e dos interstícios dos quarteirões, que gerou uma malha 

complexa e fechada, onde existem poucos espaços vazios. A poente da EN230 as edificações 

implantam-se linearmente, quer em torno da estrada nacional, como ao longo de alguns 

arruamentos que se desenvolvem no sentido nascente-poente.  

Para além de duas unidades industriais devolutas de grande dimensão, que se localizam a norte 

e a sul do núcleo de Assequins, o núcleo de Assequins é pontuado por pequenas indústrias e 

armazéns alguns dos quais ainda sustentam alguma dinâmica económica neste território. Em 

2011, a maioria da população empregada de Assequins encontrava-se empregada no setor 

secundário (52,6 % dos indivíduos residentes empregados), contrariando a preponderância do 

setor terciário registada na ARU (66,1% dos indivíduos residentes encontravam-se empregados 

no setor terciário). 
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Figura 22. Fotografias do núcleo de Assequins (UH-C) 

Fonte: SPI, 2015 

Em 2011, no núcleo de Assequins residiam cerca de 372 indivíduos, tendo registado um 

decréscimo populacional na última década (taxa de crescimento de -11% entre 2001 e 2011), 

acompanhando o esvaziamento populacional registado na globalidade da ARU. A população 

idosa supera em grande número a população jovem, verificando-se um índice de envelhecimento 

de 215. 

No que diz respeito ao edificado, o levantamento de campo realizado identificou 237 edifícios, 

sendo que o uso predominante é o habitacional (60%). Destaca-se ainda a existência de um 

número elevado de edifícios devolutos (58 edifícios correspondentes a 24,5% do parque 

edificado), ultrapassando o valor registado nas restantes unidade homogéneas. 

Nesta unidade a grande maioria dos edifícios apresenta 2 pisos (72%), seguido de 1 piso (19%) e 

3 pisos (7%), correspondendo a uma ocupação urbana de edifícios agrupados de baixa 

volumetria. Destaca-se a inexistência de edifícios com 4 ou mais pisos nesta unidade.  

Relativamente ao estado de conservação do edificado, é evidente um elevado nível de 

degradação do edificado. Registou-se um número elevado de edifícios em mau ou muito mau 

estado de conservação ou até em ruína (um total de 113 edifícios, que correspondem a 48% do 

total de edifícios da UH-C). Apenas são identificados 44 edifícios em excelente ou bom estado de 
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conservação (19% do total de edifícios da UH-C), enquanto se registaram 79 edifícios em 

razoável estado de conservação, apenas necessitando de algumas obras de manutenção (33% 

do total de edifícios da UH-C). 

      

Figura 23. Fotografias do núcleo de Assequins (UH-C) 

Fonte: SPI, 2015 

No núcleo de Assequins, no Largo de Nossa Senhora da Graça localiza-se a Capela de Nossa 

Senhora da Graça, principal elemento marcante e de referência da UH-C, onde se realiza a Festa 

do Pau / Festa de Nossa Senhora da Graça. O Largo de Nossa Senhora da Graça constitui-se 

como o principal espaço público de referência deste núcleo, onde se localizam alguns 

estabelecimentos comerciais/ cafés. Este largo encontra-se desqualificado, sendo escassos os 

espaços de circulação pedonal e os espaços para usufruto da população. 

     

Figura 24. Fotografias do Largo de Nossa Senhora da Graça e da Capela, núcleo de Assequins (UH-C) 

Fonte: SPI, 2015 

Neste mesmo largo, em frente à Capela, ergue-se uma casa de dois pisos, edificada no século 

XIX, que se encontra em vias de classificação, de acordo com o PDM de Águeda. Este imóvel 

encontra-se devoluto. No que diz respeito aos valores patrimoniais, destaca-se ainda a fonte de 

Assequins, identificado no PDM como Elemento de Interesse Patrimonial.  
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Unidade homogénea D – Núcleo de habitação social e degradada 

 

Figura 25. Enquadramento territorial da UH-C – Núcleo de habitação social e degradada 

Fonte: SPI, 2015 

A unidade homogénea D engloba 9 edifícios, predominantemente de habitação social que se 

localizam na rua Engenheiro Carlos Rodrigues. Estas edificações foram construídas ao abrigo de 

programas públicos de habitação social, por uma cooperativa de habitação e pela Caixa Geral de 

Depósitos (CGD).  

Em 2011, residiam nesta unidade cerca de 181 indivíduos, correspondendo a cerca de 81 

famílias. Ao analisar a estrutura etária da população verifica-se que mais de metade da população 

(57% do total de indivíduos residentes) se encontra entre os 25 e os 64 anos de idade, retrato 

muito diferente das restantes unidades homogéneas, que não atingem o valor de 50% neste 

escalão etário. A proporção de idosos (19%) e o índice de envelhecimento (170) é inferior à média 

da ARU. Em contraste, em 2011, esta unidade homogénea regista uma elevada taxa de 

desemprego (de 19,8%), sendo muito superior à da ARU (11,3%) e do concelho de Águeda 

(10,1%), indicador que, à semelhança do território nacional, deverá ter-se agravado nos últimos 

anos. A população residente encontra-se maioritariamente empregada no setor terciário (66,1% 

dos indivíduos residentes empregados), à semelhança da generalidade da ARU. 

No que diz respeito ao edificado, os três blocos de edifícios, grande parte propriedade da CM de 

Águeda, encontram-se degradados, tendo sido classificados como em mau estado de 

conservação. Os espaços vazios entre estes encontram-se desqualificados, os espaços verdes 

são escassos e não existem espaços de estadia e lazer para a população. Destaca-se também 

na UH-D a existência de uma torre de habitação com 12 pisos, construída pela CGD e hoje em 
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propriedade horizontal, em elevado estado de degradação, existindo partes da fachada 

colapsadas. 

 

 

 

Figura 26. Fotografias das habitações sociais e degradadas (UH-D) 

Fonte: SPI, 2015 

Seguidamente apresenta-se um breve e sintético diagnóstico da Área de Reabilitação Urbana de 

Águeda, com um conjunto de pontos fortes e pontos fracos (Figura 27).  

 

Figura 27. Síntese do diagnóstico ao território da ARU 
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Este breve diagnóstico não substitui uma análise mais aprofundada a desenvolver numa fase 

posterior, que permitirá fundamentar com rigor o conjunto de opções, iniciativas e ações a 

desenvolver no âmbito do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.  

 

3.4 Objetivos  

O objetivo central da formalização da ARU da Cidade de Águeda foca-se na melhoria do 

ambiente urbano, através da regeneração, reabilitação e valorização do tecido edificado e do 

espaço público envolvente, de modo a promover melhores condições urbanas e ambientais que 

contribuam para atrair e fixar população e atividades económicas.  

Pretende-se que o processo desencadeado pela formalização da ARU permita a dinamização e o 

fortalecimento de uma polaridade urbana qualificada, aglutinadora de novas funções inovadoras, 

regida por parâmetros de grande qualidade urbana e ambiental, focando-se na redução da 

poluição do ar e do ruído, com condições para atrair novas funções urbanas, novas atividades 

produtoras de emprego e novos residentes, potenciando o contributo do centro urbano de 

Águeda para o desenvolvimento do concelho e para a estruturação do sistema urbano regional. 

Para tal, é necessário delinear objetivos claros, que se constituam como a base orientadora para 

a definição da estratégia integrada de reabilitação urbana da ARU. Enquadrados nas estratégias 

estabelecidas pelo Município e alinhados com as prioridades de financiamento comunitário, 

podem, desde já, identificar-se os seguintes objetivos:  

: Promover a articulação e integração dos diferentes espaços urbanos existentes na Cidade 

de Águeda 

Associada à delimitação da ARU surge a preocupação de assegurar uma maior 

interligação entre o núcleo central da Cidade e as áreas envolventes. Para garantir uma 

maior coesão urbana da Cidade, é determinante promover a articulação e integração dos 

diferentes espaços urbanos existentes na Cidade de Águeda, numa lógica de 

complementaridade de funções e fortalecimento de ligações. 

: Estimular e apoiar a reabilitação do edificado degradado ou funcionalmente inadequado e 

dos espaços públicos desqualificados 

A caraterização realizada à ARU evidencia a existência de diversos núcleos degradados e 

desqualificados, como é o caso do núcleo histórico, de Paredes, de Assequins e de 

habitações sociais. Neste sentido, é necessário estimular e apoiar a intervenção, física e 
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funcional, ao nível do edificado e do espaço público, fomentando parcerias com as 

instituições particulares e os privados. 

: Atrair e fixar um conjunto de atividades económicas diferenciadas 

É essencial para o desenvolvimento de novas dinâmicas na Cidade que se estimule a 

instalação de novas funções, capazes de atrair novos residentes que promovam o 

rejuvenescimento da população na ARU da Cidade de Águeda. É com este sentido que se 

define o objetivo de atrair e fixar um conjunto de atividades económicas diferenciadas. 

: Promover a inclusão social das áreas mais vulneráveis e desfavorecidas do território 

Associada à degradação e desqualificação da malha urbana surgem comunidades 

desfavorecidas com diversos problemas sociais aos quais importa dar resposta. É neste 

âmbito que surge este objetivo, tendo em vista promover o combate à pobreza e à 

exclusão social. 

: Melhorar e incrementar as soluções de mobilidade urbana e de transporte sustentável 

Cientes da importância que a mobilidade urbana tem na qualidade de vida urbana, 

considera-se, também, como um dos desígnios da intervenção na ARU a melhoria da 

mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens, tendo sempre em presente a necessidade 

de promover a descarbonização da economia e da sociedade e a redução de emissões de 

poluentes atmosféricos. 

: Fortalecer a estrutura ecológica da Cidade e assegurar o seu equilíbrio  

Para o desenvolvimento sustentável da Cidade de Águeda, que será alavancado pela sua 

reabilitação urbana e ambiental, é essencial fortalecer a estrutura ecológica da Cidade e 

assegurar o seu equilíbrio ecológico. Para tal, é de grande importância manter o esforço 

para uma maior aproximação do rio Águeda e do seu ecossistema natural ao tecido urbano 

da Cidade, 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. 
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QUADRO DE BENEFÍCIOS FISCAIS      
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4. QUADRO DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

4.1 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
13

. 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 Estatuto de Benefícios Fiscais, 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 

 

 

                                                        

13
 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 66-

B/2012, de 31 de dezembro. Redação mais recente disponível em 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/bf71.htm  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/bf71.htm
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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'. 

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. 

4.2 Outros incentivos decorrentes dos Estatuto 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.  

Neste caso, merece referência o conjunto de outros incentivos à reabilitação urbana consagrado 

no Estatuto dos Benefícios Fiscais, 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 
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4.3 Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de 

reabilitação 

Segundo o Estatuto dos Benefícios Fiscais, 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 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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4.4 Outros benefícios e incentivos 

Além do quadro de benefícios fiscais apresentado, será opção do Município disponibilizar um 

conjunto adicional de estímulos associados à redução (ou isenção) das taxas cobradas pela 

Câmara Municipal no âmbito dos processos relativos a obras de reabilitação, a serem definidos 

no quadro da elaboração do PERU.  
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