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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento do trabalho 

Ciente da importância da reabilitação urbana para o desenvolvimento sustentável do concelho, o 

Município de Mirandela tem vindo a munir-se dos instrumentos necessários para promover a 

requalificação urbana e ambiental do território.  

No âmbito deste processo pode-se destacar a delimitação de duas Áreas de Reabilitação Urbana 

(ARU): a área de reabilitação urbana do Centro Histórico de Mirandela (ARUCHM) e a área de 

reabilitação urbana do Vale da Azenha (ARUVA), que foram aprovadas em Assembleia Municipal, 

a 30 de abril de 2015, e publicadas através do Aviso n.º 7282/2015 em Diário da República, 2ª 

série – n.º 126 – de 1 de julho de 2015.  

A delimitação das ARU foi mostrou-se de enorme importância para a apresentação e candidatura 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Município de Mirandela ao Aviso 

EIDT–99–2015–03 – Portugal 2020 e para o acesso aos apoios financeiros daí decorrentes. 

De forma complementar, o Município promoveu a definição uma Operação de Reabilitação 

Urbana (ORU) para este território central da cidade, lançando um processo alargado de reflexão 

estratégica focado nas dinâmicas da reabilitação urbana. Neste âmbito, entendeu-se ser 

adequada a agregação das ARU numa unidade contínua que aglutine sinergias complementares 

e fortaleça ligações estruturantes: A ARU do Centro Urbano de Mirandela. 

O presente trabalho desenvolve a delimitação dessa nova ARU, nos termos do disposto no 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU)
1

.  

  

                                                        

1
 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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1.2 Definições e procedimentos 

De acordo com o RJRU, é Área de Reabilitação Urbana “a área territorialmente delimitada que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 

salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana 

aprovada por instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana” (artigo 2.º do 

RJRU). 

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” (n.º 2 do artigo 12.º do RJRU). Com efeito, nos termos do referido 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. Assim, é lícito concluir que qualquer 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. 

Por sua vez, pode justificar-se a inclusão de áreas urbanas adjacentes em relativas boas 

condições, desde que estas, pelas relações físicas e sócio funcionais que estabelecem ou 

podem vir a estabelecer, se afigurem determinantes para viabilizar e potenciar a operação de 

reabilitação integrada e a consequente reabilitação das áreas urbanas contiguas mais 

degradadas e desqualificadas. 

Este foi o ponto de partida para proposta de delimitação da ARU do centro urbano de Mirandela, 

que é apresentada no presente documento. 

Deste modo, este documento apresenta e fundamenta as três componentes necessárias para a 

formalização de uma ARU: 

: A memória justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

: A planta com a delimitação da área abrangida; 

: O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais. 

 

É conveniente aqui destacar que a formalização da delimitação das ARU é da competência da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 
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O ato de aprovação da delimitação da ARU deverá ser publicado através de Aviso na 2.ª série do 

Diário da República e divulgado na página eletrónica do município. Simultaneamente ao envio 

para publicação do Aviso referido, a Câmara Municipal deverá remeter ao Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana, I. P., por meios eletrónicos, o ato de aprovação da delimitação da área 

de reabilitação urbana.
 2

 

 

1.3 Estrutura do documento 

De acordo com o anteriormente exposto, o presente documento desenvolve os conteúdos legais 

estabelecidos no RJRU para a delimitação da ARU do centro urbano de Mirandela. Assim, para 

além do presente capítulo introdutório, estrutura-se em quatro outros capítulos: 

: Enquadramento Territorial – Inclui uma caraterização do enquadramento regional, social e 

estratégico da área de intervenção,  

: Delimitação da ARU do Centro Urbano de Mirandela – justifica a alteração da ARUCHM e 

da ARUVA e fundamenta a proposta de delimitação da ARU do centro urbano, indicando 

os critérios e objetivos subjacentes; 

: Benefícios Fiscais e outros Incentivos à Reabilitação Urbana
3

 – estabelece o quadro de 

benefícios e incentivos fiscais, administrativos e financeiros, bem como outros estímulos 

à reabilitação urbana. 

Adicionalmente, o presente documento apresenta, em anexo, a peça desenhada correspondente 

à proposta de delimitação da ARU do centro urbano de Mirandela. 

Salienta-se que a presente proposta tem por base o trabalho anteriormente desenvolvido no 

âmbito das delimitações das ARU do Centro Histórico de Mirandela e do Vale da Azenha 

(ARUVA).  

  

                                                        

2
 RJRU, Artigo 13.º 

3
 Inclui o quadro de benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, previstos nos termos do 

RJRU, no âmbito da proposta de delimitação da ARU. 
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2 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

2.1 Enquadramento concelhio 

O concelho de Mirandela localiza-se na recentemente criada NUTS III Terras de Trás-os-Montes 

(juntamente com Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, 

Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais), integrada na região Norte (NUTS II) (Figura 1). Com uma 

dimensão média no contexto regional onde se insere, o concelho de Mirandela caracteriza-se por 

uma heterogeneidade territorial acentuada, quer em termos de ocupação do solo como ao nível 

da distribuição da população, destacando-se, neste âmbito, a importância da cidade de 

Mirandela. 

 

Figura 1 – Enquadramento territorial do concelho de Mirandela 
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Com uma superfície de 658,96 km
2

, distribuída por 30 freguesias, o concelho de Mirandela é 

limitado, do ponto de vista biofísico, a sul pelo Planalto de Vila Flor, a oeste pela Serra de 

Orelhão, a este pela Serra de Bornes, estendendo-se a norte através do interflúvio aplanado entre 

os vales dos rios Tuela e Rabaçal. 

Do ponto de vista morfoestrutural, o concelho situa-se no Maciço Antigo e é constituído 

essencialmente por granitos e xistos. No seu território existe um conjunto de relevos (depressões 

e serras) que se destacam do meio envolvente, destacando-se a bacia hidrográfica 

correspondente à depressão de origem tectónica de extensão aproximada de 20 km que 

acompanha os leitos dos rios Rabaçal, Tuela e Tua. 

No que se refere às acessibilidades rodoviárias, nos últimos anos têm-se verificado importantes 

melhorias no contexto regional, considerando as recentes intervenções na rede rodoviária 

nacional, particularmente a “reconversão” do IP4 em A4. Já ao nível intraconcelhio, verifica-se 

ainda a necessidade de melhoria, nomeadamente, do transporte público coletivo e ligações 

urbano-rurais. 

Em termos sociodemográficos, entre 2001 e 2011, o concelho observou um decréscimo 

populacional significativo (-7,6%), acompanhando a tendência de diminuição verificada na sub-

região NUTS III onde se insere. Contrariando esta diminuição, as freguesias de Mirandela e 

Carvalhais registaram aumentos. Estas duas freguesias integram as manchas urbanas mais 

densas, podendo mesmo falar-se num contínuo de crescimento no qual o Rio Tua exerce um 

papel agregador. Assim, na freguesia de Mirandela e Carvalhais reside mais de metade da 

população do concelho (cerca de 12 mil e 1,2 mil habitantes respetivamente) com registo de 

aumento entre 2001 e 2011. A atratividade da freguesia de Mirandela (onde se localizam as ARU) 

é comprovada pelo facto de 8% da população residente ser proveniente de outros concelhos. 

A proporção de população com 65 ou mais anos tem vindo a aumentar na freguesia de 

Mirandela, um aumento mais acentuado do que o registado no concelho e sub-região. Em 

oposição, nos grupos etários mais jovens (com menos de 14 anos e dos 15 aos 24 anos), 

Mirandela apresenta dinâmicas menos negativas, ao contrário do registado no concelho e sub-

região. 

Do ponto de vista urbanístico, a posição da cidade enquanto polo urbano regional é evidente 

também nas caraterísticas dos espaços e nas dinâmicas de construção. Assim, entre 2001 e 

2011 registou-se um aumento de cerca de 20% do nº de edifícios nesta unidade territorial, 

contudo, entre 2006 e 2011, houve uma desaceleração da construção de edifícios com 3 ou mais 

alojamentos, o que se depreende possa ser resultado da crise imobiliária e económica e de um 
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padrão de ocupação extensiva de padrões unifamiliares na periferia do Centro Histórico. À data 

dos últimos censos realizados, 65,6% do edificado da freguesia possuía apenas um alojamento. 

A freguesia de Mirandela apresenta um conjunto de locais de interesse, com destaque para o 

Centro Histórico com edifícios de elevado interesse arquitetónico e histórico. O Centro Histórico 

apresenta património histórico e arqueológico relevante, sendo possível encontrar um vasto 

espólio e vestígios desde a pré-história, com potencial de aproveitamento cultural e económico. 

São exemplo, o Solar dos Távoras – Praça do Município, o Solar dos Condes de Vinhais, a Igreja 

da Misericórdia, a Porta de Sto. António da desaparecida cerca amuralhada, e a Ponte Velha 

sobre o Tua. Segundo os dados disponíveis, existem em Mirandela: 2 monumentos nacionais; 15 

imóveis de interesse público; 15 imóveis propostos a avaliação (interesse público); 50 imóveis de 

interesse concelhio e 32 valores arqueológicos. 

Acompanhando as alterações demográficas apresentadas, a estrutura económica local tem 

sofrido alterações profundas nos últimos 30 anos. O setor primário tem perdido importância no 

concelho, com uma perda de população empregada de 76% entre 1981 e 2011. Em contraciclo, 

o setor terciário tem aumentado a sua representatividade registando, no mesmo período, um 

aumento de cerca de 90%. Esta terciarização da economia é ainda mais evidente na freguesia de 

Mirandela, com 82% da população a exercer atividade no setor terciário e apenas 2% no setor 

primário. 

Destaca-se ainda a existência da atividade agrícola e agroalimentar, evidente na diversidade de 

matérias-primas e produtos transformados de excelência (Alheira de Mirandela (IGP), Azeite de 

Trás-os-Montes (DOP), Mel da Terra Quente (DOP), Queijo Terrincho (DOP), Queijo de Cabra 

Transmontano (DOP), Cabrito Transmontano (DOP), Borrego Terrincho (DOP), Azeitona de 

Conserva Negrinha de Freixo (DOP) e Vinho de Trás-os-Montes (DOC), entre outros). A 

representatividade do setor é também evidente no território, como por exemplo pela existência de 

47 lagares de azeite e lojas de produtos tradicionais na cidade (só a Alheira de Mirandela 

movimenta 30 milhões de euros/ano). Com um valor cultural e económico importante, estes 

produtos de qualidade complementam a oferta turística do concelho e da cidade de Mirandela. 

No que se refere ao ensino, destaca-se a existência de estabelecimentos de ensino profissional, 

como a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais, na freguesia de 

Carvalhais, a Escola Profissional de Arte de Mirandela, na freguesia de Mirandela, e a Escola de 

Hotelaria e Turismo de Mirandela, bem como estabelecimentos de ensino superior, como a 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela, do Instituto Politécnico 

de Bragança ou o Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Mirandela, 

do Instituto Piaget, que representam importantes polos de atração de população. Destaque ainda 
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aos equipamentos de saúde que têm sido concretizados nos últimos tempos, nomeadamente, o 

Centro de Saúde II, o Bloco de Cirurgia Ambulatória do Hospital de Mirandela, o Hospital Terra 

Quente e o Centro de Hemodiálise TECSAM que são polos de atração regional no que se refere à 

prestação de cuidados de saúde. 

 

2.2 Caraterização Urbanística 

A ARU proposta do Centro Urbano de Mirandela inclui uma matriz territorial estruturada no Centro 

Histórico de Mirandela e no Vale da Azenha. Para estes territórios estão definidas duas ARU, que 

serão agregadas e redelimitadas no âmbito dos presentes trabalhos. Sendo que estes territórios 

apresentam caraterísticas urbanísticas distintas, a caraterização urbanística da ARU do centro 

urbano de Mirandela irá considerar estes dois espaços da cidade, separadamente.   

 

Centro Histórico  

O Centro Histórico de Mirandela inclui o burgo primitivo da cidade e a expansão urbanística que 

ocorreu até à primeira metade do século XX, bem como a Ponte Velha sobre o Tua e o Santuário 

de Nossa Senhora do Amparo na margem esquerda (Figura 2).  

Tal como referido no Relatório de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico 

de Mirandela (2014), a parte central deste território corresponde ao burgo primitivo e de 

cronologia medieval da cidade, onde fora implantado o Castelo de Mirandela. Este encontrava-se 

situado num esporão, com orientação para noroeste, de encostas suaves a norte e de declive 

mais acentuado a sul, no local à data conhecido por São Miguel. No entanto, a pressão 

demográfica gerada pela transição da Idade Média para a Idade Moderna, sobretudo esta última, 

originou o crescimento e a expansão de núcleos populacionais para lá dos limites externos da 

muralha do Castelo. Por motivos de proximidade e segurança, estas novas povoações 

encontravam-se encostadas à face exterior da muralha, no entanto, a procura de locais com 

melhores condições levou à expansão do burgo primitivo para nordeste e este, mas igualmente 

para sul, aproveitando as condições do ribeiro e morro, surgindo assim, o lugar de São Francisco. 
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Figura 2 – Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Mirandela 

 

No final da década de 50 do século XX, a vila de Mirandela encontra-se demarcada, a sul pelo 

vale da ribeira do Vale da Azenha (com a Estação Ferroviária de Mirandela situada na periferia), a 

este pela linha férrea do Tua, a norte estendendo-se até ao edifício dos antigos bombeiros ou 

lugar do tanque, e a oeste pelo rio Tua, com a ponte velha a permitir a ligação à outra margem. 

Esta génese antiga ajuda a explicar a atual organização urbana deste território. Trata-se de uma 

área marcada pela regularidade e pelo grau de compactação do edificado, conformado pela 

muralha do Castelo de Mirandela, e cujo crescimento resultou da abertura de arruamentos 

octogonais que desenham quarteirões livres ocupados perifericamente por edifícios geminados 

entre si, demonstrando um elevado grau de homogeneidade do ponto de vista formal e 

construtivo.  
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Figura 3 – Centro Histórico de Mirandela – registo da situação atual 

 

Atualmente constituem principais forças do Centro Histórico, o património cultural sublinhado 

pelas características arquitetónicas do conjunto, particularizando a presença de imóveis 

classificados e o património natural, muito relacionado com o rio e espaços ribeirinhos, e a 

centralidade reconhecida, pela concentração dos principais equipamentos e serviços 

especializados (públicos e privados) bem como das principais atividades comerciais. De salientar 

ainda a existência do ensino superior e profissional. No entanto, as questões demográficas, tais 

como a população envelhecida, e a falta de soluções de fruição e atração do território, aliada à 

degradação do edificado, constituem entre outras as suas principais fraquezas.  

 

Vale da Azenha 

O Vale da Azenha abrange o corredor ecológico este-oeste, que relaciona a parte este da cidade 

através da ribeira do Vale da Azenha e os terrenos da Estação de caminho-de-ferro até ao Parque 

do Império, na margem do Tua. São ainda abrangidos os bairros do Operário, Fundo de Fomento 

de Habitação e Pinto Balsemão, e o edifício municipal do antigo Matadouro.  
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Figura 4 – Área de Reabilitação Urbana do Vale da Azenha 

 

O Vale da Azenha engloba, de acordo com o Relatório de Delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana do Vale da Azenha (2014), a zona de transição entre o Centro Histórico e as zonas de 

expansão mais recentes, localizadas na periferia da cidade, representando um território chave no 

seu processo de estruturação e unificação. A ocupação desta área remonta ao século XIX, com o 

surgimento do caminho-de-ferro, e respetiva estação, na época, situada na periferia da cidade. 

No século XX, com o início da produção de azeite pela então Companhia União Fabril (CUF), que 

se serviu da linha de caminho-de-ferro, esta área desenvolve-se significativamente. A instalação 

destes dois marcos industriais, CUF e estação dos caminhos-de-ferro, desencadeou a 

implantação de aglomerados habitacionais para a população operária, tendo-se iniciado com o 

Bairro Operário na década de 40, resultante do programa de “habitação económica” 

desenvolvido pelo Estado Novo, e direcionado para a população com maiores carências sociais. 
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No período compreendido entre a década de 50 e 60, surgiram novas construções a sul, também 

de carater social, na continuação da rua da Misericórdia, principal eixo viário estruturante. A sul da 

fábrica da CUF, no início da década de 70 surge o Bairro de Fundo Fomento de Habitação, tendo 

este alargado para este com a construção de um novo conjunto habitacional denominado por 

Bairro Pinto Balsemão. A construção destes dois novos bairros sociais visou responder às novas 

necessidades de alojamento, a custos controlados, para as famílias desalojadas em processos 

de reorganização espacial da cidade. A evolução histórica e ocupação urbana desta área reflete-

se, naturalmente, no traçado das ruas e nas de funções presentes neste território. O Vale da 

Azenha destaca-se, ao nível do edificado, pela predominância da função residencial, fruto da 

presença dos bairros referenciados anteriormente, e por uma ocupação urbana relativamente 

dispersa, onde se destaca o grande vazio urbano a sul do Centro Histórico. 

Atualmente constituem principais forças deste território, o corredor ecológico que relaciona o Tua 

com a cidade, o património cultural associado à presença da linha ferroviária, e a existência de 

vazios urbanos com potencial de serem integrados no tecido urbano e dinâmicas da cidade, 

entre outras. Por sua vez, as problemáticas sociais, a falta de soluções de fruição e atração do 

território, aliada à degradação e abandono do património cultural que este encerra, e a escassez 

e desatualização de infraestruturas urbanas que potenciem a vivência do Vale da Azenha, 

constituem as suas principais fraquezas. 

  

  

Figura 5 – Vale da Azenha – registo da situação atual 
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2.3 Caraterização Sociodemográfica 

Neste capítulo é realizada uma análise às dinâmicas socioeconómicas existentes no território da 

ARU proposta do centro urbano de Mirandela. Note-se que a ARU encontra-se estruturada na 

zona do Centro Histórico e Vale da Azenha, correspondentes às anteriores Áreas de Reabilitação 

Urbana.  

A caraterização sociodemográfica da área de intervenção tem como fonte estatística principal os 

dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes ao último recenseamento geral da 

população e da habitação (Censos 2011), desagregados ao nível da subsecção estatística. Os 

dados gerais foram obtidos através da recolha e tratamento de informação estatística disponível 

que abrange um total de 52 subsecções estatísticas que se apresentam na tabela seguinte, 

organizadas para cada uma das unidades territoriais homogéneas. 

 

Tabela 1 – Subsecções estatísticas por ARU 

ARU Subsecções estatísticas 

Centro Histórico 

04072100810; 04072100702; 04072100714 '04072100802; 04072100508; 

04072100801; 04072100506; 04072100504; 04072100715; 04072100713; 

04072101203; 04072100718; 04072100717; 04072100716; 04072101205; 

04072101204; 04072100501; 04072100712; 04072100814; 04072100711; 

04072100710; 04072100813; 04072100812; 04072100811; 04072100709; 

04072100708; 04072100707; 04072100809; 04072100808; 04072100807; 

04072100806; 04072100703; 04072100805; 04072100803; 04072100804; 

04072100502 

Vale da Azenha 

04072101502; '04072101201; 04072101707; 04072101706; 04072101805; 

04072101214; 04072101901; 04072101803; 04072101213; 04072101212; 

04072101206; 04072101403; 04072101701; 04072101211; 04072101207; 

04072101501 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011 

 

De acordo com os Resultados Definitivos dos Censos, em 2011 a população residente no 

concelho e na freguesia sede do concelho de Mirandela cifrava-se nos 23.850 e 11.852 

habitantes, respetivamente. 

O conjunto de subsecções estatísticas que integram as duas ARU, à data dos Censos de 2011, 

englobava uma população residente de 1.873 habitantes (964 habitantes no Centro Histórico e 

909 habitantes no Vale da Azenha), correspondendo a uma densidade populacional de cerca de 
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2.926,5 hab./km
2

. Tal como é possível verificar na tabela seguinte, a área do Centro Histórico e do 

Vale da Azenha apresentam uma densidade populacional superior à freguesia sede e ao 

Concelho de Mirandela, revelando uma ocupação urbana mais densa que estes. 

 

Tabela 2 – Principais indicadores demográficos por unidade territorial 

Unidade territorial 
Superfície 

(km
2
) 

Habitantes 

(Nº) 

Densidade populacional 

(hab/km
2
) 

Região Norte 21.278 3.689.682 173,4 

Terras de Trás-os-Montes
4
 5.543,61 117.527 21,2 

Mirandela (concelho) 658,96 23.850 36,2 

Mirandela (freguesia) 29,78 11.852 397,9 

Centro Histórico 0,26 964 3.707,7 

Vale da Azenha 0,28 909 3.246,4 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011 

 

A análise da evolução demográfica permite apurar que, no intervalo temporal referente ao último 

período intercensitário, ao contrário do verificado ao nível da freguesia, a população residente no 

interior das duas regiões registou um decréscimo de 34,2% (Centro Histórico) e de 28,7% (Vale 

da Azenha), registando ainda um decréscimo populacional mais acentuado face à realidade 

concelhia e à sua envolvente regional (7,6%).  

O decréscimo populacional observado deve-se, essencialmente, ao desvio de fluxos de 

crescimento urbano para áreas periféricas com um parque edificado mais recente e com 

condições de mobilidade mais favoráveis, condições que as duas áreas territoriais não possuem 

atualmente. Estas dinâmicas têm contribuído para o esvaziamento progressivo do Centro 

Histórico, sendo já notório o seu resultado ao nível do estado de conservação dos edifícios 

presentes. Torna-se assim urgente valorizar a identidade sociocultural destes espaços e as 

condições de fruição dos mesmos, tornando-os mais atrativos e promovendo a sua ocupação 

para habitação, comércio e serviços 

 

                                                        

4
 Os dados apresentados para a sub-região de Terras de Trás-os-Montes foram obtidos de acordo com os dados 

individuais dos 9 municípios constituintes, nomeadamente, Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda 

do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. 
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Tabela 3 – População residente, em 2001 e 2011 

Unidade territorial 
População residente 

2001 

População residente 

2011 

Variação populacional 

2001 – 2011 (%) 

Região Norte 3.687.293 3.689.682 0,1 

Terras de Trás-os-Montes 127.138 117.527 -7,6 

Mirandela (concelho) 25.819 23.850 -7,6 

Mirandela (freguesia) 11.186 11.852 6,0 

Centro Histórico 1.465 964 -34,2 

Vale da Azenha 1.275 909 -28,7 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2001 e 2011 

 

De referir ainda que, no ano de 2011, a população residente nas duas áreas territoriais era, na sua 

maioria, do sexo feminino (55,6% no Centro Histórico e 53,1% no Vale da Azenha), uma diferença 

mais acentuada do que a que se verifica na freguesia e no concelho. 

A análise da estrutura etária da população residente na freguesia sede revela estarmos perante 

uma população comparativamente mais jovem face à realidade concelhia, traduzida numa 

percentagem maior de residentes até aos 14 anos e a uma percentagem menor de residentes 

com 65 ou mais anos (Tabela 4).  

Tabela 4 – População residente no concelho e freguesia sede de Mirandela, por grupo etário, em 2011 

Unidade territorial 

0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos 65 anos ou mais 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Mirandela (concelho) 2.896 12,1 2.571 10,8 12.367 51,9 6.016 25,2 

Mirandela (freguesia) 1.860 15,7 1.377 11,6 6.710 56,6 1.905 16,1 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011 

 

Analisando os mesmos dados ao nível das duas áreas (Centro Histórico e Vale da Azenha) 

verifica-se, de uma forma transversal, um predomínio do grupo etário entre os 25 e os 64 anos 

(54,3% da população residente no Centro Histórico e 57,8% no Vale da Azenha). Fazendo uma 

comparação entre as duas regiões e a freguesia sede e o concelho de Mirandela, não se 

registam diferenças significativas no padrão de distribuição da população por faixa etária. No 

entanto, deve destacar-se a presença de uma população mais envelhecida nas duas áreas 

quando comparada com a totalidade da freguesia sede, com especial destaque para a faixa 
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etária acima dos 65 anos. De referir, no entanto, que a população residente no Centro Histórico e 

Vale da Azenha apresenta-se como menos envelhecida face à totalidade do concelho, conforme 

se pode verificar na Figura 6.  

 

 

Figura 6 – Distribuição da população residente por grupo etário. 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011 

 

O aumento da proporção de idosos e a redução da representatividade dos jovens traduz-se, 

naturalmente, no agravamento do índice de envelhecimento, que mede precisamente a relação 

entre a população residente nestes dois grupos etários: 65 e mais anos e até aos 14 anos. Este 

envelhecimento populacional verificou-se de uma forma generalizada por todo o país, ao longo 

da última década, fruto do aumento progressivo do número de idoso face à diminuição no 

número de jovens. 

Na região Norte, de 2001 a 2011, o índice de envelhecimento passou de 79,8 para 113,3. Ainda 

que mais baixo, este índice aumentou de 130,8 para 207,7 no Concelho de Mirandela, no mesmo 

período temporal (Figura 7).  
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Figura 7 – Índices de envelhecimento na região Norte, em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011 

 

Comparativamente, as duas unidades territoriais apresentam um índice de envelhecimento mais 

baixo que o concelho, o que reflete a estrutura etária menos envelhecida, tal como referido 

anteriormente. Entre as duas áreas, destaca-se o Centro Histórico como tendo o índice de 

envelhecimento mais baixo (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Índice de envelhecimento populacional por unidade territorial 

Unidade Territorial Índice de Envelhecimento 

Região Norte 113,3 

Terras de Trás-os-Montes 252,0 

Mirandela (concelho) 207,7 

Mirandela (freguesia) 102,4 

Centro Histórico 162,5 

Vale da Azenha 197,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011 
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A Taxa ou Coeficiente de dependência da população
5

 expressa, de uma forma geral, o grau de 

dependência dos grupos etários não ativos (crianças até aos 14 anos e residentes com 65 ou 

mais anos) face à população economicamente ativa. Quanto maior for este valor, mais alto será o 

grau de dependência da população não ativa. Relativamente a este indicador, as duas unidades 

territoriais apresentam um valor mais baixo (53,5% no Centro Histórico e 45,2% no Vale da 

Azenha) que o valor médio do Concelho (59,7%), sendo no entanto superior quando comparado 

com a freguesia sede (46,6%). 

No Centro Histórico e no Vale da Azenha residiam, em 2011, 427 e 372 famílias, respetivamente, 

correspondendo a um valor combinado de 8,5% do total das famílias do Concelho de Mirandela 

(4,5% e 4,0%, respetivamente). Do conjunto das duas unidades territoriais, no que diz respeito à 

composição do número de pessoas das famílias, 62,3% das famílias era constituída por 1 ou 2 

pessoas (498), 32,9% por 3 ou 4 pessoas (263) e apenas 4,8% das famílias por 5 ou mais 

elementos (38). Relativamente à composição das famílias tendo consoante a faixa etária dos seus 

membros, destaca-se os 20,9% das famílias com, pelo menos, uma pessoa com idade 

compreendida entre os 0 e os 14 anos e 37,4% das famílias com, pelo menos, uma pessoa com 

65 ou mais anos, tal como se pode verificar na tabela seguinte. Desagregando estes dados por 

área territorial, verifica-se que a percentagem de famílias com pelo menos uma pessoa com 65 ou 

mais anos é comparativamente superior no Vale da Azenha, o que comprava o seu perfil mais 

envelhecido.  

 

Tabela 6 – Estrutura familiar da população residente, em 2011 

 Concelho Freguesia Centro Histórico Vale da Azenha 

Famílias Clássicas 9.309 4.399 427 372 

Com 1 ou 2 elementos 5.271 2.187 275 223 

Com 3 ou 4 elementos 3.524 1.971 133 130 

Com 5 ou mais elementos 514 241 19 19 

Com elementos até aos 14 anos 2.103 1.331 95 72 

Com elementos com 65 ou mais anos 4.001 1.228 159 140 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2011 

 

                                                        

5
 Calculada através da fórmula: soma da população até aos 14 anos com população com 65 ou mais anos, sobre a 

população com idade entre os 15 e os 64 anos, sendo expresso sob a forma de percentagem. 



DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO URBANO DE MIRANDELA 

 

18 

3 DELIMITAÇÃO DA ARU DO CENTRO URBANO DE 

MIRANDELA 

3.1 Apresentação da ARU do centro urbano de Mirandela 

A ARU do centro urbano de Mirandela abrange uma área de 98,4 hectares que se encontra 

graficamente representada na figura seguinte (Figura 8): 

 

Figura 8 – Delimitação da ARU do centro urbano de Mirandela  

[veja-se peça desenhada n.º 01, em Anexo] 
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Esta área integra todo o Centro Histórico da cidade, bem como as áreas adjacentes, que revelam 

necessidades especiais ao nível da reabilitação do edificado e do espaço público, e que 

correspondem sobretudo à expansão urbanística que ocorreu até ao início do século XX, 

(designadamente os lugares de São Miguel, de São Francisco e o Santuário de N. S.ª do 

Amparo), bem como os núcleos habitacionais da segunda metade do século XX (o Bairro do 

Operário, o Bairro Fundo de Fomento e o Bairro Pinto Balsemão). Integra também Bairros antigos 

de Mirandela - o Bairro do Convento, o Bairro do Pinheiro, e o Bairro da Tarana -, que possuem 

referências construtivas e caraterísticas sociais que justificam a sua revalorização. Integra ainda, 

uma estrutura verde significativa que engloba as margens do Tua e da ribeira de Carvalhais, e o 

corredor ecológico da ribeira do Vale da Azenha, ambos os espaços de importância relevante 

para a qualificação do ambiente urbano e para o sucesso da estratégia de reabilitação urbana. 

Para além do património e valores arquitetónicos presentes, a área de intervenção é dotada de 

uma forte e nova componente de equipamentos e espaços que incorporam a estrutura verde 

urbana.  

A área delimitada, embora caracterizada por uma reduzida densidade populacional, contribui de 

forma significativa para a centralidade e dinamização do território.  

Apresenta, de um modo geral, problemas relacionados com articulação com o tecido urbano 

edificado envolvente, carecendo de uma intervenção de requalificação do espaço público 

sobretudo ao nível do reforço de conetividades territoriais. 

 

3.2 Critérios subjacentes à delimitação 

A ARU do centro urbano de Mirandela concentra o Centro Histórico da cidade e integra ainda as 

áreas urbanas adjacentes, nomeadamente o Vale da Azenha, considerando a existência de fortes 

relações funcionais e físicas entre estas, bem como as razões de natureza estratégica associadas 

ao Plano Diretor Municipal em vigor para a cidade e, também, as condições locativas, 

urbanísticas, socioeconómicas e patrimoniais, que reforçam a unidade da área delimitada e 

valorizam as suas relações funcionais. 

Entende-se que este conjunto urbano concebe melhores condições para o desenvolvimento 

integrado do processo de reabilitação urbana da cidade de Mirandela. Além disso, o equilíbrio na 

definição da ARU revela-se fundamental para construção de uma ORU que, pela sua própria 

natureza sistemática, se destina a produzir efeitos ao nível da qualificação urbanística, ambiental 
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e patrimonial do espaço a intervir, bem como a promover as condições que permitam estimular o 

desenvolvimento económico e a coesão neste território. 

Assim, a um nível mais estratégico, a proposta de delimitação da ARU do centro urbano de 

Mirandela tem subjacentes os seguintes critérios: 

: a delimitação de uma área contínua e com lógicas urbanas comuns, com funções 

diversificadas e complementares, permitindo alavancar e prosseguir uma estratégia de 

regeneração urbana; 

: a promoção de uma melhor conetividade urbana entre zonas relevantes e críticas, que 

permita incutir maior massa crítica ao processo de reabilitação urbana e, por essa via, 

criar melhores condições para a viabilização e sucesso da operação de reabilitação 

urbana; 

: o papel agregador do núcleo urbano central, no quadro de uma intervenção integrada 

focada na dinamização de usos e atividades, na regeneração e reabilitação urbana, na 

valorização do património natural e cultural e na projeção de novas atividades 

económicas e turísticas; 

:  a integração de componentes socio-urbanas, designadamente edificado, espaço 

público, equipamentos, património, estrutura verde, população, economia local, vivências 

urbanas, comunidades desfavorecidas, que poderão ser potenciadas e melhoradas 

através de um programa estratégico de reabilitação urbana e de um investimento público 

capaz de alavancar a iniciativa privada. 

Face ao exposto, a presente proposta de delimitação teve como base a análise detalhada das 

características físicas e dinâmicas socio-funcionais do território, a partir da qual foram 

identificados os principais pontos críticos, ao nível das insuficiências e sinais de degradação ou 

desqualificação urbana, que justificam a sua integração em ARU. São neste caso, evidenciados e 

integrados na proposta de delimitação da ARU: 

: o Centro Histórico de Mirandela, que se apresenta urbanisticamente desqualificado, com 

um número significativo de edificado degradado, em ruína obsoleto e/ou devoluto, com 

carências físicas ao nível da habitabilidade, com um espaço público inseguro, pouco 

funcional e uma oferta limitada e/ou desadequada de mobiliário urbano, barreiras 

arquitetónicas aos modos suaves de circulação e, limitações na articulação com os 

restantes polos urbanos a sul; 



DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO URBANO DE MIRANDELA 

 

21 

: os espaços funcionais do núcleo central da cidade, onde se localizam os principais 

serviços e equipamentos de referência, com um papel determinante na dinamização e 

revitalização de Mirandela; 

: os espaços residenciais – nomeadamente os bairros do Operário, Fundo de Fomento, 

Pinto Balsemão, Bairro do Convento, Bairro do Pinheiro e Bairro da Tarana – que 

compreendem um tecido edificado e espaço público pontuado por alguns elementos 

degradados e/ou desqualificados, mas também desligado da envolvente, quer do ponto 

de vista urbanístico quer das vivências urbanas; 

: os principais elementos estruturantes da malha urbana, nomeadamente os eixos viários 

estruturantes que contribuem para a imagem urbana e que formatam a coesão da cidade 

(rua da República, rua/av. das Amoreiras – av. 25 de Abril, e a rua d. Afonso III); 

: as margens do rio Tua e da ribeira de Carvalhais, que representam importantes espaços 

naturais da cidade, com elevado potencial, e que contribuem para o seu equilíbrio 

ecológico, apresentando condições para a sua adequada fruição e articulação com o 

tecido edificado (onde se integram os espaços verdes de referência como o Parque do 

Império e o Parque da Ribeira de Carvalhais); 

: os elementos singulares do património histórico e cultural da cidade, reforçando a 

identidade de Mirandela, com destaque para a Ponte Velha sobre o Tua, classificada 

como monumento nacional, imóveis de interesse público, como o Solar dos Condes de 

Vinhais, mas também outros imóveis inventariados que carecem igualmente de ações de 

preservação e valorização; 

: e, o vazio urbano, expectante e de dimensão relevante, associado à ribeira da Azenha e 

ao canal da linha férrea, de forma a enquadrar a sua futura colmatação urbana e criar 

condições para a integração harmoniosa deste espaço naturalizado no tecido urbano 

envolvente. 

A presente proposta de delimitação, ao procurar promover uma maior conetividade entre os 

diferentes polos urbanos (comerciais, residenciais, lúdicos, etc.) que confirmam a centralidade de 

Mirandela, procura incutir maior massa crítica ao processo de reabilitação urbana, e, potenciar 

melhores condições para a viabilização e sucesso da reabilitação urbana, agregando situações 

distintas ao nível morfológico, urbanístico, arquitetónico, social, demográfico e económico, 

conforme traduzido no relatório de Diagnóstico do Plano Estratégico de Reabilitação Urbana
6

. 

                                                        

6
 No volume 1 – relatório de Diagnóstico que acompanha o PERU, foram consideradas, como unidades territoriais de 

análise, as ARU do centro urbano de Mirandela e do Vale da azenha. 
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3.3 Objetivos estratégicos a prosseguir 

A delimitação da ARU do centro urbano de Mirandela visa enquadrar a realização de uma 

operação de reabilitação urbana, que permitirá promover, a curto-médio prazo, a reabilitação 

física e funcional das suas componentes urbanas básicas, e consequentemente, estimular um 

processo de revitalização socioeconómica do território. 

Pretende-se um território globalmente mais integrado, qualificado e aglutinador de novas funções 

e dinâmicas urbanas, regido por parâmetros de grande qualidade urbana e ambiental, com 

condições para atrair novas funções, atividades e residentes, capaz de modernizar os seus 

equipamentos, infraestruturas, serviços e políticas de habitação. Para se alcançar um objetivo tão 

amplo, conhecendo-se as debilidades e potencialidades do território de intervenção, será 

necessário concentrar os recursos mobilizáveis nos diferentes planos de intervenção e que 

configuram uma operação de reabilitação urbana sistemática como aquela que se pretende 

desenvolver na ARU. 

Definiu-se uma Visão para a ARU do centro urbano de Mirandela, que reflete uma estratégia 

territorial e operacional holística para a área definida. Como elemento enquadrador de referência, 

dá-se destaque às orientações de desenvolvimento urbano mencionadas no Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-N), onde se estabelece que, no âmbito do 

sistema urbano policêntrico da região Norte, Mirandela deve assumir o seu papel de cidade 

regional, relevante na estruturação do território envolvente, a partir de um impulso na concertação 

intermunicipal de infraestruturas, de equipamentos e de funções urbanas, consubstanciando uma 

polaridade estruturante para amarrar e qualificar o espaço rural e para consolidar especializações 

funcionais. Visiona-se assim a prossecução de um espaço urbano globalmente mais integrado e 

qualificado, regido por parâmetros de elevada qualidade urbana e ambiental, capaz de atrair 

funções urbanas geradoras de emprego e novos residentes. 

Esta estratégia de desenvolvimento urbano reforça a necessidade de consolidar uma 

centralidade, que permita reforçar o papel do concelho de Mirandela na região, que potencie o 

desenvolvimento económico e social, tirando partido da sua posição geográfica, das 

infraestruturas e equipamentos coletivos existentes e dos seus recursos endógenos. Entende-se 

que o concelho de Mirandela precisa de uma centralidade com dimensão, que respeite a história 

e identidade, que estabeleça laços, interligue locais e funções, numa perspetiva de 

desenvolvimento multifuncional, mas coesa. Neste sentido, é preconizado para o seu centro 

urbano a constituição de um espaço privilegiado para viver, trabalhar, estudar e investir, 

apoiando-se nas estruturas edificadas e urbanas, na valorização da sua identidade e das funções 

instaladas e na promoção e incremento de formas e expressões de vivência urbana capazes de 
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possibilitar às pessoas qualidade de vida, situação que contribuirá substancialmente para o 

reforço da centralidade urbana de Mirandela a nível municipal e para o aumento da atratividade e 

competitividade regional. 

Partindo deste quadro, a visão de futuro para o centro urbano de Mirandela, que de forma 

simplificada, corresponde ao fio condutor da estratégia preconizada para a ARU do centro urbano 

de Mirandela, pode ser sistematizada na seguinte expressão: 

 

CENTRO URBANO DE MIRANDELA, um território com identidade, dinâmico, coeso e 

ambientalmente sustentável, capaz de atrair e fixar residentes e atividades, 

contribuindo para a afirmação de Mirandela à escala regional 

 

Neste quadro é determinante reforçar Mirandela enquanto sede de concelho, incrementando a 

multifuncionalidade, reforçando a função habitacional, administrativa, comercial e de serviços, 

consolidando o seu centro urbano como polo articulador do concelho e da região. Esta visão 

engloba ainda a renovação da imagem urbana da cidade, através da reabilitação requalificação 

do espaço público e do edificado, adaptando-a aos novos padrões de qualidade de vida da 

população e às exigências atuais das diversas atividades económicas, culturais e sociais. Só 

assim será possível a atração de funções qualificadas e diferenciadas, de atividades de suporta à 

atividade económica, de novas atividades e de nova e mais qualificada população. 

Deste modo, a reabilitação urbana, pela forma integrada como pode atuar sobre os diferentes 

planos de intervenção é, sem dúvida, um importante fator de estímulo ao desenvolvimento urbano 

e económico do centro urbano de Mirandela. 

Neste sentido, procedeu-se à delineação e definição dos objetivos estratégicos, subjacentes à 

delimitação da ARU do centro urbano de Mirandela, que refletem a aplicação da visão de futuro 

adotada para esta unidade territorial. Definiram-se assim os seguintes objetivos estratégicos: 

ambiente urbano; identidade e património; mobilidade urbana e conetividade territorial; e, 

estrutura ecológica e sustentabilidade ambiental. Estes objetivos permitirão uma reabilitação física 

e funcional do edificado, bem como uma requalificação do espaço público, estimulando vivências 

urbanas diferenciadas e promovendo um território mais atractivo e dinâmico. Adicionalmente, 

permitirão promover as especificidades e atrativos locais, potenciando o setor do turismo. Será 

também conjeturada uma qualificação e reforço do espaço público de circulação, facilitando a 

adoção de modos suaves nas deslocações de proximidade bem como a intermodalidade no 
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meio urbano. Paralelamente, promover-se-á uma maior eficiência urbana e de salvaguarda, 

reforçando a articulação de uma rede de espaços verdes qualificados numa matriz de continuum 

naturale.   

Na concretização destes objetivos ter-se-á sempre em foco a garantia de integração funcional 

assegurando-se a diversidade económica, social e cultural do tecido urbano existente. A 

prossecução da Visão de Futuro assenta em quatro objetivos estratégicos de intervenção, 

traduzidos na Figura 9, com profundas interdependências entre si, sendo a abordagem a estas 

temáticas fundamental para a transformação do território de intervenção para a próxima década. 

Estes, relacionados com as múltiplas vivências que se pretendem conciliar neste território (viver, 

trabalhar, visitar e investir), pretendem deixar claras os principais desígnios que deverão ser 

prosseguidos através da implementação da operação, estabelecendo uma ponte entre a situação 

atual e a situação ambicionada para Mirandela. 

Com esta abordagem, pretende-se concretizar a estratégia definida, balizando a operação a 

realizar no centro urbano abrangido pela ARU a questões concretas e fundamentais, garantindo 

uma intervenção integrada nas várias componentes urbanas. 

 

Figura 9 – Objetivos estratégicos definidos para a ARU do centro urbano de Mirandela. 

 

De seguida, apresentam-se os objetivos estratégicos definidos para a ARU do centro urbano de 

Mirandela.  
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OE 1 Ambiente urbano 

Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas 

Por definição o espaço urbano agrega uma variedade de funções (residencial, comercial e de 

serviços, cultural, turismo e recreio). Sendo a multifuncionalidade um ingrediente fundamental à 

vitalidade urbana, potenciando a atração de pessoas e de investimentos, há que prosseguir uma 

estratégia que privilegie a concentração e diversidade funcional no centro urbano de Mirandela. 

Desta forma, para além de estimular e apoiar a intervenção física do edificado, invertendo o atual 

estado de degradação e desqualificação (mais evidente no Centro Histórico), importa promover 

novas e melhores condições para valorizar as funções já instaladas e para atrair novas funções, 

proporcionando uma mais diversificada e qualificada oferta funcional, estimulando a atividade 

económica e a criação de emprego, e gerando um acréscimo na qualidade de vida dos atuais e 

dos novos residentes. 

A este desígnio acrescem lógicas de complementaridade com o espaço público. Sendo este um 

dos principais motores de qualificação e de vivência urbana é igualmente decisiva a sua 

valorização e articulação, concorrendo para uma maior atratividade do espaço urbano e, também, 

para a sua maior dinamização e apropriação pela população em geral. 

Neste contexto, o presente objetivo estratégico, com o intento de qualificar o ambiente urbano e 

promover vivências urbanas diferenciadas, tem subjacente o seguinte conjunto de objetivos 

específicos: 

: Aumentar a oferta qualificada de espaços públicos que elevem os padrões da vida 

coletiva, estimulando novas vivências urbanas; 

: Promover e apoiar a reabilitação do parque habitacional, contribuindo para o reforço da 

atratividade residencial; 

: Valorizar os espaços urbanos de referência numa lógica de multifuncionalidade, 

reforçando as relações de proximidade; 

: Facilitar e incentivar a fixação de novas funções urbanas, de nível superior, fortalecendo o 

papel do centro urbano na organização da cidade. 
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OE 2 Identidade e património 

Valorizar a identidade e o património de Mirandela e estimular o setor do turismo 

O reforço da identidade local afirma-se como uma questão fulcral desta estratégia, que pretende 

valorizar e divulgar as especificidades e atrativos locais, atender à cultura e tradições da cidade e 

projetar os seus elementos físicos estruturantes, munindo o centro urbano de Mirandela de uma 

imagem urbana forte, qualificada e multifacetada. Considera-se fundamental potenciar essa 

identidade urbana tanto para garantir elevados padrões de qualidade de vida e a formação de 

uma comunidade residente dinâmica, como para valorizar da componente de turismo e lazer, 

constituindo-se como chave na atração de investimentos e de nova população. De referir que, 

esta intenção visa fortalecer e disseminar aquela que é vista como uma das principais 

potencialidades de Mirandela e entendida como uma das grandes impulsionadoras do 

desenvolvimento concelhio, a nível socioeconómico
7

. 

Neste sentido, é necessário prosseguir e aprofundar o processo de valorização dos elementos 

distintivos e dos diversos atributos específicos, físicos e imateriais, da cidade, encarando este 

reforço da identidade urbana como um processo dinâmico e em mutação, cruzando a memória 

coletiva com os usos e vocações tradicionais e emergentes do território. Importa, pois, para além da 

reabilitação generalizada do património edificado e da valorização dos elementos com interesse 

arquitetónico ou cultural, promover e assumir elementos simbólicos para o território e para a sua 

população bem como, a criação de estruturas e/ou equipamentos de suporte à visitação e 

interpretação da sua história. Complementarmente, importa promover a incentivar iniciativas e 

eventos sociais e culturais, aspeto que configura um importante contributo para o reforço da 

identidade local e dinamização dos espaços públicos e equipamentos coletivos. Tal abordagem 

fomentará uma maior atratividade e vocação para o turismo e visitação. 

De salientar ainda a importância da qualificação do espaço público no reforço da identidade local 

e na construção da imagem urbana, bem como na perceção da cidade feita por residentes, 

utilizadores e visitantes. 

Neste contexto, o presente objetivo estratégico, com o desígnio de valorizar a identidade e o 

património de Mirandela e estimular o setor do turismo, tem subjacente o seguinte conjunto de 

objetivos específicos: 

: Promover a imagem do Centro Histórico enquanto espaço urbano qualificado, 

diferenciado e dinâmico, promovendo a sua atratividade 

                                                        

7
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Mirandela – relatório de proposta (2015). 
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: Recuperar o património de elevado valor arquitetónico, histórico e cultural, e reforçar a 

sua ligação em rede, aumentando a sua visibilidade 

: Valorizar os elementos identitários do território, reforçando o sentimento de pertença e a 

atração de um maior número de visitantes e turistas 

: Evidenciar e alargar a oferta cultural e valorizar as atividades e os produtos locais, 

potenciando o setor do turismo 

 

 

 

OE 3 Mobilidade urbana e conetividade territorial 

Promover a mobilidade sustentável e reforçar as articulações territoriais 

O desenvolvimento do centro urbano de Mirandela converge para um contínuo urbano que 

conecta o Centro Histórico a alguns núcleos edificados, de características e funções distintas 

mas complementares, que gravitam à sua volta, como é o caso dos núcleos residenciais que 

pontuam o Vale da Azenha. Tendo em vista a coesão do espaço urbano, considera-se essencial 

promover a articulação e integração do Centro Histórico e das áreas de expansão na sua 

periferia, reforçando a conectividade e as interligações e potenciando a articulação e a integração 

das várias componentes da cidade. 

Esta articulação é possível através do fortalecimento das relações físicas numa lógica de 

complementaridade funcional no interior do tecido urbano, designadamente, através do 

incremento e promoção da mobilidade urbana sustentável, facilitando a circulação de pessoas 

neste território, sobretudo através dos modos suaves (pedonal e ciclável), aumentando 

simultaneamente a qualidade urbana. Neste sentido, importa adotar medidas e ações que 

apostem na mobilidade suave e, simultaneamente, reduzam o impacto gerado pelo transporte 

individual (sobretudo nas deslocações de curta distância). Neste domínio, os transportes 

coletivos são igualmente relevantes e apresentam potencial de crescimento, sobretudo em 

complementaridade com os modos suaves, sendo fundamental intervir na criação das condições 

que potenciem a sua utilização com maior conforto. 

Neste contexto, presente objetivo estratégico, com o desígnio de promover a mobilidade 

sustentável e reforçar as articulações territoriais, tem subjacente o seguinte conjunto de objetivos 

específicos: 

: Reforçar a consolidação de uma rede pedonal e ciclável continua e segura, estimulando 

a adoção dos modos suaves nas deslocações de proximidade; 
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: Eliminar barreiras arquitetónicas e visuais, garantindo condições que traduzam equidade 

nas vivências da cidade; 

: Promover a intermodalidade nos transportes públicos urbanos, desincentivando a 

utilização do transporte individual; 

: Reforçar e valorizar as articulações entre as várias polaridades urbanas, facilitando as 

deslocações diárias da população. 

 

 

 

OE 4 Estrutura ecológica e sustentabilidade ambiental 

Promover a sustentabilidade ambiental, valorizar a paisagem e a continuidade ecológica 

A melhoria generalizada da qualidade do ambiente urbano e o desenvolvimento sustentável do 

centro urbano de Mirandela é indissociável do fortalecimento da sua estrutura ecológica urbana 

integrada, da valorização da paisagem natural envolvente e da melhoria da qualidade ambiental. 

A estrutura ecológica urbana tem como elementos estruturantes o rio Tua e as ribeiras de 

Carvalhais e do Vale da Azenha. Para além destes importantes corredores verdes, que se 

estendem ao longo dos cursos de água, a estrutura ecológica urbana compreende ainda o 

espaço verde formalizado pela Mata dos Castanheiros. Estes elementos centrais são 

complementados por um conjunto de pequenos largos e praças, e, por algumas áreas verdes 

subaproveitadas e desarticuladas entre si e com a malha edificada. Importa, neste contexto, 

reforçar a aproximação e articulação entre estes espaços, através da formalização e valorização 

de uma rede contínua entre eles, valorizando a cidade e, sem colocar em causa a 

sustentabilidade dos recursos naturais, promover o seu pleno usufruto por parte da população. 

Por outro lado, é igualmente relevante desenvolver iniciativas que contribuam para a melhoria da 

qualidade ambiental. Estas englobam investimentos na promoção de uma maior eficiência 

energética do espaço público e do edificado, na reabilitação das infraestruturas urbanas, na 

redução das emissões de gases com efeito de estufa e do ruído e, ainda, na sensibilização da 

população para as questões ambientais. 

Neste contexto, o presente objetivo estratégico, com o desígnio de promover a sustentabilidade 

ambiental, valorizar a paisagem e a continuidade ecológica, tem subjacente o seguinte conjunto 

de objetivos: 

: Reforçar a estrutura verde urbana, assegurando a sua continuidade, equilíbrio e 

permeabilidade na estrutura construída, criando condições para a sua fruição; 
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: Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o seu 

usufruto e o incremento da qualidade paisagística; 

: Reforçar as ligações ao rio Tua, fomentando uma maior intensidade na relação cidade-

rio; 

: Garantir uma gestão eficiente de recursos, adotando soluções urbanas eco-eficientes 

que assegurem a sustentabilidade dos espaços urbanos. 

 

Na Tabela 7, representada na página seguinte, sumarizam-se os objetivos estratégicos definidos 

para a delimitação da ARU do centro urbano de Mirandela, bem como os objetivos específicos 

incluídos em cada objetivo estratégico.  
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Tabela 7 – Matriz dos objetivos estratégicos definidos para a ARU do centro urbano de Mirandela 

Estratégia territorial 

CENTRO URBANO DE MIRANDELA, UM TERRITÓRIO COM IDENTIDADE, DINÂMICO, COESO E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL,  

CAPAZ DE ATRAIR E FIXAR RESIDENTES E ATIVIDADES, CONTRIBUINDO PARA A AFIRMAÇÃO DE MIRANDELA À ESCALA REGIONAL 

    

OE1 

AMBIENTE URBANO 

OE2 

IDENTIDADE E PATRIMÓNIO 

OE3 

MOBILIDADE URBANA E 

CONETIVIDADE TERRITORIAL 

OE4 

ESTRUTURA ECOLÓGICA E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Qualificar o ambiente urbano e promover 

vivências urbanas diferenciadas 

Valorizar a identidade e o património de 

Mirandela e estimular o setor do turismo 

Promover a mobilidade sustentável e 

reforçar articulações territoriais 

Promover a sustentabilidade ambiental, 

valorizar a paisagem e a continuidade 

ecológica 

O1 Aumentar a oferta qualificada de 

espaços públicos que elevem os padrões 

da vida coletiva, estimulando novas 

vivências urbanas 

O2 Promover e apoiar a reabilitação do 

parque habitacional, contribuindo para o 

reforço da atratividade residencial 

O3 Valorizar os espaços urbanos de 

referência numa lógica de 

multifuncionalidade, reforçando as relações 

de proximidade 

O4 Facilitar e incentivar a fixação de novas 

funções urbanas, de nível superior, 

fortalecendo o papel do centro urbano na 

organização da cidade 

O5 Promover a imagem do Centro 

Histórico enquanto espaço urbano 

qualificado, diferenciado e dinâmico, 

promovendo a sua atratividade 

O6 Recuperar o património de elevado 

valor arquitetónico, histórico e cultural, e 

reforçar a sua ligação em rede, 

aumentando a sua visibilidade 

O7 Valorizar os elementos identitários do 

território, reforçando o sentimento de 

pertença e a atração de um maior número 

de visitantes e turistas 

O8 Evidenciar e alargar a oferta cultural e 

valorizar as atividades e os produtos locais, 

potenciando o setor do turismo 

O9 Reforçar a consolidação de uma rede 

pedonal e ciclável continua e segura, 

estimulando a adoção dos modos suaves 

nas deslocações de proximidade 

O10 Eliminar barreiras arquitetónicas e 

visuais, garantindo condições que 

traduzam equidade nas vivências da 

cidade  

O11 Promover a intermodalidade nos 

transportes públicos urbanos, 

desincentivando a utilização do transporte 

individual 

O12 Reforçar e valorizar as articulações 

entre as várias polaridades urbanas, 

facilitando as deslocações diárias da 

população 

O13 Reforçar a estrutura verde urbana, 

assegurando a sua continuidade, equilíbrio 

e permeabilidade na estrutura construída, 

criando condições para a sua fruição 

O14 Proteger, qualificar e dinamizar os 

espaços naturais existentes, potenciando o 

seu usufruto e o incremento da qualidade 

paisagística 

O15 Reforçar as ligações ao rio Tua, 

fomentando uma maior intensidade na 

relação cidade-rio 

O16 Garantir uma gestão eficiente de 

recursos, adotando soluções urbanas eco-

eficientes que assegurem a 

sustentabilidade dos espaços urbanos 
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4 BENEFÍCIOS FISCAIS E OUTROS INCENTIVOS À 

REABILITAÇÃO URBANA 

 

4.1 Enquadramento 

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)
8

. Este quadro de benefícios fiscais, que 

seguidamente se descreve, configura um importante instrumento de política para a dinamização 

da reabilitação urbana.  

A constituição da ARU proposta para o centro urbano de Mirandela faz com que este território 

seja abrangido por um conjunto de 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. 

A melhoria do estado de conservação do parque edificado abrangido pela ARU do centro urbano 

e a promoção da sua plena ocupação através de utilizações compatíveis com os Objetivos 

Estratégicos preconizados materializam um desafio de grande monta a ser prosseguido ao longo 

do período de vigência do respetivo PERU. Sem prejuízo desta ser uma tarefa maioritariamente a 

cargo dos respetivos proprietários, considera-se fundamental disponibilizar um enquadramento 

mais favorável à sua materialização através da disponibilização de uma carteira ampla de apoios 

e incentivos de natureza fiscal e tributária por parte do Município.  

Neste sentido, o presente capítulo traduz o quadro de benefícios fiscais e outros incentivos e 

estímulos à reabilitação urbana por parte dos privados. Saliente-se que o mesmo responde ao 

estipulado no artigo 14.º do RJRU, que obriga à definição, pelo Município, dos benefícios fiscais 

associados aos impostos municipais sobre o património nos termos da legislação aplicável, entre 

outros apoios e incentivos, decorrentes da proposta de delimitação da ARU do centro urbano de 

Mirandela. 

 

                                                        

8
 Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, na sua atual redação: 

info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/bf71.htm 
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4.2 Benefícios fiscais  

Esta discriminação positiva com enfoque em imóveis que sejam alvo de ações de reabilitação, 

encontra-se atualmente prevista em vários diplomas de âmbito nacional, nomeadamente, no 

Estatuto de Benefícios Fiscais
9

 (EBF). Decorre desse Estatuto um conjunto específico de 

incentivos dedicados à reabilitação urbana, designadamente no âmbito dos impostos sobre o 

património, traduzidos no seu artigo 45.º (Prédios Urbanos Objeto de Reabilitação) e, relativos a 

outros impostos (como IVA, IRS, e IRC) no artigo 71.º (Incentivos à reabilitação urbana), incidentes 

sobre prédios urbanos abrangidos por uma ARU e que sejam objeto de ações de reabilitação 

urbana
10

. 

Assim, 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 pela 

ARU, de acordo com o atual quadro legal
11

, caso preencham os requisitos estabelecidos
12

, os 

benefícios fiscais descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Benefícios fiscais decorrentes do atual quadro legal 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

 Isenção de IMI pelo período de 3 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação dos 

prédios ou frações autónomas, eventualmente renovável, a requerimento do proprietário, por mais 5 anos, no caso 

dos imóveis afetos a arrendamento habitacional permanente ou a habitação própria e permanente (nos termos do 

disposto no artigo 45.º do EBF, especificamente na alínea a) do n.º 2) 

 

IMT – Imposto Municipal sobra as Transmissões onerosas de 

Imóveis 

 Isenção do IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que estas se iniciem no 

prazo máximo de 3 anos após a sua aquisição, bem como na primeira transmissão após a intervenção de 

reabilitação, nos imóveis destinados a arrendamento habitacional permanente, ou, destinado habitação própria e 

permanente (nos termos do disposto no artigo 45.º do EBF, especificamente nas alíneas b) e c) do n.º 2) 

 

                                                        

9
 Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Setembro, Na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprova o 

Orçamento de Estado para o ano de 2018. 

10
 Na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2018. 

11
 Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de setembro, na sua atual redação; Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) – Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual 

redação; Código do Imposto sobre o Rendimento Singular (CIVA) – Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de 

dezembro, na sua atual redação. 

12
 Ver ponto “Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de reabilitação” constante no presente subcapítulo. 
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IRS – Imposto sobre o Rendimento Singular 

 Dedução à coleta de 30% em sede de IRS, até ao limite de 500€, dos encargos com a reabilitação de imóveis (nos 

termos do disposto no artigo 71.º do EBF, especificamente no n.º 4) 

 Aplicação de taxa autónoma de 5% à tributação, em sede de IRS, de mais-valias auferidas por sujeitos passivos de 

IRS residentes em território português, decorrentes da primeira alienação de imóvel reabilitado subsequente à 

intervenção (sem prejuízo da opção pelo englobamento) (nos termos do disposto no artigo 71.º do EBF, 

especificamente no n.º 5) 

 Aplicação de taxa reduzida de 5% à tributação em sede de IRS (sem prejuízo da opção pelo englobamento), dos 

rendimentos prediais auferidos, por sujeitos passivos de IRS residentes em território português, inteiramente 

decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados 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 (nos termos do 

disposto no artigo 71.º do EBF, especificamente no n.º 7) 

 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 Aplicação de taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana e, em empreitadas de reabilitação de 

imóveis contratadas diretamente pelo 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 

(nos termos do disposto da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, que estabelece a aplicação de taxa reduzida às 

transmissões de bens e prestações de serviços das verbas 2.23 e 2.24 constantes da Lista 1 anexa) 

 

No âmbito da determinação do nível de conservação dos imóveis necessária para atestar os 

ganhos efetivos decorrentes de ações de reabilitação e respetiva atribuição dos benefícios 

identificados supra, é ainda conferida, pelo atual quadro legal, a redução de 50% das taxas 

devidas pelo referido procedimento de avaliação, a realizar nos moldes mencionados no Decreto-

Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro (nos termos do disposto no artigo 71.º do EBF, 

especificamente na alínea d) do n.º 2). 

Adicionalmente, prevê-se que seja conferido, pelo Município, um conjunto complementar de 

incentivos fiscais, traduzido na Tabela 9, no âmbito das taxas do IMI fixadas anualmente pelo 

mesmo
13

. 

 

 

 

                                                        

13
 De acordo com as taxas previstas no artigo 112.º do CIMI.  
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Tabela 9 – Conjunto complementar de incentivos fiscais a conferir pelo Município 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

 Majoração ao triplo da taxa de IMI para os prédios urbanos que se encontrem devolutos, há mais de um ano, ou em 

ruína, tal como definidos em diploma próprio (nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 112.º do CIMI) 

 Minoração até 20% da taxa de IMI para os prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano que 

sejam disponibilizados no mercado de arrendamento (nos termos do previsto no n.º 7 do artigo 112.º do CIMI) 

 Majoração até 30% da taxa de IMI para os prédios urbanos degradados ou em ruína, que face ao seu estado de 

conservação não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (nos 

termos do previsto no n.º 8 do artigo 112.º do CIMI) 

 

Neste contexto, e do ponto de vista fiscal, o quadro de benefícios e incentivos, decorrente do 

atual quadro legal, tem subjacente o intuito de promover: (i) a reabilitação e conservação do 

edificado, assumindo o carácter de benefício para a reabilitação do edificado e, de penalização 

para imóveis degradados e devolutos; (ii) a aquisição de imóveis reabilitados para habitação ou 

para intervenções de reabilitação; e a (iii) disponibilização dos imóveis reabilitados no mercado e 

arrendamento, contribuindo assim para elevar a taxa de ocupação do edificado abrangido pela 

ARU. Na generalidade, estes benefícios e incentivos materializam-se ao nível das taxas aplicáveis 

ao IMI, IMT, IVA e das regras de tributação do IRS, conforme descrito anteriormente, e sintetizado 

na Tabela 10 traduz e sintetiza o quadro de benefícios e incentivos fiscais, decorrentes do atual 

quadro legal e um conjunto de benefícios a conceder pelo Município. 
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Tabela 10 – Quadro síntese dos benefícios e incentivos fiscais 

Objetivo 
Imposto/ 

Incentivo 
Forma do incentivo Elegibilidade dos imóveis Requisitos e pressupostos base  

Enquadramento 

legal  

Reabilitação e 

conservação do 

edificado 

Reabilitação de 

imóveis 

IMI 

ISENÇÃO 

(a) 

Isenção do IMI por um período de 3 anos 

para imóveis reabilitados, podendo ser 

renovado por mais 5 anos no caso de 

imoveis afetos a habitação permanente ou 

habitação própria e permanente 

Prédios urbanos ou frações autónomas abrangidos 

pela ARU ou concluídos há mais de 30 anos, que 

sejam objeto de intervenções de reabilitação 

promovidas nos termos do RJRU ou do RERU 

Pressupõe inspeção técnica prévia e após ação de reabilitação que ateste: a obtenção de ganhos efetivos ao nível 

da conservação do edificado, designadamente a subida de 2 níveis na classificação do estado de conservação, 

obtendo no mínimo o nível ‘bom’ e, simultaneamente, o cumprimento dos requisitos de eficiência energética e 

qualidade térmica (1) 

EBF [artigo 45.º, 

designadamente 

na Alínea a) do n.º 

2] 

IRS 

DEDUÇÃO 

(a) 

Dedução à coleta de 30% em sede de IRS 

dos encargos suportados pelo proprietário 

com a reabilitação de imóveis (até ao 

limite de €500) 

Imóveis abrangidos pela ARU que sejam recuperados 

nos termos da respetiva estratégia de reabilitação ou 

Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada 

das rendas (nos termos do NRAU) que sejam objeto 

de ações de reabilitação 

Pressupõe inspeção técnica prévia e após ação de reabilitação que ateste: a obtenção de ganhos efetivos ao nível 

da conservação do edificado, designadamente a subida de 2 níveis na classificação do estado de conservação; ou 

um nível de conservação mínimo de ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos dois anos anteriores à data do 

requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das obras com IVA corresponda a pelo menos 

25% do valor patrimonial tributário do imóvel e simultaneamente este se destine a arrendamento para habitação 

permanente; Pressupõe ainda que os encargos decorrentes da reabilitação dos imóveis sejam devidamente 

comprovados 

EBF [artigo 71.º, 

designadamente 

os pontos n.º 4 e 

18] 

Empreitadas de 

reabilitação 

urbana 

IVA 

TAXA 

REDUZIDA 

(a) 

Aplicação de taxa reduzida a 6% do IVA 

para empreitadas de reabilitação urbana 

nas faturas respeitantes às obras 

realizadas 

Imóveis ou espaços públicos abrangidos pela ARU (2) -- 

CIVA [artigo 18.º; 

Lista 1 – verba 

2.23] 

Imóveis 

degradados ou 

em ruína 

IMI 

MAJORAÇÃO 

(b) 

Majoração até 30% da taxa de IMI para 

prédios urbanos degradados ou em ruína 
Imóveis abrangidos pela ARU (c) 

Considerando como prédios urbanos degradados os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens 

CIMI [artigo 112.º, 

designadamente o 

ponto n.º 8] 

Aquisição de 

Imóveis 

Aquisição de 

imóveis 

reabilitados 

para habitação 

permanente 

IMT 

ISENÇÃO 

(a) 

Dispensa do pagamento do IMT na 

aquisição de imóveis que tenham sido 

alvo de reabilitação e sejam afetos ao 

arrendamento para habitação permanente 

ou afetos habitação própria e permanente 

Prédios urbanos ou frações autónomas abrangidas 

pela ARU ou concluídos há mais de 30 anos, que 

sejam objeto de intervenções de reabilitação 

promovidas nos termos do RJRU ou do RERU 

(apenas quando localizados na ARU é dispensado o 

pagamento de IMT para imóveis afetos a habitação própria e 

permanente) 

Pressupõe a realização de obras de reabilitação por parte do proprietário vendedor e respetiva certificação 

[inspeção técnica prévia e após ação de reabilitação que ateste: a obtenção de ganhos efetivos ao nível da 

conservação do edificado, designadamente a subida de 2 níveis na classificação do estado de conservação, 

obtendo no mínimo o nível ‘bom’ e, simultaneamente, o cumprimento dos requisitos de eficiência energética e 

qualidade térmica (1)]; e que a aquisição corresponda à 1.ª transmissão onerosa do imóvel reabilitado e que o 

mesmos e destine exclusivamente a habitação 

EBF [artigo 45.º, 

designadamente 

na Alínea c) do n.º 

2] 

Aquisição de 

imóveis para 

intervenções 

de reabilitação 

IMT 

ISENÇÃO 

(a) 

Restituição do IMT pago na aquisição de 

imóveis após certificação das obras de 

reabilitação realizadas 

Prédios urbanos ou frações autónomas abrangidos 

pela ARU ou concluídos há mais de 30 anos, que 

sejam objeto de intervenções de reabilitação 

promovidas nos termos do RJRU ou do RERU 

Pressupõe que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data de aquisição e 

a inspeção técnica prévia e após ação de reabilitação que ateste: a obtenção de ganhos efetivos ao nível da 

conservação do edificado, designadamente a subida de 2 níveis na classificação do estado de conservação, 

obtendo no mínimo o nível ‘bom’ e, simultaneamente, o cumprimento dos requisitos de eficiência energética e 

qualidade térmica (1) 

EBF [artigo 45.º, 

designadamente 

na Alínea b) do n.º 

2] 

Alienação de 

imóveis 

reabilitados 

IRS 

TAXA 

AUTÓNOMA 

(a) 

Aplicação de taxa autónoma de 5% à 

tributação, em sede de IRS, das mais-

valias auferidas com a alienação de 

imóveis reabilitados (sem prejuízo da opção 

pelo englobamento) 

Imóveis abrangidos pela ARU 

Pressupõe que se trate da 1.ª alienação do imóvel subsequente à intervenção e a inspeção técnica prévia e após 

ação de reabilitação que ateste: a obtenção de ganhos efetivos ao nível da conservação do edificado, 

designadamente a subida de 2 níveis na classificação do estado de conservação; Pressupõe ainda que se trate de 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

EBF [artigo 71.º, 

designadamente o 

ponto n.º 5] 

Ocupação do 

edificado 

Arrendamento 

de imóveis 

reabilitados 

IRS 

TAXA 

REDUZIDA 

(a) 

Aplicação de taxa reduzida de 5% à 

tributação, em sede de IRS, dos 

rendimentos prediais auferidos 

decorrentes do arrendamento de imóveis 

reabilitados 

Imóveis abrangidos pela ARU que sejam recuperados 

nos termos da respetiva estratégia de reabilitação ou 

Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada 

das rendas (nos termos do NRAU) que sejam objeto 

de ações de reabilitação 

Pressupõe inspeção técnica prévia e após ação de reabilitação que ateste: a obtenção de ganhos efetivos ao nível 

da conservação do edificado, designadamente a subida de 2 níveis na classificação do estado de conservação; ou 

um nível de conservação mínimo de ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos dois anos anteriores à data do 

requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das obras com IVA corresponda a pelo menos 

25% do valor patrimonial tributário do imóvel e simultaneamente este se destine a arrendamento para habitação 

permanente 

EBF [artigo 71.º, 

designadamente o 

ponto n.º 7] 

Arrendamento 

de imóveis 

atualmente 

devolutos 

IMI 

MINORAÇÃO 

(b) 

Minoração até 20% da taxa de IMI para 

prédios urbanos disponibilizados no 

mercado de arrendamento 

Imóveis abrangidos por área definida mediante 

deliberação da Assembleia Municipal (pode 

corresponder a parte ou à totalidade da ARU) 

Considerando para o efeito prédios urbanos com mais de 30 anos e devolutos há mais de 1 ano que sejam 

reabilitados e disponibilizados no mercado de arrendamento; (c)  

CIMI [artigo 112.º, 

designadamente o 

ponto n.º 7] 

Imóveis 

devolutos 

IMI 

MAJORAÇÃO 

(b) 

Majoração da taxa de IMI (ao triplo) para 

prédios urbanos devolutos 
Imóveis abrangidos pela ARU (c) 

Considerando para o efeito os prédios que se encontrem devolutos há mais de 1 ano ou em ruína, tal como 

definidos em diploma próprio 

CIMI [artigo 112.º, 

designadamente o 

ponto n.º 3] 

(a) Benefício fiscal decorrente do atual quadro legal; (b) Incentivo fiscal a conceder e aprovar pelo Município; (c) Critério de elegibilidade e benefício fiscal a aprovar em Assembleia Municipal; 

(1) Requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 

8 de abril; (2) No caso de, empreitadas de reabilitação de imóveis contratadas diretamente pelo 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 é elegível qualquer imóvel independentemente da sua localização (CIVA [artigo 18.º; Lista 1 – verba 2.24]) 
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Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de reabilitação 

Para efeitos de concessão dos benefícios e incentivos associados à reabilitação urbana, de 

prédios urbanos ou frações autónomas abrangidos pela ARU, e incidentes sobre os impostos 

anteriormente referenciados, importa salientar os requisitos estabelecidos nos artigos 45.º e 71.º 

do EBF, designadamente para isenção/redução de IMI e IMT (Tabela 11) e deduções em sede de 

IRS ou respetiva tributação a taxas reduzidas/autónomas (Tabela 12). 

 

Tabela 11 – Critérios para aplicação dos benefícios fiscais previstos em sede de IMI e IMT 

[em conformidade com os n.º 1, 4, 5 e 6 do artigo 45.º do EBF] 

IMI e IMT 

Os prédios urbanos ou frações autónomas beneficiam dos incentivos ao nível do IMI e IMT, desde que preencham 

cumulativamente as seguintes condições: 

 Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do RJRU, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril;  

 Em consequência da intervenção prevista no ponto anterior, o respetivo estado de conservação esteja dois níveis 

acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-

B/2012, de 31 de dezembro, e sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica 

aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 

8 de abril.  

O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeito de atribuição dos incentivos ao nível do IMI e IMT deve ser 

requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação urbanística, cabendo à 

câmara municipal competente (entidade gestora da reabilitação urbana) comunicar esse reconhecimento ao serviço de 

finanças da área da situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do 

estado de conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior.  

A anulação das liquidações de IMI e de IMT e as correspondentes restituições são efetuadas pelo serviço de finanças 

no prazo máximo de 15 dias a contar da comunicação prevista na parte final do número anterior.  

A prorrogação da isenção de IMI está dependente de deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, sendo o respetivo reconhecimento efetuado pela câmara municipal nos termos anteriormente 

descritos. 

  



DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO URBANO DE MIRANDELA 

 

37 

Tabela 12 – Critérios para aplicação dos benefícios fiscais previstos em sede de IRS 

[em conformidade com os n.º 23 e 24 do artigo 71.º do EBF] 

IRS 

As ‘ações de reabilitação’ devem corresponder a intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no RJRU, 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, em imóveis que cumpram uma das seguintes 

condições: 

 Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do verificado antes do seu 

início;  

 Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos dois anos anteriores à data do 

requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das obras, incluindo imposto sobre valor 

acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se destine a 

arrendamento para habitação permanente.  

A comprovação do início e da conclusão das ‘ações de reabilitação’ é da competência da câmara municipal ou de 

outra entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da localização do 

imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de 

reabilitação, tendo em conta os critérios estabelecidos. 

 

De salientar, que apenas serão concedidos os referidos benefícios e incentivos às intervenções 

que ocorram durante o período de vigência da ARU do centro urbano de Mirandela e que se 

enquadrem, cumulativamente nos conceitos de ações de reabilitação urbana e reabilitação de 

edifícios, isto é, intervenções que visem a valorização territorial e ambiental, como a melhoria das 

condições de segurança, habitabilidade e conforto dos imóveis. 

À exceção da aplicação da taxa reduzida de IVA, que apenas obriga a comprovar a integração 

dos imóveis na ARU, os benefícios aplicados nos termos dos artigos 45.º e 71.º do EBF, só serão 

concedidos após a boa conclusão das obras e, desde que, as mesmas diligenciem a reabilitação 

do prédio e/ou fração urbana de acordo com a estratégia municipal, bem como, promovam a 

qualidade da intervenção (atestada pelos serviços da Câmara Municipal); e cessarão ou não se 

concederão sempre que se verificar que a obra não se realizou de acordo com estas premissas. 

A qualidade de intervenção, designadamente, a obtenção de ganhos efetivos ao nível do estado 

de conservação, que se traduzem numa subida de 2 níveis na sua classificação, é determinada 

nos termos do disposto 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. Os referidos níveis associados ao estado de conservação 

do imóvel são os seguintes: 5 – Excelente; 4 – Bom; 3 – Médio; 2 – Mau; 1 – Péssimo. 
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De acordo com o referido diploma e o EBF, 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, sendo assim responsável 

pelo procedimento de vistorias e aprovação da concessão dos benefícios fiscais, após a boa 

conclusão das obras. 

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. 

 

4.3 Incentivos administrativos e financeiros 

Adicionalmente, e com o intuito de promover a reabilitação e conservação do edificado, o quadro 

de incentivos administrativos e financeiros previsto visa estimular a concretização de operações 

urbanísticas às quais se reconheça um contributo relevante para a qualificação do parque 

edificado e a valorização do ambiente urbano de Mirandela
14

. Propõe-se que estes incentivos se 

expressem, na generalidade, sob a forma de reduções e isenções de taxas administrativas 

municipais previstas
15

 no Regulamento de Taxas do Município de Mirandela, designadamente 

quando estejam em causa obras de conservação, alteração e ampliação ou, obras de 

reconstrução de edificações subsequentes à demolição de imóveis abrangidos pela ARU e 

destinados a usos compatíveis com a estratégia de reabilitação urbana preconizada, 

designadamente, habitação, comércio e/ou serviços. Neste contexto, sugerem-se, a título de 

exemplo, os incentivos descritos na Tabela 13. 

  

                                                        

14
 Conforme previsto na AP 5.3 Programa de incentivo à reabilitação do edificado do plano de ação preconizado no 

presente Programa Estratégico. 

15 
O regime especial de taxas administrativas municipais proposto, no âmbito da reabilitação urbana, carece de aprovação 

em regulamento próprio.  



DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO URBANO DE MIRANDELA 

 

39 

Tabela 13 – Incentivos administrativos e financeiros 

Objetivo Incentivo Forma do incentivo 

Reabilitação e 

conservação do edificado 

Obras de conservação, 

alteração e ampliação e 

obras de reconstrução 

REDUÇÃO/ISENÇÃO  

Taxas Administrativas 

Municipais 

(i) Redução em 50% das taxas relativas à apreciação de 

processos urbanísticos, designadamente, a taxa devida 

pela avaliação o estado de conservação (a) 

(ii) Redução em 50% das taxas relativas à emissão de 

títulos para as operações urbanísticas 

(iii) Isenção da taxa municipal de ocupação do domínio 

público por motivo de obras (por um período de 

ocupação de 12 meses) 

APOIO TÉCNICO 

Procedimentos 

Administrativos 

Apoio técnico municipal, ao nível do aconselhamento e 

instrução do processo de reabilitação urbana 

(a) Incentivo previsto na alínea d) do ponto n.º 2 do artigo 45.º do EBF 

 

4.4 Outros estímulos à reabilitação urbana 

Além do quadro antes apresentado de benefícios e incentivos fiscais, administrativos e 

financeiros, os proprietários e investidores no domínio da reabilitação urbana terão ao seu dispor 

o conjunto de instrumentos de política de reabilitação urbana, no qual se destacam os seguintes 

programas e instrumentos financeiros e de simplificação administrativa recentemente produzidos: 

 

Regime Excecional da Reabilitação Urbana  

O Regime Excecional para a Reabilitação Urbana foi aprovado através do Decreto-Lei n.º 

53/2014, de 8 de abril. Contempla um conjunto de normas destinadas a simplificar e estimular o 

processo de reabilitação do parque edificado. Com este regime excecional, as obras de 

reabilitação do edificado ficam dispensadas do cumprimento de determinadas normas técnicas 

aplicáveis à construção, pelo facto de essas normas estarem sobretudo orientadas para a 

construção nova e não para a reabilitação de edifícios antigos e de diferentes épocas de 

construção. 

Este regime engloba os edifícios ou frações concluídas há pelo menos 30 anos ou localizados em 

ARU, sempre que se destinem total ou predominantemente ao uso habitacional. Estão 

abrangidas as obras de conservação, de alteração, de reconstrução e de construção ou 

ampliação (neste caso, condicionadas por circunstâncias preexistentes e desde que respeitam os 

alinhamentos e cérceas, e não agravem as condições de segurança e salubridade). Trata-se de 
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um regime excecional porque pretende dar resposta a uma conjuntura económica e social 

extraordinária. É também temporário porque vigora até 9 de abril de 2021. 

 

Programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” 

Este programa, da responsabilidade do IHRU, tem como objetivo o financiamento, através de um 

empréstimo de longo prazo, de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou 

superior a 30 anos, situadas em ARU, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais e as frações a arrendamento em regime de renda 

condicionada. Podem também ser concedidos empréstimos para a reabilitação de edifícios com 

mais de 30 anos situados fora de ARU, desde que careçam de obras de reabilitação integral e 

sejam constituídos exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes acessórias. 

São beneficiários qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que seja 

proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que demonstre ser titular de direitos e 

poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como dono de obra no âmbito de 

contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por si ou em conjunto com 

outros contitulares. O empréstimo pode ascender a 90% do custo das operações, apresentando 

condições (maturidade, taxa de juro e período de carência) atrativas para o investidor. 

 

Instrumento Financeiro para Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020) 

A regeneração e a revitalização física, económica e social em zonas urbanas integram uma das 

áreas identificadas no Acordo de Parceria Portugal 2020 para utilização dos instrumentos 

financeiros, na prossecução dos objetivos específicos de melhoria do ambiente urbano, por via 

da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio ou serviços, bem como do 

espaço público envolvente. 

O IFFRU 2020, constituído através da RCM n.º 52-A/2015, de 23 de julho, é um veículo 

preferencial para maximizar a aplicação dos fundos comunitários disponibilizados pelo Portugal 

2020 e pelos respetivos programas operacionais temáticos e regionais, para o período 2014-

2020, nos domínios da regeneração e revitalização urbana. 

O IFRRU 2020 assenta em dois planos de intervenção, em que as funções de gestão e de 

acompanhamento do instrumento financeiro são cometidas a uma estrutura de missão, a 

funcionar junto do IHRU, e as funções de apreciação e aprovação da política de investimento e 
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do programa de ação do instrumento financeiro em causa, entre outras medidas, são 

asseguradas por um Comité de Investimento. Desde outubro de 2017 que se encontra aberto o 

Aviso para apresentação de candidaturas ao IFFRU 2020. 

 

Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

Trata-se de um instrumento no âmbito da política de habitação e reabilitação urbana, criado 

através da RCM n.º 48/2016, de 1 de setembro, que visa dar uma resposta integrada a um 

conjunto alargado de objetivos de política pública; designadamente: (i) promover a reabilitação 

de edifícios e a regeneração urbana; (ii) combater o despovoamento dos centros urbanos e 

promover o acesso à habitação, em particular pela classe média; (iii) dinamizar o arrendamento 

habitacional; (iv) apoiar o comércio local, em particular o tradicional; (v) apoiar a retoma do setor 

da construção, a sua reorientação para a reabilitação e a criação de emprego no setor. 

É um Fundo Especial de Investimento Imobiliário, fechado e de subscrição particular, orientado 

para o desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis e para a promoção do 

arrendamento, tendo em vista a regeneração urbana e o repovoamento dos centros urbanos. 

Tem como princípios de intervenção a sustentabilidade económica e rentabilidade dos 

investimentos, um forte controlo do risco, a transparência, o rigor informativo e a proteção dos 

investidores, e como principal objetivo um investimento mínimo de 60% da área reabilitada 

destinado ao arrendamento para habitação permanente, a disponibilizar em condições que 

permitam o acesso da classe média, e o investimento restante em área destinada ao comércio e 

serviços tradicionais e a outras tipologias de habitação, regras de afetação que devem verificar-se 

tanto em termos globais como por município. 

Este instrumento permite aos participantes que nele integrem os seus imóveis promover a 

reabilitação dos mesmos e obter rendimentos sem aumentar os seus níveis de endividamento, 

podendo ser acordada a reaquisição do imóvel após a rentabilização do investimento efetuado. 

Possibilita um investimento de baixo risco, com objetivos de rentabilidade interessantes e que 

contribui, paralelamente, para a concretização de objetivos de políticas públicas nacionais. 

Podem participar as entidades públicas do Estado, os municípios, as entidades do terceiro setor, 

e as entidades privadas (incluindo pessoas singulares). 
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ANEXOS 

 

Peças Desenhadas 

01 – Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano de Mirandela 

 




