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Memória descritiva e justificativa

Introdução
O Município do Fundão tem vindo a implementar, há una anos a esta parte, uma estratégia de atração
de investimento para o concelho, que tem um reflexo direto no mercado habitacional, criando
situações constrangedoras ao nível do alojamento, quer pela falta de oferta no mercado de
arrendamento quer pela oferta de casa própria; No sentido de inverter este paradigma têm vindo a
ser implementadas várias ações que visam a reabilitação urbana. A acrescentar é de referir também,
que à semelhança de todo o território nacional e duma forma global, os centros quer das cidades quer
das vilas e aldeias estão bastante degradados, tendo havido uma tendência para a expansão urbana,
através da construção de casas novas, em detrimento do património edificado.

As ARUs são um instrumento que pela sua natureza vem colmatar, ao nível das políticas publicas, esta
lacuna, promovendo através da criação de benefícios fiscais e financeiros à reabilitação, uma alavanca
que sustenta e ajuda, cada proprietário, a intervir no seu património desde que o edifico esteja
integrado no perímetro definido para a Àrea de Reabilitação Urbana.

O atual documento suporta e fundamenta a oportunidade de delimitação de Áreas de Reabilitação
Urbana (doravante designadas por ARUs), em instrumento próprio, para todas as freguesias do
Concelho, que ainda não tinham sido objeto desta classificação, conforme se detalha no presente.
A proposta de delimitação e constituição das ARUs tem o seu enquadramento no Decreto-Lei nº
307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º32/2012, de 14/08, pelo
Decreto-Lei n.º136/2014, de 09/09, pelo Decreto-Lei n.º88/2017, de 27/07, e pelo Decreto-Lei
n.º66/2019, de 21/05, que estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (doravante designado
por RJRU).

“Mas foi inutilmente que parti em viagem para visitar a cidade: obrigada a
permanecer imóvel e igual a si própria para melhor ser recordada, Zora estagnou,
desfez-se e desapareceu. A Terra esqueceu-a.”
Italo Calvino, As Cidades Invisíveis
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1. Critérios subjacentes à delimitação das ARUs
A degradação urbana das nossas aldeias, povoações, aglomerados em geral tem-se verificado nas
seguintes vertentes: degradação Física; degradação Económica; e degradação Humana.
Os critérios subjacentes à delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) foram essencialmente
em 3 domínios:




Legal;
Evolução histórico-territorial;
E estratégico para o desenvolvimento e ordenamento destes territórios.

Encontram-se atualmente aprovadas e em vigor 6 ARU com ORU sistemática, designadamente: cidade
do Fundão, vila de Alpedrinha, aldeia histórica de Castelo Novo, Aldeia do Xisto da Barroca, Aldeia do
Xisto de Janeiro de Cima, e aldeia do Alcaide. A priorização destes sítios assentou numa valorização do
património edificado erudito e vernacular que compõem estes territórios, por se destacarem ao nível
do concelho. Também pelas aldeias que fazem parte de redes de aldeias ao nível da região centro,
como sendo, a das aldeias históricas, aldeias do xisto e aldeias de montanha.

Nesta fase sequente e tendo em vista uma estratégia de regeneração alargada para o concelho, o
município afirma de uma forma clara a vontade de valorizar a sua identidade. Esta intenção passa pela
requalificação de lugares e paisagens, de otimizar os recursos e as infraestruturas instaladas,
promovendo redes territoriais associadas a dinâmicas socioeconómicas descentralizadas que
caracterizam o perfil de um sistema urbano policêntrico.
Neste contexto, é assumida como prioridade municipal a valorização de uma rede local de
centralidades urbanas, através da requalificação dos núcleos e dos eixos que os interligam.
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Fonte: CAOP 2018

2.1. Enquadramento Legal
A proposta de delimitação e constituição das ARUs tem o seu enquadramento no Decreto-Lei nº
307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º32/2012, de 14/08, pelo
Decreto-Lei n.º136/2014, de 09/09, pelo Decreto-Lei n.º88/2017, de 27/07, e pelo Decreto-Lei
n.º66/2019, de 21/05, que estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (doravante designado
por RJRU).

De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa “área territorialmente delimitada
que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos
equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva,
designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou
salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana
aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana”.

A delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) determina a assunção pelo Município da
necessidade de congregar, nessa área, um conjunto de intervenções e investimentos integrados,
assegurando a salvaguarda do património edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo
território. A esse conjunto articulado de intervenções, que, de uma forma integrada, visam a
7

reabilitação urbana de uma determinada área, dá-se o nome de ORU. A cada ARU corresponde uma
ORU.

A alteração ao Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) produzida pela Lei n.º 32/2012 veio
possibilitar aos municípios encetar processos de reabilitação urbana em ARU de forma faseada: numa
primeira fase, a aprovação da delimitação da ARU e, numa fase subsequente, a aprovação da ORU a
desenvolver nessa área.

O Município optou por este procedimento faseado, sendo este documento parte integrante da 1.ª
fase – proposta de delimitação de novas ARUs, sendo que, assim, possui 3 anos para aprovar as
operações de reabilitação urbana para as ARUs, delimitadas e aprovadas pela Assembleia Municipal
(através de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, no caso de ORU sistemática ou de
Estratégia de Reabilitação Urbana, no caso de ORU simples), prazo após o qual, se não se aprovarem
as ORUs, caducarão as ARUs.

2.2. Enquadramento histórico-territorial
Do ponto de vista territorial:
O concelho do Fundão situa-se na Região Centro (NUT II), mais especificamente na denominada região
da Cova da Beira (NUT III), na vertente setentrional da serra da Gardunha, e ocupa uma área de 700
Km2, na qual se distribuem 23 freguesias, registando uma densidade populacional de 42 hab/Km2.
A área geográfica do concelho do Fundão corresponde a 2,5% da superfície da Região Centro e a
50,9% da sub-região da Cova da Beira.

Por se localizar no centro do centro de Portugal continental, e por terem vindo a ser melhorados os
seus eixos viários ao longo dos últimos anos, apresenta-se como uma zona competitiva
territorialmente. Tem vindo a ser alvo de estratégias de desenvolvimento regional que passam pela
implementação de redes de aldeias, bem como de aumento do potencial para instalação de indústrias
na sequência da ampliação doas zonas industriais existentes e criação de outras, que têm na sua
proximidade a A23, autoestrada da beira interior, que liga diretamente à A1, autoestrada que liga o
norte ao sul do país. Há 10 anos a esta parte foi movida pela instalação de empresas de base
tecnológica e também de outras muito ligadas ao sector agrícola, cuja atividade caracteriza esta
região da cova da beira como sendo uma das mais produtivas.
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Situando-se na fronteira com a Covilhã, onde se localiza a UBI – universidade da beira interior, faz com
que se fortaleçam parcerias com esta instituição académica, podendo deste modo complementar
recursos e utilização de equipamentos ligados às novas tecnologias.

Do ponto de vista Histórico:
A primazia foi para os lugares onde o património cultural presente ostenta marcas que nos
identificam, deixadas através dos tempos, as quais conferem identidade a estes territórios, cujos
lugares manifestam um especial valor, seja ele histórico, cultural, patrimonial, religioso e/ou social,
elegendo-os como núcleos singulares e que merecem ser reabilitados e revitalizados para que a
memória e as vivências sejam reforçadas.

Quer seja pela sua arquitetura, pela paisagem onde estão inseridas, pela valorização dos percursos
natureza, associados ou não ao culto religioso, pelas festas e romarias populares, urge conservar estes
núcleos e o seu edificado, com o intuito de preservar e reforçar a auto estima das pessoas e a
estrutura destes lugares.

As delimitações propostas tiveram especial incidência nas centralidades (e envolvente próxima) dos
diferentes sítios, o que vem dar coerência ao anteriormente referido e que passa por valorizar o
património edificado existente, evitando a sua degradação e abandono, em detrimento da construção
da raiz. Também aumentar a oferta habitacional tradicional e carregada de valores socio culturais,
permitindo que novos habitantes e residentes usufruam da história do lugar, perpetuando a sua
identidade.

2.3. Enquadramento estratégico
Pretende-se com a delimitação destas ARUs restaurar a unidade e coesão territorial das centralidades
referidas. Para esse efeito o esforço dos investimentos concretos deverá incidir, fundamentalmente,
nas intervenções que possam desempenhar um papel estruturante e motriz ou multiplicativo no
desenvolvimento e ordenamento destes territórios.

Pretende-se, ainda, contribuir para a reabilitação do parque edificado, associado à revitalização do
comércio tradicional, para dar dignidade aos espaços que já estão instalados e carecem de
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intervenção, bem como para a captação de novas atividades económicas, no sentido de fomentar a
recuperação e reutilização dos edifícios degradados e/ou devolutos no seu todo.

Pretende-se, também, promover a melhoria geral da mobilidade e da acessibilidade, que irá respeitar
em primeiro lugar as necessidades sentidas pelos residentes, através da requalificação do espaço
público, equipamentos e espaços verdes e de utilização coletiva. São, para esse efeito,
preponderantes os percursos assentes na mobilidade suave, amiga do ambiente.

Para além do estímulo à reabilitação urbana por parte de operadores privados, que os benefícios e as
ações programadas devem desencadear, as ARUs propostas devem contemplar uma componente de
ações públicas específicas que catapultem esses investimentos, nomeadamente quando está em
causa a valorização do património natural e edificado.

3. Objetivos estratégicos
No atual quadro de degradação das áreas urbanas antigas, o desenvolvimento de ações de
reabilitação e de regeneração urbana constituem uma prioridade das políticas municipais, as quais
assentam nos objetivos principais estipulados no RJRU, nas orientações internas da política municipal
e nas especificidades dos lugares em apreço.

No seguimento das intervenções públicas realizadas cirurgicamente em todo o território concelhio ao
longo dos últimos anos, esta proposta ora formulada trata, assim, uma estratégia comum para um
problema igualmente comum, que assistimos nas nossas aldeias e povoações. O RJRU veio criar as
ferramentas legais para a definição de uma estratégia mais abrangente nesta questão da reabilitação
urbana e do seu edificado.
Assim, as presentes ARUs visam:
a. Estimular e apoiar a reabilitação do edificado degradado ou funcionalmente inadequado preservando e valorizando o património cultural, do espaço público e das respetivas
infraestruturas urbanas, que formam o tecido urbano;
b. Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque habitacional urbano e
dos espaços não edificados;
c. Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade,
diferenciação e competitividade urbana;
d. Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento
10

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

urbano, em que as ações de natureza material são concebidas na sua execução com
intervenções de natureza social e económica;
Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos
urbanos existentes;
Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva;
Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair
funções urbanas, designadamente habitacionais, comerciais ou de serviços;
Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão dos
espaços públicos de circulação;
Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade
condicionada;
Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados;
Dar acesso aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios
ou frações a um conjunto de incentivos disponíveis para a reabilitação urbana;
Promover atividades económicas, fomentar o turismo, a cultura e o lazer.

4. Delimitação das ARUs
A delimitação das ARUs é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara
Municipal, sendo o ato de aprovação publicado em Diário da República. A aprovação pela AM é
também comunicada ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

4.1. Áreas abrangidas
Estas delimitações procuraram abarcar o que reconhecidamente são as centralidades das freguesias,
(localidades, aldeias, povoações ou aglomerados), que constituem as áreas de maior densidade
urbana, onde se incluem os núcleos antigos, num total de 324,29 ha, de acordo com o quadro infra e
os limites apresentados nas plantas que acompanham esta memória.

N.º

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

ÁREA (HA)

01

ARU de Alcaria

4,54

02

ARU de Pesinho

2,73

03

ARU de Alcongosta

12,79

04
05

ARU de Alqueidão

3,52

ARU de S. Martinho

5,26
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06

ARU de Bogas de Cima

5,52

07

ARU de Bogas do Meio

3,44

08

ARU de Boxinos

2,73

09

ARU de Descoberto

2,01

10

ARU de Malhada Velha

4,64

11

ARU de Capinha

11,59

12

ARU de Castelejo

4,42

13

ARU de Açor

2,98

14

ARU de Enxabarda

4,75

15

ARU de Enxames

4,14

16

ARU de Fatela

6,67

17

ARU de Lavacolhos

7,32

18

ARU de Orca

12,05

19

ARU de Martianas

2,14

20

ARU de Zebras

3,75

21

ARU de Pêro Viseu

12,86

22

ARU de Vales de Pêro Viseu

1,37

23

ARU de Silvares

43,36

24

ARU de Cabeço do Pião

5,15

25

ARU de Soalheira

22,64

26

ARU de Souto da Casa

11,95

27

ARU de Vale de Urso

3,13

28

ARU de Telhado

6,45

29

ARU de Freixial

3,58

30

ARU de Três Povos

32,36

31

ARU de Aldeia de Joanes

2,71

32

ARU de Aldeia Nova do Cabo

7,00

33

ARU de Donas e Teixugas

4,24
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34

ARU de Chãos

1,83

35

ARU de Valverde

4,63

36

ARU de Carvalhal

6,49

37

ARU de Bogas de Baixo

7,29

38

ARU de Ladeira

1,58

39

ARU de Maxial da Ladeira

3,71

40

ARU de Urgeiro

2,08

41

ARU de Póvoa da Atalaia

5,83

42

ARU de Atalaia do Campo

5,17

43

ARU de Cortiçada

1,66

44

ARU de Mata da Rainha

3,63

45

ARU de Póvoa Palhaça

1,15

46

ARU de Quinta do Monte Leal

5,67

47

ARU de Quintas da Torre

2,42

48

ARU de Vale de Prazeres

7,39

Cada ARU é objeto de descrição e justificação no Anexo I do presente documento – onde consta a
identificação (conforme quadro supra), caracterização, levantamento fotográfico e competente planta
com a respetiva delimitação, no cumprimento das disposições legais do RJRU.

4.2. Efeitos
A delimitação de uma ARU produz, para cada uma delas, os seguintes efeitos:
a. Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais associados aos impostos municipais,
nomeadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as
transmissões onerosas de imóveis (IMT);
b. Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou
frações nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à
reabilitação urbana, nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA),
Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de
pessoas Coletivas (IRC);
c. Compromete o município a aprovar uma ORU para essa área num prazo máximo de três anos,
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sob pena de caducidade da ARU.

5. Benefícios fiscais e financeiros
Para além das possibilidades que o estabelecimento das ARUs abrem em termos de acesso a
financiamentos, designadamente no âmbito do novo quadro comunitário, para agentes públicos e/ou
particulares, importa destacar, entre múltiplas vantagens, um conjunto de incentivos fiscais e
financeiros aplicáveis a prédios ou frações urbanas objeto de ações de reabilitação.
Ora, dando cumprimento ao disposto na alínea a) do subcapítulo anterior, o Município do Fundão, no
âmbito do estabelecido no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), associado aos impostos municipais,
propõe-se aplicar os benefícios fiscais relativos a prédios ou frações urbanas objeto de reabilitação,
tal como disposto nos artigos 45º e 71º do EBF.
Ressalta-se que, o sucesso na realização das ações de reabilitação propostas para o edificado
integrado em ARU só se alcançará pela conjugação da aplicação de incentivos/ benefícios e
agravamentos, conforme se identifica e descreve nos pontos seguintes.

5.1. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
a. Isenção do IMI por um período de 3 anos a contar do ano de conclusão das obras de
reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais 5 anos (esta
prorrogação da isenção, tal como dispõe o nº 6 do art.45º do EBF, 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) no
caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e
permanente;
b. Agravamento da taxa para o triplo no caso de prédios em ruínas ou que se encontrem
devolutos há mais de um ano, conforme definição e conceito contido na redação do DecretoLei n.º 159/2006, de 08 de agosto (n.º3 do artigo 112º do CIMI);
c. Majoração até 30% a taxa aplicável aos prédios urbanos degradados, considerando-se como
degradados aqueles que face ao seu estado de degradação não cumpram satisfatoriamente a
sua função ou coloquem em causa a segurança de pessoas e bens (n.º8 do artigo 112º do
CIMI);
Ainda de referir que, neste âmbito, estão isentos de IMI os prédios classificados como monumentos
nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse
municipal (nos termos da legislação aplicável).
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5.2. Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas
(IMT)
a. Isenção do IMT para aquisição de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde
que o adquirente inicie as obras no prazo máximo de 3 anos após a aquisição;
b. Isenção do IMT na primeira transmissão de imóveis que tenham sido objeto de reabilitação e
que se destinem ao arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e
permanente.

5.3. Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
(IRS)
a. Dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, relacionados com a
reabilitação, até ao limite de 500 euros;
b. Tributação das mais-valias obtidas com a alienação de imóveis à taxa reduzida de 5%, ao
invés da taxa normal de 50% (sem prejuízo da opção de englobamento), quando decorrentes
da alienação de imóveis recuperados nos termos da estratégia da ARU;
c. Tributação à taxa de 5%, ao invés dos normais 28% (sem prejuízo da opção de englobamento)
dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos quando sejam inteiramente
decorrentes do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia da ARU.

5.4. Imposto de Valor Acrescentado (IVA)
No âmbito do Código do IVA, o imposto nas empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido em
diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU delimitadas nos
termos legais é cobrada a taxa reduzida de 6%, ao invés dos normais 23% (nos termos da legislação
aplicável).

6. Condições para atribuição de Benefícios/ Incentivos
À exceção da aplicação da taxa reduzida de IVA, que apenas obriga a comprovar a integração na ARU
através da certidão de localização, os restantes incentivos devem corresponder a obras de reabilitação
de edifícios das quais resulte uma melhoria mínima de 2 níveis do estado de conservação, atestada
pela certidão de reabilitação a que se alude de seguida.

6.1. Certificação de obras de reabilitação
Para efeitos do disposto no EBF, a realização das vistorias, para comprovação da necessária subida do
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estado de conservação das ações de reabilitação de edifícios realizadas nos imóveis localizados em
ARU, é da competência da Câmara Municipal, incumbindo-lhe certificar (através de certidão de
reabilitação) o estado de conservação dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de
reabilitação, e informar o serviço de finanças competente do reconhecimento do direito, quando tal
se verifique (no prazo de 20 dias, sendo que o serviço de finanças deve promover, no prazo de 15 dias,
a anulação das liquidações e/ou restituições dos impostos).
Para o interessado poder usufruir dos incentivos decorrentes do EBF, o estado de conservação do
edifício deverá subir 2 níveis após a realização da ação de reabilitação e, para efeitos da aplicação do
artigo 45º, atingir ainda, no mínimo, o nível bom, sendo que, neste último caso (se cumpridas as
condições do artigo 45º do EBF), terá ainda uma redução para metade das taxas devidas pela
avaliação do estado de conservação.
Os níveis acima referidos são estabelecidos no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro,
estando escalonados conforme se demonstra no quadro seguinte (artigo 5º, n.º2):

NÍVEL

5
4
3
2
1

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

Excelente
Bom
Médio
Mau
Péssimo

No Anexo III do presente documento constam os modelos de Fichas de avaliação do nível de
conservação de edifícios – antes e depois das intervenções – a elaborar pelos serviços, mediante
requerimento dos interessados previamente à execução dos trabalhos, conforme disposto na Portaria
n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, por remissão do n.º2 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 266B/2012, de 31 de dezembro, que servirão de base e fundamentação à certificação a que alude este
ponto.

6.2. Apoios financeiros facilitados
No âmbito do acesso facilitado a apoios financeiros:
a. As entidades gestoras podem contrair empréstimos, os quais, desde que autorizados por
despacho do ministro responsável pela área das finanças, não relevam para efeitos do
montante em dívida do município;
b. As entidades públicas e provadas têm acesso facilitado a programas específicos de
reabilitação, nomeadamente ao IFRRU.
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7. Ações de substituição
A par de apoios e incentivos, há que utilizar os instrumentos impositivos previstos na legislação em
vigor, que funcionam como pressão para reabilitação e para efetivo uso dos edifícios. O que aqui se
denominam ações de substituição fazem parte desse conjunto.
Em concreto:
a. Intimação dos proprietários à execução de obras, de acordo com o “dever de conservação” e a
“proibição de deterioração” (previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, DL
136/2014, art.º 89.º e art.º 90.º);
b. Em caso de incumprimento, execução pela Câmara de obras coercivas (conforme Regime
Jurídico da Urbanização e da Edificação, art.º 91.º, art.º 92.º, art.º 107.º e art.º 108.º), ou
promoção da expropriação por utilidade pública de edifícios e de frações (conforme previsto
no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, art.º 61.º), ou ainda da venda forçada (prevista no
art.º 62.º do mesmo diploma);
c. Arrendamento forçado, após execução de obras coercivas, nas situações referidas no mesmo
RJRU, art.º 59.º.
A seleção dos instrumentos a mobilizar em cada caso deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e da eficácia.
Nos casos que exijam mobilização de recursos financeiros do Município, este deverá procurar recorrer
aos instrumentos de apoio financeiro referidos no ponto anterior que possam ser mobilizados. Deve
também procurar o seu ressarcimento, nomeadamente através da venda do imóvel, para que a ação
direta municipal possa ir tendo continuidade ao longo do tempo.
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Anexo I
Identificação, caracterização e delimitação de cada ARU
das Freguesias do Fundão
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Freguesia de Alcaria
Alcaria é uma aldeia do concelho do Fundão e conta com a presença de três núcleos urbanos: Alcaria,
Pesinho e Espanadeira/cruzamento EN 18.
Trata-se de uma freguesia onde a agricultura desempenha um papel relevante, designadamente a
agricultura de pequena dimensão virada para o consumo próprio das famílias.
No setor secundário, desempenham um papel significativo as indústrias de lacticínios, sucatas,
materiais de construção, lagar de azeite, serralharia, comércio e hotelaria.
Ocupa uma área aproximada de 21.5 km2 e uma densidade populacional de 54,9hab/km² (2011).
Confina a nascente com as freguesias da Pêro Viseu e do Ferro, a sul com as freguesias de Valverde, do
Fundão, e Aldeia de Joanes, das quais está separada pela Ribeira da Meimoa, a poente confina com a
freguesia do Telhado e a norte com as freguesias do Dominguizo, de Vales do Rio, do Peso e do Barco,
sendo o rio Zêzere uma fronteira natural em relação a essa freguesias, e do Tortosendo.
Quanto à população residente, esta detinha 1180 habitantes, o que se traduziu numa taxa de variação
populacional negativa na ordem dos -7,2% face a 2001. Destes 1180 habitantes, 575 eram homens e
605 mulheres. Comparativamente a 2001, o género masculino diminuiu 6,5% e o feminino 7,8%.
Para o mesmo período de análise e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face
à sua variação negativa foram as dos 15 aos 24 anos (-36,1%). Em sentido oposto destacou-se a faixa
etária dos 75 e mais anos de idade, com +34,8%.
Relativamente ao estado civil (2011), a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 415
indivíduos solteiros, 586 indivíduos casados, 134 indivíduos viúvos e 45 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento geral da população
em 2011, a dimensão média das famílias clássicas era de 2,50.
Neste mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 546 indivíduos,
designadamente 297 homens e 249 mulheres, o que comparativamente a 2001 apresentou um
decréscimo de -7,3%.
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N.01 _ ARU de Alcaria
O aglomerado de Alcaria está implantado numa encosta do rio Zêzere, o que lhe confere um
interessante enquadramento natural e paisagístico, patente inclusivamente na existência de um
parque fluvial. Alcaria é atravessada pela linha férrea, que a divide, e pela EN346, que possibilita a
ligação à EN18 e ao Dominguizo, na Covilhã, através de uma ponte nova sobre o Zêzere.
O aglomerado possui arruamentos de traçado complexo e estreito e um casario característico, tendo a
expansão urbana sido feita de modo linear, essencialmente para Nascente, e ao longo do eixo
principal, com moradias unifamiliares.
A Área de Reabilitação Urbana de Alcaria, desenvolve-se ao longo de 4,54 ha, envolvendo todo o
casario antigo, tendo sido delimitada, a nascente, pela Rua de São Sebastião e Rua dos Barreiros,
coincidindo a sul e oeste com os “limites” do aglomerado. A norte termina junto ao largo de Nossa
Senhora das Necessidades.
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N.02 _ ARU de Pesinho
A aldeia de Pesinho localiza-se no extremo Poente da freguesia, numa encosta do rio Zêzere, com
pouca relação funcional com a sede, Alcaria. O aglomerado é definido por linguagens arquitetónicas
diferentes das características do local. O acesso é possibilitado pela EM515, que estabelece a ligação à
EN343 e, recentemente, ao aglomerado de Barco, no concelho da Covilhã, integrando uma variante,
que o contorna e permite o atravessamento do rio.
A Área de Reabilitação Urbana de Pesinho corresponde a 2,73 ha, distribuídos por toda a malha
urbana.
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Freguesia de Alcongosta
Alcongosta situa-se em plena serra da Gardunha, a cerca de 4 Km da sede de concelho. A existência do
território desta freguesia numa região arqueologicamente muito documentada faz supor que o
povoamento é não apenas anterior à Nacionalidade, mas de épocas muito mais remotas. Terra da
cereja por excelência, Alcongosta é ainda um dos maiores centros produtores de cestos de verga do
país. O seu nome radica na posição privilegiada de portela da Gardunha e da Cova da Beira: uma
congosta, que significa “caminho, passagem apertada entre elevações, ou entre paredes, e mais ou
menos em declive”.
Encaixada na Serra da Gardunha, a freguesia de Alcongosta, dispõe de uma rede viária, relativamente
densa, em que a maior parte é constituída por caminhos de acesso a propriedades agrícolas ou
florestais. Dado o acidentado do terreno, são vias estreitas e sinuosas, criando dificuldades de
circulação.
A via mais importante é a estrada municipal 521, que faz a ligação à N18, servindo de acesso á sede de
concelho, Fundão. É uma via estreita e muito sinuosa, mas com piso em bom estado de conservação.
O caminho municipal 1068 liga, a Oeste à N238 e à freguesia do Souto da Casa. É uma via estreita,
asfaltada e, em grande parte do traçado em mau estado de conservação. O caminho municipal 1070
faz a ligação a Este à N18, permitindo a ligação à Vila de Alpedrinha.
A freguesia de Alcongosta ocupa uma área de 7,31 km2 e 476 habitantes em 2016. No que diz respeito
à densidade populacional em 2011 existiam 68 indivíduos por km2 na freguesia, o que
comparativamente a 2011 revelou um decréscimo na ordem dos 13,2%.
Quanto à população residente, esta detinha 497 habitantes, menos 76 do que em 2001 o que se
traduziu numa taxa de variação negativa na ordem dos 13,3%. Destes 497 habitantes, 234 eram
homens e 263 mulheres, o que comparativamente a 2001 apresentou uma curva decrescente para
ambos (13,7% e 12,9% respetivamente).
No período compreendido entre 2001-2011 de uma forma geral, as faixas etárias que mais se
destacaram face à sua variação negativa foram as seguintes: 0-14 anos (29,1%) e 15-24 anos (27,1%).
Em sentido oposto destacou-se a faixa etária referente aos 75 e mais anos (21,2%).
Relativamente à caraterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas situava-se nos 2,36. Para o mesmo período (2011), faziam parte
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da população em idade ativa 212 indivíduos, designadamente 121 homens e 91 mulheres, o que
comparativamente a 2001 originou um decréscimo de -1,4%.
No que respeita aos níveis de instrução, verificou-se que 49 indivíduos não sabiam ler nem escrever,
158 detinham o 1º ciclo do ensino básico completo, 55 o 2º ciclo do ensino básico, 88 o 3º ciclo do
ensino básico, 31 o ensino secundário, 10 um pós-secundário e 28 indivíduos um curso superior.
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N.03 _ ARU de Alcongosta
A aldeia de Alcongosta desenvolve-se a partir do núcleo antigo, de estrutura radial, constituído por
uma concentração de edifícios, na média com 3 pisos, em torno da zona da igreja. Posteriormente, o
alargamento fez-se pela encosta, ao longo de arruamentos. A Norte deste conjunto mais urbano,
existem diversas construções unifamiliares que se dispõem, encosta acima, junto ao acesso para o
campo de futebol.
De declive acentuado, o aglomerado de Alcongosta encontra-se constrangido pela passagem da ribeira
de Bárbara, a Poente, e por ser atravessado na vertente Este pela A23.
A delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Alcongosta inicia, a poente, no casario seguinte à
Ribeira da Bárbara, que delimita o aglomerado, e inclui o núcleo antigo em torno da zona da igreja. A
sudeste é delimitada pelo início da Estrada da Floresta, e desenvolve a norte, pela Rua dos Candais,
pelas edificações do Casal de S. Gens. Desenvolve-se ao longo de 12,79 ha.
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Freguesia de Barroca
Situada no limite Noroeste do concelho, e contornada pelo rio Zêzere, faz a fronteira com o concelho
de Pampilhosa da Serra, apresenta uma topografia acidentada e uma presença dominante de
afloramentos rochosos. A freguesia de Barroca ocupa uma área de 23,1 km2 é composta pelos núcleos
urbanos de Barroca, Alqueidão e São Martinho.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 21,5 indivíduos por km 2 o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -21,7%.
A presente freguesia era composta por 496 habitantes, menos 138 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa de -21,8%. Destes 496 habitantes, 244 eram homens e
252 mulheres. Comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu 17,3% e o feminino 25,7%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-50,7%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (42,9%). Em sentido oposto aumentou a faixa etária dos 65 aos 74 anos de idade com +18%.
Relativamente ao estado civil (2011), a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 141
indivíduos solteiros, 273 indivíduos casados, 72 indivíduos viúvos e 10 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,18.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 130 indivíduos,
designadamente 80 homens e 50 mulheres, o que comparativamente a 2001 originou um decréscimo
de -26,1%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 53 pessoas não sabiam ler nem escrever, 203
possuíam o 1º ciclo do ensino completo, 47 o 2º ciclo do ensino básico, 65 o 3º ciclo do ensino básico,
22 o ensino secundário, 4 um pós-secundário e 15 um curso superior.
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N.04 _ ARU de Alqueidão
Alqueidão é um pequeno aglomerado situado num extremo do concelho, num local de topografia
acidentada e sobranceiro ao rio Zêzere, apresentando uma vista de grande valor natural e paisagístico.
Este aglomerado, de estrutura incaracterística, contempla edifícios de 2 e 3 pisos com linguagens
descontextualizadas, face às características arquitetónicas e construtivas locais.
Assim, a Área de Reabilitação Urbana de Alqueidão desenvolve-se ao longo de todo o tecido urbano,
na totalidade de 3,52 ha.
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N.05 _ ARU de S.Martinho
São Martinho tem o seu desenvolvimento a partir da EN238 para Sul. Possui um povoamento disperso,
condicionado tanto pelo atravessamento das ribeiras que o contornam a Sul e a Poente, como pela
topografia acidentada. Os edifícios, essencialmente, moradias unifamiliares, encontram-se um pouco
degradados.
A Área de Reabilitação Urbana de São Martinho ocupa 5,26 ha, desenvolvendo-se ao longo de todo o
tecido urbano.
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Freguesia de Bogas de Cima
Integrada na zona central da vertente Poente do concelho, a freguesia de Bogas de Cima ocupa uma
área de 31,24 km2 e apresenta declives acentuados. É constituída pelos núcleos urbanos de Bogas de
Cima, Bogas do Meio, Boxinos, Descoberto e Malhada Velha, que no conjunto apresentam grandes
problemas de desertificação, pois têm vindo a perder drasticamente a sua população
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 11,1 indivíduos por km 2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -25,8%.
A presente freguesia era composta por 347 habitantes, menos 119 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -25,5%. Destes 347 habitantes, 162 eram
homens e 185 mulheres, o que comparativamente a 2001 originou um decréscimo de -26,7% para o
sexo masculino e -24,5% para o feminino.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 15 aos 24 anos de idade (-55,2%) e a dos 25 aos 64 anos de idade (33%). Em sentido oposto aumentou a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +17,5%.
Quanto ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 104 indivíduos
solteiros, 198 indivíduos casados, 38 indivíduos viúvos e 7 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,31.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 162 indivíduos,
designadamente 88 homens e 74 mulheres, o que comparativamente a 2001 originou um decréscimo
de -1,8%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se 59 pessoas não sabiam ler nem escrever, 116 possuíam o
1º ciclo do ensino básico completo, 35 o 2º ciclo do ensino básico, 25 o 3º ciclo do ensino básico, 23 o
ensino secundário, 3 um pós-secundário e 9 um curso de ensino superior.
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N.06 _ ARU de Bogas de Cima
Bogas de Cima é um aglomerado de estrutura linear, com desenvolvimento ao longo do eixo principal,
a partir da zona da igreja, situada no extremo mais alto do arruamento. É limitado, a Poente e a Sul,
por importantes linhas de água. Inclui alguns edifícios de cariz tradicional, embora em mau estado de
conservação ou enquadrados por edifícios de construção mais recente. No interior do aglomerado os
edifícios são em banda com 2 e 3 pisos e nas zonas periféricas são unifamiliares, geralmente de
tipologia de ocupação isolada. A ocupação mais recente surgiu a Nascente, a meia encosta.
A delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Bogas de Cima ocupa o interior do aglomerado,
apoiada no eixo da Rua do Castelo, ao longo de 5,52 ha.
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N.07 _ ARU de Bogas do Meio
Bogas do Meio está situada no extremo Poente da freguesia, numa encosta da ribeira de Bogas. É de
pequena dimensão e apresenta declive acentuado, sendo a sua estrutura urbana incaracterística, com
início em torno da igreja. É composto por arruamentos estreitos e edifícios de 3 pisos com linguagens
arquitetónicas dissonantes. Existem algumas construções novas no interior do aglomerado,
resultantes de processos de substituição de edifícios antigos.
A Área de Delimitação de Urbana de Bogas do Meio é delimitada a nordeste pela Rua Engenheiro
Amaro da Costa e a sul e sudoeste pela Rua do Barreiro e Rua da Capela e ocupa uma área de 3,44 ha.
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N.08 _ ARU de Boxinos
A aldeia de Boxinos é um pequeno conjunto urbano localizado a nordeste da sede de freguesia, numa
encosta sobranceira à ribeira com o mesmo nome. A ocupação foi sendo feita ao longo dos
arruamentos existentes e apresenta diversos edifícios já adulterados devido à introdução de materiais
e estruturas descontextualizadas.
A Área de Reabilitação Urbana de Boxinos estende-se ao longo de todo o aglomerado, num total de
2,73 ha.
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N.09 _ ARU de Descoberto
A aldeia de Descoberto localiza-se a sul da sede de freguesia, também ela numa encosta sobranceira à
ribeira com o mesmo nome. A ocupação foi feita, também, ao longo de arruamentos existentes e
manifesta alguma descaracterização no seu conjunto.
A Área de Reabilitação Urbana de Descoberto ocupa uma área de 2,01 ha, ao longo da zona
consolidada do aglomerado.
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N.10 _ ARU de Malhada Velha
Malhada Velha localiza-se a nascente da sede de freguesia, numa encosta delimitada pelos afluentes à
ribeira de Bogas. Tal como os aglomerados de Boxinos e Descoberto, viu a sua ocupação ser feita ao
longo dos arruamentos existentes e partilha também da existência de diversos edifícios já adulterados
devido à introdução de materiais e estruturas descontextualizadas
Foi definida uma Área de Reabilitação Urbana no total de 4,64 ha que ocupa toda a estrutura urbana
da aldeia.
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Freguesia de Capinha
Situada a Nordeste da cidade do Fundão, numa colina sobranceira à serra da Santinha, é composta
pelo aglomerado sede de freguesia, Capinha, atravessado pela EN345, que possibilita a ligação à
Covilhã, e pelo início da EN346, que estabelece a ligação a Pêro Viseu, e contornado pela ribeira das
Poldras, a Poente, e atravessada por um seu afluente, a Sudeste do conjunto mais antigo.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 12,5 indivíduos por km 2 na freguesia,
o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo populacional na ordem dos 20,1%.
A presente freguesia era composta por 494 habitantes, traduzindo-se numa taxa de variação
populacional negativa na ordem dos -20,3%. Destes 494 habitantes, 234 eram homens e 260
mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -20,4% e o feminino -20,2%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 15 aos 24 anos de idade (-51,4%) e a dos 65 aos 74 anos de idade (50,8%). Não se verificando acréscimos populacionais nas restantes faixas etárias.
Relativamente ao estado civil (2011), a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma:
153 indivíduos solteiros, 239 indivíduos casados, 82 indivíduos viúvos e 20 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas rondava os 2,24.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 188 indivíduos,
designadamente 106 homens e 82 mulheres, o que comparativamente a 2001 concorreu para um
decréscimo de -7,8%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 96 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 134
possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 58 o 2º ciclo do ensino básico, 77 o 3º ciclo do ensino
básico, 41 o ensino secundário, 3 um pós-secundário e 15 um curso superior.
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N.11 _ ARU de Capinha
O núcleo antigo de Capinha, de traçado orgânico, é constituído por arruamentos estreitos e irregulares
e possui um interessante património arquitetónico, com diversas casas senhoriais. As áreas de
expansão mais recentes localizam-se ao longo dos arruamentos que permitem aceder ao interior do
aglomerado. Os edifícios têm, na generalidade, 2 a 3 pisos, constituindo moradias unifamiliares em
banda. Na generalidade, o parque edificado encontra-se em bom estado de conservação, existindo
diversos edifícios reabilitados.
A Área de Reabilitação Urbana de Capinha desenvolve-se ao longo de 11,59 ha por toda a estrutura
interior ao aglomerado, estendendo-se, a partir daqui para nascente ao longo do Bairro de São Marcos
e a norte, ao local de Vale Dourado.
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Freguesia de Castelejo
A freguesia de Castelejo é de pequena dimensão, confrontando a norte com o concelho da Covilhã e a
Sul com o de Castelo Branco. Da freguesia fazem parte, para além da povoação principal, os
aglomerados de Açor e de Enxabarda.
Castelejo está implantado numa encosta, algo inclinada, cortada por alguns afluentes à ribeira do
Tormentoso que o contorna a Sul.
Açor está situado no estremo Sudoeste da freguesia, com acesso a partir do CM1063.
Enxabarda localiza-se a Sul de Castelejo e tem acesso pela M517, a partir da EN238, a Poente da sede
de freguesia.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 22,2 indivíduos por km 2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -20,6%.
A presente freguesia era composta por 656 habitantes, menos 168 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -20,4%. Destes 656 indivíduos 299 eram
homens e 357 mulheres, o que comparativamente a 2001 originou um decréscimo tanto no sexo
masculino (-21,9%) como no feminino (-19%).
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos14 anos de idade (-22,1%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (48,5%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +7,1%.
Quanto ao estado civil em 2011, a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma: 205
indivíduos solteiros, 362 indivíduos casados, 79 indivíduos viúvos e 10 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas rondava os 2,33.
Neste mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 244 indivíduos,
nomeadamente, 129 homens e 115 mulheres, o que comparativamente a 2001 concorreu para um
decréscimo de -9,3%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 63 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 253
possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 66 o 2º ciclo do ensino básico, 98 o 3º ciclo do ensino
básico, 46 o ensino secundário, 6 um pós-secundário e 18 o ensino superior.

47

N.12 _ ARU de Castelejo
Castelejo apresenta um núcleo antigo, apoiado, essencialmente, na EN238, que atravessa e estrutura
o aglomerado. O conjunto teve início ao longo eixo principal, onde se situa a igreja, e desenvolveu-se,
ora ao longo deste, ora em arruamentos perpendiculares. Possui um parque edificado degradado,
integrando ainda edifícios de cariz tradicional, de 3 pisos, com interesse, no seu conjunto.
A Área de Reabilitação Urbana de Castelejo desenvolve-se ao longo de 4,42 ha, apoiada no eixo
central da aldeia, e definida pelos arruamentos perpendiculares da mesma.
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N.13 _ ARU de Açor
Açor é constituído por uma estrutura linear, e desenvolve-se ao longo do eixo principal e sobre uma
encosta com alguma inclinação, orientada a Nascente e atravessada por alguns afluentes à ribeira da
Enxabarda. Este aglomerado encontra-se descaracterizado e em mau estado de conservação,
apresenta edificações com linguagens arquitetónicas descontextualizadas, e outras ainda antigas, em
avançado estado de degradação.
A Área de Reabilitação Urbana de Açor ocupa 2,98 ha, ao longo de todo o tecido urbano.
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N.14 _ ARU de Enxabarda
Enxabarda é um conjunto urbano de alguma dimensão, pois inclui para além do seu núcleo antigo,
bolsas periféricas urbanizadas, atravessado pela ribeira da com o mesmo nome e alguns afluentes. O
núcleo mais antigo é denso, composto por ruas estreitas de traçado um pouco irregular, e está
disposto sobre uma encosta sobranceira à ribeira da Enxabarda e a um afluente, que o contorna na
vertente Norte e Nascente. Os edifícios nesta zona são em banda e têm geralmente 2 e 3 pisos. As
áreas de ocupação mais recente, situadas a Norte do núcleo antigo e ao longo do arruamento que
permite o seu acesso, dispõem-se numa zona menos acidentada sobranceira à ribeira e têm uma
ocupação bastante dispersa.
A Área de Reabilitação Urbana de Enxabarda foi definida para este núcleo mais antigo, contornando,
aqui, todo o edificado, num total de 4,75 ha.
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Freguesia de Enxames
Esta freguesia ocupa uma área de 22,48 km2 e está situada na área central da zona Nordeste do
concelho, entre a Serra da Gardunha e a Serra da Canaveira.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 23,1 indivíduos por km 2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -12,9%.
A presente freguesia era composta por 520 habitantes, menos 76 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -12,8%. Destes 520 habitantes 265 eram
homens e 255 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -7,7% e o
feminino -17,5%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-33,3%) e a dos 65 aos 74 anos de idade (30,1%). Em sentido contrário, aumentou a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +11,1%.
Quanto ao estado civil, encontrava-se dividida da seguinte forma: 163 indivíduos solteiros, 273
indivíduos casados, 70 indivíduos viúvos e 14 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,45.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 188 habitantes,
designadamente 107 homens e 81 mulheres, o que comparativamente a 2001 decresceu -8,7%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 95 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 155
possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 75 o 2º ciclo do ensino básico, 68 o 3º ciclo do ensino
básico, 49 o ensino secundário, 4 um pós-secundário e 22 um curso superior.
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N.15 _ ARU de Enxames
A freguesia dos Enxames é caracterizada por uma grande dispersão, não existindo um núcleo
consolidado onde se regista maior concentração de população, não possuindo, desta forma, uma
estrutura urbana definida, sendo constituído por vários conjuntos de casas que se foram agregando ao
longo dos arruamentos existentes, constituindo, assim, uma tipologia de povoamento particular no
território concelhio. No entanto, dispõe de alguns equipamentos de caracter básico, no âmbito da
saúde, desporto e lazer, enquadrados no conjunto urbano de Enxames. Na generalidade, os edifícios
são de construção relativamente recente e correspondem a moradias unifamiliares com 2 pisos,
estando alguns inseridos em pequenas quintas.
Ao todo, a freguesia de Enxames é constituída pelos conjuntos urbanos existentes em Amieiro Alto,
Salgueiral, Enxames, Sr.ª do Fastio, Bairro da Ponte Nova e Rossio do Magalão. A Área de Reabilitação
Urbana definida ocupa uma área de 4,14 ha, tendo sido delimitada para o conjunto urbano da Sra do
Fastio, onde se localizam alguns dos equipamentos referidos e, que, pese embora não possa ser
considerado “núcleo central”, é pelo caráter funcional, o espaço urbano mais agregador.
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Freguesia de Fatela
Situada a Nascente do Fundão, junto à EN343, apresenta uma topografia pouco acidentada e está
integrada na área do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. A freguesia ocupa uma área de
11,27 km2 e é constituída pelo aglomerado de Fatela e pelo pequeno núcleo urbano da Fatela-Gare.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 50,1 indivíduos por km2, o que
comparativamente a 2001 revelou um aumento na ordem dos +2,8%.
A presente freguesia era composta por 564 habitantes, mais 15 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional positiva na ordem dos +2,7%. Destes 564 habitantes 266 eram
homens e 298 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino aumentou +3,1% e o
feminino +2,4%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, a faixa etária que mais se destacou face à sua variação
negativa foi a dos 0 aos 14 anos de idade (-34,4%). Em sentido inverso, destacaram-se as faixas etárias
dos 75 e mais anos de idade (+31,0%) e a dos 25 aos 64 anos idade com +14,3%.
Quanto ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 191 indivíduos
solteiros, 301 indivíduos casados, 59 indivíduos viúvos e 13 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas de 2,51.
Nesse mesmo período, faziam parte da população em idade ativa 263 indivíduos, designadamente 132
homens e 131 mulheres, o que comparativamente a 2001 correspondeu a um crescimento de +7,8%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 55 indivíduos que não sabiam ler nem
escrever, 177 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 80 o 2º ciclo do ensino básico, 94 o 3º
ciclo do ensino básico, 54 o ensino secundário, 5 um pós-secundário e 27 o ensino superior.

57

N.16 _ ARU de Fatela
Fatela apresenta uma estrutura linear, com desenvolvimento original a partir da zona da igreja, tendo
as áreas de ocupação mais recente surgido, essencialmente, a Sul deste núcleo, ao longo do
arruamento principal e de uma via de acesso local, com extensão para Sudeste, e a Nordeste da área
central, também ao longo de uma via. Integra diversos imóveis de interesse patrimonial e alguns
edifícios tradicionais de revestimento a pedra, existindo porém linguagens arquitetónicas
desenquadradas face ao contexto local.
A Área de Reabilitação Urbana da Fatela estende-se por 6,67 ha, sendo limitada a sudeste pelas
edificações da Rua da Ladeira, dirigindo-se a norte, pelo conjunto que se desenvolve ao longo do
arruamento principal, até nordeste, pela Rua Nova da Carreira.
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Freguesia de Lavacolhos
A freguesia de Lavacolhos ocupa uma área de 19,87 km2 e está situada a Poente da cidade do Fundão
e integra o aglomerado urbano de Lavacolhos, atravessado pela EN238, que estabelece a ligação entre
o Fundão e o concelho de Pampilhosa da Serra.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 11,9 indivíduos por km2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -2,3%.
A presente freguesia era composta por 236 habitantes, menos 6 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -2,5%. Destes 236 indivíduos 119 eram
homens e 117 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino aumentou +3,5% e o
feminino diminuiu -7,9%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-38,1%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (35,5%). Em sentido inverso, aumentaram as faixas etárias dos 25 aos 64 anos de idade e a dos 65 aos
74 anos idade (+16% e +17,5% respetivamente).
Relativamente ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 67 indivíduos
solteiros, 130 indivíduos casados, 35 indivíduos viúvos e 4 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,17.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 78 indivíduos,
designadamente 49 homens e 29 mulheres, o que comparativamente a 2001 resultou num
crescimento de +27,9%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 15 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 85 que
possuíam o 1º ciclo do ensino completo, 27 o 2º ciclo do ensino básico, 39 o 3º ciclo do ensino básico,
19 o ensino secundário, 4 um pós-secundário e 8 um curso superior.
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N.17 _ ARU de Lavacolhos
O núcleo urbano de Lavacolhos dispõe de uma malha bastante interessante, organizada em torno da igreja, com
um desenvolvimento radial e orgânico e edifícios em banda com 2 pisos, representativos de uma arquitetura
tradicional, existindo, no entanto, diversos edifícios adulterados. As áreas de expansão surgem a Nascente do
núcleo antigo e são ocupadas, essencialmente, por moradias unifamiliares isoladas.
A Área de Reabilitação Urbana de Lavacolhos desenvolve-se ao longo de 7,32 ha, definidos, na generalidade,
pela estrutura urbana referida, tendo limite a norte pelas edificações da Rua de Santo Amaro e pelas que dela
têm acesso e, a nascente, pela EN238.
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Freguesia de Orca
Esta freguesia ocupa uma área de 54,98 km2 e está situada na vertente Sudeste do território, junto ao
concelho de Idanha-a-Nova e de Castelo Branco e é limitada a Nascente pelo ribeiro do Taveiro e a Sul
pela ribeira de Alpreade. É atravessada pela EN239, sendo composta por três aglomerados: Orca,
Martianas e Zebras
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 11,8 indivíduos por km 2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -18,9%.
A presente freguesia era composta por 650 habitantes, menos 150 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -18,8%. Destes 650 habitantes, 323 eram
homens e 327 mulheres. Comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -16,5% e o feminino 20,8%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-35,6%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (39,3%). Em sentido inverso, aumentou a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +5,1%.
Quanto ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 135 indivíduos
solteiros, 374 indivíduos casados, 112 indivíduos viúvos e 29 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,01.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 172 indivíduos,
designadamente 107 homens e 65 mulheres, o que comparativamente a 2001 registou um decréscimo
de -31,7%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 156 pessoas não sabiam ler nem
escrever, 256 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 61 o 2º ciclo do ensino básico, 55 o 3º
ciclo do ensino básico, 29 o ensino secundário, 1 individuo o pós-secundário e 22 um curso superior.
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N.18 _ ARU de Orca
Orca é um aglomerado de alguma dimensão, atravessado pela EN239, que permite o acesso a Idanhaa-Nova, sendo composto por um núcleo antigo muito denso, situado na vertente Sul do eixo que o
atravessa. A estrutura do núcleo é complexa, com ruas muito estreitas e de traçado labiríntico,
enquanto que as zonas de ocupação mais recente se localizam essencialmente numa zona situada a
Norte da EN239. Este conjunto é atravessado por um afluente da ribeira do Taveiro, que passa a Este
do núcleo antigo e se desenvolve para Norte. Na zona mais antiga, existem ainda diversos edifícios
com interesse, embora algo degradados, assim como alguns de caracter tradicional com 2 e 3 pisos.
Nas zonas mais recentes, a tipologia dominante é a habitação unifamiliar.
Foi definida a Área de Reabilitação Urbana em torno do núcleo antigo, alargando pelas edificações que
constituem uma estrutura urbana mais densa, definida para norte do eixo da Rua Eng.º Lopes Galvão.
Ao todo ocupa 12,05 ha.
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N.19 _ ARU de Martianas
Martianas é uma pequena aldeia de traçado linear e com ocupação dispersa, mais acentuada no
núcleo mais a Sul. Localizada a Nordeste de Orca e muito próxima do concelho vizinho, nesta aldeia há
a destacar o enquadramento paisagístico, situada no vale do ribeiro do Taveiro, a meia encosta, com
presença de diversos afloramentos graníticos que vão pontuando a paisagem. As casas são moradias
unifamiliares, algumas em banda, e apresentam 2 a 3 pisos.
A Área de Reabilitação Urbana de Martianas desenvolve-se ao longo de toda a estrutura urbana, num
total de 2,14 ha.
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N.20 _ ARU de Zebras
Zebras é uma pequena aldeia com início junto à EM558 e a nascente da Ribeira de Alpreade. O núcleo
mais antigo possui alguns imóveis com interesse e diversos edifícios tradicionais dispostos a partir da
zona central, ao longo de arruamentos muito estreitos e de traçado complexo. Estes têm 2 pisos,
sendo que, no núcleo mais denso, são em banda e nas zonas periféricas de tipologia isolada.
Foi delimitada a Área de Reabilitação das Zebras ao longo do núcleo central, área nascente da
localidade, ocupando 3,75 ha.
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Freguesia de Pêro Viseu
Localizada no extremo Norte do concelho, a freguesia de Pêro Viseu é atravessada pela EN346, que
possibilita a ligação entre Alcaria e Penamacor. A Sul, a freguesia é delimitada pela ribeira da Meimoa,
numa orografia pouco acidentada. Esta freguesia é composta pelos aglomerados de Pêro Viseu e de
Vales de Pêro Viseu. Ocupa uma área de 19,2 km2 e situa-se a 12 km do Fundão e a 16 km da Covilhã.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 37,9 indivíduos por km 2 na freguesia,
o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -12,4%.
A presente freguesia era composta por 728 habitantes, menos 103 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -12,4%. Destes 728 indivíduos 347 eram
homens e 381 mulheres, o que comparativamente a 2001 correspondeu a um decréscimo tanto do
sexo masculino como do feminino (-14,3% e -10,6% respetivamente).
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 65 aos 74 anos de idade (-39,7%), a dos 15 aos 24 anos de idade (29,5%) e a dos 0 aos 14 anos de idade (-28,8%). Em sentido inverso, aumentou o grupo etário dos 25
aos 64 anos de idade com +4,1%.
Relativamente ao estado civil, distribuía-se da seguinte forma: 239 indivíduos solteiros, 398 indivíduos
casados, 84 indivíduos viúvos e 7 indivíduos divorciados.
Quanto à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,39.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 302 indivíduos,
designadamente 164 homens e 138 mulheres, o que comparativamente a 2001 correspondeu a um
crescimento de +1%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 57 indivíduos não sabiam ler nem
escrever, 259 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 94 o 2º ciclo do ensino básico, 107 o 3º
ciclo do ensino básico, 85 o ensino secundário, 12 um pós-secundário e 37 o ensino superior.
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N.21 _ ARU de Pêro Viseu
Pêro Viseu é um aglomerado de alguma dimensão, constituído pelo núcleo antigo e por uma área de
ocupação recente. O núcleo antigo é denso e dispõe-se sobre uma encosta inclinada e orientada a
Sudoeste, tendo-se desenvolvido numa malha labiríntica, composta por ruas estreitas e irregulares. O
conjunto inclui diversos edifícios de cariz tradicional, alguns com linguagens arquitetónicas
descontextualizadas. As construções mais recentes, distribuem-se um pouco por todo o núcleo
histórico, particularmente, numa área situada a Sul e a Poente da EN346, e referem-se a moradias
unifamiliares de tipologia isolada e com 2 pisos de volumetria. O aglomerado é atravessado por
diversas linhas de água, que, de certa forma, condicionam a sua ocupação.
A Área de Reabilitação Urbana de Pêro Viseu distribui-se por todo o núcleo antigo e, em direção a
poente, pelo edificado que rodeia a EN 346, dentro do aglomerado urbano, totalizando 12,86 ha.
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N.22 _ ARU de Vales de Pêro Viseu
Vales de Pêro Viseu está implantada numa encosta de inclinação suave e com exposição a Sul. É uma
pequena aldeia que teve início junto à capela e, posteriormente, se estendeu ao longo do arruamento
que a estrutura e dá acesso. Atualmente, e no geral, a ocupação é dispersa e já se prolonga até à EN
346, através de moradias unifamiliares que vão pontuando o arruamento de acesso.
A Área de Reabilitação Urbana de Vales de Pêro Viseu ocupa uma área de 1,37 ha e desenvolve-se ao
longo de toda a estrutura urbana do aglomerado.
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Freguesia de Silvares
A freguesia de Silvares ocupa uma área de 20,25 km2 e está situada na vertente noroeste do Fundão,
junto ao rio Zêzere que estabelece a fronteira entre o concelho do Fundão e da Covilhã, que lhe
confere uma envolvente natural e paisagística de destaque. É constituída por dois núcleos urbanos,
integrados em perímetro urbano: Silvares e Cabeço do Pião.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 47,8 indivíduos por km 2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -12,3%.
A presente freguesia era composta por 968 habitantes, menos 136 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa de -12,3%. Destes 968 habitantes 478 eram homens e
490 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -11,2% e o feminino 13,4%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-21,3%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (43,1%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +19,8%.
Quanto ao estado civil (2011), a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma: 317
indivíduos solteiros, 532 indivíduos casados, 100 indivíduos viúvos e 19 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,46.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 430 indivíduos,
designadamente 234 homens e 196 mulheres, o que comparativamente a 2001 correspondeu a um
decréscimo de -5,5%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 69 indivíduos não sabiam ler nem
escrever, 286 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 125 o 2º ciclo do ensino básico, 176 o 3º
ciclo do ensino básico, 95 o ensino secundário, 8 um pós-secundário e 48 o ensino superior.
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N.23 _ ARU de Silvares
Silvares situa-se numa encosta do rio Zêzere bastante acidentada, constituindo um importante núcleo
urbano de estrutura densa e de grande dimensão. Esta Vila é atravessada pela EN238, que possibilita a
ligação ao Fundão e se assume como o eixo estruturante da ocupação, concentrando numa área
central, junto à igreja, as principais funções terciárias de apoio. Os edifícios são geralmente em banda
e com 3 pisos, sendo que parte deles continua a ser de cariz tradicional. A ocupação mais recente
processou-se ao longo da EN238, quer através de uma simples ocupação linear, quer através da
criação de vias perpendiculares a esta, mas também numa área a Norte do aglomerado, junto à via
que dá acesso à outra margem do rio (concelho da Covilhã) e numa área a Sul do afluente ao Zêzere,
que atravessa o aglomerado a Sul. Nestas áreas surgiram não só moradias unifamiliares (2 e 3 pisos),
isoladas ou em banda, mas também edifícios de habitação coletiva e equipamentos.
A Área de Reabilitação Urbana de Silvares desenvolve-se ao longo de 43,36 ha e ocupa todo o núcleo
urbano de maior densidade.
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N.24 _ ARU de Cabeço do Pião
Cabeço do Pião é um pequeno núcleo, junto ao rio Zêzere, construído de raiz para os trabalhadores
das Minas da Panasqueira. Este núcleo foi recentemente recuperado, mantendo os edifícios e
estruturas originais (residências, refeitório, edifícios de apoio e o edifico da lavagem do minério),
tendo sido alguns destes adaptados para acolher a atual Pousada da Juventude da Mina, inaugurada
em 2007.
A Área de Reabilitação Urbana de Cabeço do Pião ocupa 5,15 ha e toda a área edificada do
aglomerado.
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Freguesia de Soalheira
A freguesia da Soalheira ocupa uma área de 12,42 km2 e está situada no extremo Sul do concelho,
numa encosta da Serra da Gardunha orientada a Sul, fazendo fronteira com o concelho de Castelo
Branco. A estrutura urbana da freguesia é constituída pelo aglomerado da Soalheira.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 71,7 indivíduos por km2 na freguesia
de Soalheira, o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos 17,5%.
A presente freguesia era composta por 891 habitantes, menos 239 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -21,2%. Destes 891 habitantes 439 eram
homens e 452 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -22,8% e o
feminino -19,4%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-50,4%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (33,1%). Em sentido inverso, aumentou a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +36,5%.
Quanto ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 267 indivíduos
solteiros, 485 indivíduos casados, 123 indivíduos viúvos e 16 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,24.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 311 indivíduos,
designadamente 172 homens e 139 mulheres, o que comparativamente a 2001 correspondeu um
decréscimo de -26,1%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 96 indivíduos não sabiam ler nem
escrever, 323 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 81 o 2º ciclo do ensino básico, 159 o 3º
ciclo do ensino básico, 84 o ensino secundário, 3 um pós-secundário e 49 o ensino superior.
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N.25 _ ARU de Soalheira
Soalheira teve origem num núcleo antigo de traçado orgânico, implantado entre duas linhas de água, e
posteriormente apresentou um desenvolvimento linear para Sudoeste e Norte. É um aglomerado de
dimensão considerável, que assume importância a nível concelhio, tanto pela sua disposição como por
se situar muito próximo do nó da A23, com a EN18. As construções nas áreas de ocupação recente
surgem, na generalidade, sob a forma de moradias unifamiliares com 2 pisos, de tipologia isolada,
geminada ou em banda.
É ainda de salientar que a ocupação na zona a Sudoeste do núcleo antigo, resulta de uma estrutura
urbana com início nos anos 70 e com base numa ocupação composta por moradias unifamiliares de
tipologia isolada.
A Área de Reabilitação Urbana da Soalheira inclui o núcleo antigo e parte das áreas de
desenvolvimento quer para norte, quer para sudoeste, num total de 22,64 ha.
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Freguesia de Souto da Casa
Souto da Casa é umas das 23 freguesias que constituem o concelho do Fundão. Ocupa uma área de
29,37 Km2 e situa-se no sopé da Serra da Gardunha, defronte da Serra da Estrela, próximo da sede de
Concelho, o Fundão, de onde dista cerca de 5 Km. Faz fronteira a Norte com Telhado, Aldeia Nova do
Cabo e Aldeia de Joanes, a Oeste com Castelejo, a Este com Alcongosta e Castelo Novo e, a Sul com
São Vicente da Beira, concelho de Castelo Branco.
Encaixada na vertente Norte da Serra da Gardunha, a freguesia de Souto da Casa, dispõe de uma rede
viária, relativamente densa, em que a maior parte é constituída por caminhos, de acesso a
propriedades agrícolas ou florestais. Dado o acidentado do terreno, são vias estreitas e sinuosas,
criando dificuldades de circulação.
As vias mais importantes são a N238, que atravessa a aldeia de Souto da Casa, no sentido Este-Oeste e
é a via de acesso à sede de concelho, Fundão, e a N352, que liga a aldeias anexas da freguesia.
Relativamente aos locais anexos à freguesia, a distância para Vale Palaio é de 2 Km, a Oeste via N238.
Seguindo pela mesma via, depois a Sul pela N352, temos Vale Mendinho a 3,4 Km, Casal de Álvaro
Pires a 6 Km e, Vale de Urso a 8,5 Km.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 27,5 indivíduos por km2 na freguesia,
o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos 18,3%.
A presente freguesia era composta por 807 habitantes, menos 181 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos 18,3%. Destes 807 habitantes, 372 eram
homens e 435 mulheres. Comparativamente a 2001, o género masculino diminuiu 20,7% e o feminino
16,2%.
Os grupos etários com maior expressão na freguesia são os que se encontram na faixa etária dos 25 e
64 anos, com 47%, seguido da população com 65 e mais anos (35 %), que no seu conjunto, perfazem
82% do total da população residente. O grupo etário dos 0 aos 14 anos de idade é o que menos
população tem, afigurando 8,8% do peso total.
Tendo em conta aos dados disponíveis pelo último recenseamento populacional (censos de 2011), a
população com 65 anos ou mais corresponde a 281, o que em comparação com 2001 (293) traduz-se
num ligeiro decréscimo de 12 indivíduos e numa taxa de variação de 4 %.
Seguindo a mesma tendência, a população jovem dos 0 aos 14 anos registou neste período um
decréscimo de 132 para 71 indivíduos, o que indica em termos absolutos uma perda de 61 indivíduos
(-46%).
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Importa igualmente analisar a dimensão média das famílias clássicas residentes na freguesia. Os dados
referem-se ao Recenseamento Geral da População e Habitação de 2011 e, nesse ano correspondia a
2,23. Faziam parte da população em idade ativa 292 indivíduos, designadamente 153 homens e 139
mulheres, o que comparativamente a 2001 equivaleu a um decréscimo de 17,3%.
A população residente exerce atividade, em maior percentagem, no sector dos serviços e no sector
secundário, com 50,8% e 41,0% respetivamente, correspondendo os restantes 8,2% ao setor primário.
Quanto à vitalidade da aldeia, trata-se de uma área rural que tem vindo a sofrer uma grande influência
da proximidade da sede de concelho. Esta influência tem vindo a contribuir para a alteração dos
hábitos de vida, cada vez mais as caraterísticas rurais têm sido substituídas por caraterísticas mais
urbanas, funcionando atualmente como um dormitório, onde o seu caráter periurbano é já bastante
notório.

84

N.26 _ ARU de Souto da Casa
Souto da Casa é atravessado pela EN 238, encontrando-se o grosso do aglomerado a Sul deste eixo.
Apresenta um núcleo antigo compacto, de traçado radio concêntrico e arruamentos estreitos, tendose posteriormente expandido tentacularmente ao longo dos eixos viários, em torno do núcleo mais
antigo. No interior do aglomerado existem diversos edifícios tradicionais, embora já intercalados com
novas construções resultantes de processos de renovação urbana, que conferem ao conjunto alguma
descaracterização. As zonas de ocupação mais recente têm uma ocupação dispersa, já que os edifícios
se vão implantando arbitrariamente pelo espaço, embora ao longo de arruamentos existentes. Nas
áreas situadas nas imediações do perímetro urbano existem diversos edifícios, integrados em solo
rústico.
A Área de Reabilitação Urbana de Souto da Casa desenvolve-se a partir do núcleo antigo do
aglomerado, sendo limitada a norte pelas edificações junto da EN 238 e estendendo-se, de forma
tentacular, pelos diversos eixos da aldeia, em particular, a sul/sudeste pela Rua do Carvalhal/ Rua de
Santo António e ao pequeno núcleo junto à Capela de Santo António, bem como à Rua do Campo de
Futebol. Ocupa uma área de 11,95 ha.
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N.27 _ ARU de Vale de Urso
Vale de Urso, situado no extremo Sul da freguesia e a Poente da EN352 e de um afluente à ribeira do
Tormentoso, que o limitam a Sul, está implantado numa encosta sobranceira à ribeira que o contorna.
A ocupação, não muito densa, foi-se estabelecendo ao longo de arruamentos perpendiculares à
estrada de acesso, e os edifícios, destinados ao uso habitacional, têm geralmente dois pisos e são de
tipologia em banda.
A Área de Reabilitação Urbana de Vale de Urso acompanha toda a estrutura urbana do aglomerado,
num total de 3,13 ha.
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Freguesia de Telhado
A freguesia de Telhado situa-se na metade ocidental do território concelhio, num local de relevo
pouco acidentado, atravessado pelas ribeiras da Gardunha, das Gabefas, do Carcavão e do
Tormentoso. A estrutura urbana da freguesia é constituída pelos aglomerados de Telhado e de
Freixial.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 35 indivíduos por km 2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -0,3%.
A presente freguesia era composta por 618 habitantes, menos 1 do que em 2001 o que traduziu uma
taxa de variação populacional negativa de -0,2%. Destes 618 habitantes 298 eram homens e 320
mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino aumentou+ 0,3% e o feminino diminuiu 0,6%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-18,9%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (26,4%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos com +18,2).
Relativamente ao estado civil (2011), a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma:
183 indivíduos solteiros, 352 indivíduos casados, 68 indivíduos viúvos e 15 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,36.
Neste mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 257 habitantes,
designadamente 140 homens e 117 mulheres, o que comparativamente a 2001 correspondeu a um
crescimento de +24,8%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 52 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 238
possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 64 o 2º ciclo do ensino básico, 98 o 3º ciclo do ensino
básico, 53 o ensino secundário, 3 o pós-secundário e 28 o ensino superior.
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N.28 _ ARU de Telhado
Telhado é um aglomerado de pequena dimensão, que se desenvolveu, a partir do núcleo mais antigo
que contorna a igreja, de forma linear e dispersa ao longo dos arruamentos envolventes. O núcleo
antigo é consolidado e inclui ainda alguns edifícios de interesse arquitetónico. As construções novas
surgem de forma difusa um pouco por toda a área envolvente à zona do núcleo consolidado,
constituídas por moradias unifamiliares de tipologia de ocupação isolada e têm geralmente 2 pisos.
A Área de Reabilitação Urbana de Telhado ocupa 6,45 ha, em todo o núcleo antigo, consolidado,
alargando a oeste, pela Rua da Cerca e Rua do Cimo.
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N.29 _ ARU de Freixial
Freixial é uma pequena aldeia situada a Sul de Telhado e a Norte da EN238. Este núcleo tem ocupação
ao longo do arruamento que o atravessa e o vai estruturando. No entanto, inclui no seu interior um
pequeno conjunto de casas bastante denso, que deu origem à sua formação. As casas encontram-se
muito degradadas e em mau estado de conservação, não apresentando grande sintoma de dinamismo
urbano. Contudo, as construções novas vão-se localizando tendencialmente ao longo do arruamento
que interliga Freixial a Aldeia Nova do Cabo e ao Fundão.
A Área de Reabilitação Urbana de Freixial foi delimitada ao longo de 3,58 ha, ocupando todo o interior
de estrutura densa do conjunto urbano.
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Freguesia dos Três Povos
A freguesia dos Três Povos está inserida na área de regadio da Cova da Beira e integra o núcleo
denominado de “Três Povos”, constituído por Salgueiro, Quintãs e Escarigo e ocupa uma área de 65,96
km2.
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das
antigas freguesias de Salgueiro e Escarigo e tem a sede em Salgueiro. O seu nome é uma referência ao
conjunto dos lugares de Salgueiro, Quintãs e Escarigo.

Localidade de Salgueiro
A localidade de Salgueito ocupa uma área de 56,8 km2 e uma densidade populacional (2011) de 12,2
indivíduos por km2, o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -13,9%.
A aldeia era composta por 690 habitantes, menos 117 do que em 2001 o que se traduziu numa taxa de
variação populacional negativa na ordem dos -14,5%. Destes 690 habitantes 329 eram homens e 361
mulheres, o que comparativamente a 2001 equivaleu a uma diminuição de -14,3% dos homens e a 14,7% das mulheres.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-26,2%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (55,2%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +25,6%.
Quanto ao estado civil (2011), a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 184 indivíduos
solteiros, 368 indivíduos casados, 111 indivíduos viúvos e 27 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,16.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 213 habitantes, 121 homens
e 92 mulheres, o que comparativamente a 2001 correspondeu a um decréscimo de -27,8%.
Quanto aos níveis de instrução da população, 105 não sabiam ler nem escrever, 258 possuíam o 1º
ciclo do ensino completo, 59 o 2º ciclo do ensino básico, 67 o 3º ciclo do ensino básico, 54 o ensino
secundário, 10 um pós-secundário e 22 um curso superior.
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Localidade de Escarigo
A localidade de Escarigo ocupa uma área de 9,15 km2 e uma densidade populacional (2011) de 24,5
indivíduos por km2, o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -28,4%.
A presente freguesia era composta por 224 habitantes, menos 85 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -27,5%. Destes 224 habitantes, 100 eram
homens e 124 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -32% e o
feminino -23,5%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-62,5%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (65%), não se verificando nenhum aumento nas restantes faixas etárias.
Quanto ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 41 indivíduos solteiros,
148 indivíduos casados, 30 indivíduos viúvos e 5 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 1,98.
Nesse mesmo período de 2011, faziam parte da população em idade ativa 67 habitantes,
designadamente 31 homens e 36 mulheres, o que comparativamente a 2001 equivaleu a um
decréscimo de -39,6%.
Quanto aos níveis de instrução da população, 55 não sabiam ler nem escrever, 70 pessoas possuíam o
1º ciclo do ensino básico completo, 16 o 2º ciclo do ensino básico, 18 o 3º ciclo do ensino básico, 15 o
ensino secundário, 1 um pós-secundário e 6 um curso superior.

N.30 _ ARU de Três Povos
Salgueiro tem o seu núcleo antigo situado a Nascente da EN570, a via que atravessa os três núcleos.
Inicialmente com um traçado orgânico, tem desenvolvimento posterior ao longo do arruamento para
Poente, de traçado linear e com alguma inclinação, e ao longo da EN para Sul, numa grande extensão.
Na zona antiga, encontram-se ainda edifícios com algum valor arquitetónico. Nas áreas mais recentes,
os edifícios têm entre 2 e 3 pisos, e apresentam, em algumas situações dissonâncias.
Quintãs situa-se um pouco a Norte da localidade de Salgueiro, tendo apenas como separação um
afluente à ribeira da Meimoa. O desenvolvimento de Quintãs deu-se em torno da Igreja, situada a
Poente da EN 570, e para uma área a Nascente deste eixo, onde ainda existem diversos edifícios
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tradicionais. Mais recentemente a expansão processou-se ao longo dos arruamentos situados a
Poente da EN. As áreas de ocupação recente apresentam uma ocupação algo dispersa, constituída,
essencialmente, por moradias unifamiliares isoladas, com 2 e 3 pisos.
Escarigo, situado diretamente a Norte do aglomerado de Quintãs, tem uma estrutura com
desenvolvimento inicial em torno da igreja, situada junto à EN 570, e mais recentemente, para uma
área a Nascente e ao longo deste eixo. Na generalidade, o aglomerado encontra-se bastante
degradado e descaracterizado pela presença de edifícios com linguagens arquitetónicas
descontextualizadas. Os edifícios no interior do aglomerado chegam a atingir 4 pisos, enquanto que
nas áreas mais periféricas têm geralmente 2 pisos.
Pelas características do núcleo “Três Povos”, que se traduz num contínuo urbano, pese embora cada
um dos lugares que o componha mantenha o seu centro antigo, e que, efetivamente constitui uma
identidade coesa, foi delimitada a Área de Reabilitação Urbana dos Três Povos, comum e interligada
pela via que atravessa a área urbana da freguesia. A ARU ocupa 32,36 ha.
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União de Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e
Aldeia Nova do Cabo
Localidade de Aldeia de Joanes
A localidade de Aldeia de Joanes caracteriza-se pela presença de linhas de água importantes: a ribeira
da Meimoa, que lhe serve de limite a Norte e a ribeira do Seixo, que funciona como limite a Este.
Outra característica desta aldeia é o seu carácter urbano. Tendo, no passado, sido um aglomerado
essencialmente rural. Aldeia de Joanes é hoje uma periferia urbana guardando ainda algumas marcas
de ruralidade. Este carácter periurbano causado pelo crescimento urbano do Fundão tem posto em
causa a identidade rural desta localidade. A Aldeia de Joanes está a uma distância do Fundão de 2 Km,
pela estrada nº 516. O tempo despendido na viagem de autocarro é de 5 minutos. A distância que
separa a Aldeia da sede de concelho é curta, pelo que é frequente encontrar pessoas que realizam a
viagem a pé.
Aldeia de Joanes dispõe de estradas, entendidas como sendo uma via terrestre, geralmente asfaltada
e de domínio público destinada ao trânsito automóvel, são 4: a estrada 1068, a 238, a 516 e a 343. As
três primeiras atravessam a freguesia horizontalmente e permitem a ligação com as freguesias
limítrofes. Já a estrada 343 atravessa a aldeia na vertical. Qualquer uma destas estradas é
relativamente estreita para o fluxo de trânsito que comporta e têm um traçado sinuoso, dificultando a
circulação tanto pedonal como automóvel.
Ocupa uma área de 8,09 km2 e uma densidade populacional de 164,8 ha/km2 em 2011.
Aldeia de Joanes foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa
nacional, para, em conjunto com Fundão, Valverde, Donas e Aldeia de Nova do Cabo, formar uma
nova freguesia denominada União das Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e
Aldeia Nova do Cabo.
Quanto à população residente, esta detinha 1333 habitantes em 2011, o que se traduziu numa taxa de
variação populacional positiva na ordem dos +37,3% face a 2001. Destes 1333, 645 eram homens e
688 mulheres, correspondendo a um aumento tanto para o sexo masculino (+29%) como para o sexo
feminino +46,1%.
Para o mesmo período de análise e de uma forma geral, a faixa etária que mais se destacou face à sua
variação negativa foi a dos 15 aos 24 anos de idade (-10,9%) e, em sentido oposto destacaram-se as
faixas etárias dos 0 aos 14 anos (+59%) e a dos 75 e mais anos de idade, com +59% e +53,3%
respetivamente.
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Relativamente ao estado civil (2011), a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma:
492 indivíduos solteiros, 699 indivíduos casados, 94 indivíduos viúvos e 48 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento geral da população
em 2011, a dimensão média das famílias clássicas era de 2,70.
Neste mesmo período, faziam parte da população em idade ativa 678 indivíduos, designadamente 352
homens e 326 mulheres, o que comparativamente a 2001 originou um crescimento de +34,8%.
No que respeita aos níveis de instrução, constatou-se que 84 indivíduos não sabiam ler nem escrever,
284 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 148 o 2º ciclo do ensino básico, 239 o 3º ciclo do
ensino básico, 184 o ensino secundário, 13 um pós-secundário e 169 um curso superior.

N.31 _ ARU de Aldeia de Joanes
Aldeia de Joanes caracteriza-se pela ligação urbana e funcional à cidade do Fundão, constituindo, por
isso, um aglomerado com influência da mesma. Desta forma, a evolução urbana traduziu-se de modo
heterogéneo, encontrando-se diversas tipologias de ocupação, desde edifícios de habitação coletiva
com mais de 6 pisos, até ao casario tradicional. O núcleo antigo apresenta, no entanto, uma estrutura
densa com arruamentos estreitos e labirínticos, em contraste com as áreas de ocupação recente.
A Área de Reabilitação Urbana de Aldeia de Joanes foi delimitada em torno do núcleo antigo, ladeada,
a nascente, pelas habitações da Rua de são Tiago, e norte pelas da Rua do Couto desenvolvendo-se,
em direção a poente, até ao encontro das edificações da Rua Nova e, na continuidade, da Rua da
Igreja. É limitada a poente pela Igreja Matriz. Corresponde a uma área de 2,71 ha.
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Localidade de Aldeia Nova do Cabo
A Aldeia Nova do Cabo está a uma distância do Fundão de 3,3 Km e de 6 Km do Freixial, pela estrada
nº 1066. O tempo despendido na viagem é de cerca de 10 minutos, quando realizado por autocarro.
A aldeia de Aldeia Nova do Cabo dispõe de uma rede viária, relativamente densa, mas de fraca
qualidade. A maior parte da rede viária é constituída por caminhos, entendidos como uma faixa de
terreno não asfaltado por onde se vai de um lugar para outro. Desta rede apenas se encontram 5
estradas, entendidas como sendo uma via terrestre, geralmente asfaltada e de domínio público
destinada ao trânsito automóvel.
Ocupa uma área de 9,61 km2 e uma densidade populacional de 62,5 ha/km2 em 2011.
Aldeia Nova do Cabo foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma
administrativa nacional, para, em conjunto com Fundão, Valverde, Donas e Aldeia de Joanes, formar
uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e
Aldeia Nova do Cabo.
Quanto à população residente, esta detinha 600 habitantes em 2011, o que se traduziu numa taxa de
variação populacional negativa na ordem dos -12,2% face a 2001. Destes 600, 296 eram homens e 304
mulheres, correspondendo a uma diminuição tanto do sexo masculino como do feminino (-15,9% e 8,2% respetivamente).
Para o mesmo período de análise e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face
à sua variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos idade (-28,4%) e a dos 65 aos 74 anos de idade com
-16,2%. Em sentido oposto destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade, com + 42,1%.
Relativamente ao estado civil (2011), a população residente na freguesia encontrava-se dividida da
seguinte forma: 205 indivíduos solteiros, 292 indivíduos casados, 75 indivíduos viúvos e 28 indivíduos
divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento geral da população
em 2011, a dimensão média das famílias clássicas era de 2,30.
Neste mesmo período, faziam parte da população em idade ativa 237 indivíduos, designadamente 126
homens e 111 mulheres, o que comparativamente a 2001 apresentou um decréscimo de- 26,4%.
No que respeita aos níveis de instrução da população, constatou-se que 47 indivíduos não sabiam ler
nem escrever, 202 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 75 o 2º ciclo do ensino básico, 100
o 3º ciclo do ensino básico, 65 o ensino secundário, 4 um pós-secundário e 28 um curso superior.

101

N.32 _ ARU de Aldeia Nova do Cabo
Aldeia Nova do Cabo apresenta um desenvolvimento linear ao longo arruamento que o atravessa e ao
longo de vias perpendiculares a este. O aglomerado incorpora diversas casas senhoriais e vários
edifícios com interesse patrimonial. Todavia, existem alguns edifícios no seu interior que destoam do
conjunto, por apresentarem linguagens arquitetónicas dissonantes e volumetrias desadequadas.
Na delimitação da ARU, que corresponde a 7 ha, foi incorporada a área consolidada, em torno desta
malha de edificações ao longo do eixo principal e eixos perpendiculares.

102

103

Localidade de Donas
A localidade de Donas situa-se no sopé dos contrafortes da Gardunha e carateriza-se pelo seu carácter
periurbano, causado pela proximidade do centro urbano do Fundão. Dista apenas a 2 km da cidade do
Fundão, ocupa uma área de 8,08 km2 e uma densidade populacional de 108,8 ha/km2 em 2011. É
composta pelos locais anexos de Teixugas e Chãos.
Donas foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional,
para, em conjunto com Fundão, Valverde, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, formar uma nova
freguesia denominada União das Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia
Nova do Cabo.
Quanto à população residente, esta era composta por 863 habitantes em 2011, menos 49 do que em
2001, traduzindo-se numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -5,4%. Destes 863
habitantes, 419 eram homens e 444 mulheres, o que comparativamente a 2001 resultou numa
diminuição de -9,7% para o sexo masculino e de -0,9% para o feminino.
Para o mesmo período, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua variação negativa, foram os
grupos etários dos 0 aos 14 anos (-36%) e o dos 15 aos 24 anos de idade (-25,8%). Em sentido oposto,
destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade, com +21,1%.
Relativamente ao estado civil (2011), a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma:
299 indivíduos solteiros, 481 indivíduos casados, 65 indivíduos viúvos e 18 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento geral da população
em 2011, a dimensão média das famílias clássicas situava-se nos 2,56.
Neste mesmo período, faziam parte da população em idade ativa 386 indivíduos, nomeadamente, 219
homens e 167 mulheres, o que comparativamente a 2001 originou um decréscimo de -2,8%.
No que respeita aos níveis de instrução da população, constatou-se que 73 indivíduos não sabiam ler
nem escrever, 265 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 104 o 2º ciclo do ensino básico, 147
o 3º ciclo do ensino básico, 91 o ensino secundário, 8 um pós-secundário e 63 indivíduos um curso
superior.
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N.33 _ ARU de Donas/Teixugas
Donas/ Teixugas são dois lugares integrados no mesmo aglomerado e que se encontram separados
pelo atravessamento da linha férrea, junto à EN18 e ao nó da A23. Pela continuidade urbana e
funcional entre os dois locais foi delimitada uma Área de Reabilitação Urbana comum, que se
desenrola, a poente, pela Rua do Barreiro e Terreiro do Cimo do Lugar, em Donas, e se desenvolve ao
longo do núcleo antigo, que apresenta uma organização polinuclear, com desenvolvimento em torno
de espaços públicos onde se localizam edifícios de grande interesse arquitetónico.
A nascente, a ARU é limitada, no lugar de Teixugas, pela Rua do Norte e Rua do Fundo. A ARU Donas e
Teixugas corresponde a uma área de 4,24 ha.
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N.34 _ ARU de Chãos
Chãos situa-se a Nascente de Teixugas, junto à EM522, que possibilita a ligação a Alcaide. É um
pequeno aglomerado com desenvolvimento ao longo de uma via perpendicular ao eixo que a
atravessa. No interior da sua estrutura urbana existem alguns edifícios com interesse e outros de
tipologia arquitetónica tradicional. Nas áreas periféricas, essencialmente, a Norte e ao longo da
EM522, surgem edifícios mais recentes de utilização unifamiliar.
A Área de Reabilitação Urbana de Chãos ocupa a zona central do aglomerado, perpendicular ao eixo
da via que o atravessa, desenvolvendo-se ao longo de 1,83 ha.
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Localidade de Valverde
Valverde ocupa uma área de 14,42 km² e foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de
uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Fundão, Aldeia de Joanes, Donas e
Aldeia de Nova do Cabo, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Fundão,
Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo. A localidade de Valverde integra ainda, o
aglomerado de Carvalhal.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 97,2 indivíduos por km 2, o que
comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -1,4%.
A presente freguesia era composta por 1402 habitantes, menos 20 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -1,4%. Destes 1402 habitantes 669 eram
homens e 733 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -4,8% e o
feminino aumentou +1,9%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-17,8%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (31,7%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 65 aos74 anos de idade com +15%.
Relativamente ao estado civil, a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma: 487
indivíduos solteiros, 775 indivíduos casados, 100 indivíduos viúvos e 40 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,71.
Nesse mesmo período, faziam parte da população em idade ativa 685 habitantes, designadamente
368 homens e 317 mulheres, o que comparativamente a 2001 equivaleu a um crescimento de +2,1%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 111 pessoas não sabiam ler nem
escrever, 409 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 194 o 2º ciclo do ensino básico, 252 o 3º
ciclo do ensino básico, 144 o ensino secundário, 11 um pós-secundário e 101 um curso superior.
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N.35 _ ARU de Valverde
Valverde é composto por um núcleo antigo de pequena dimensão de arruamentos estreitos de
traçado irregular, que, posteriormente, se desenvolveu linearmente ao longo da EN343 - via que o
atravessa. As construções existentes têm geralmente 2 pisos, sendo que no interior do aglomerado
são de caracter tradicional, grande parte em mau estado de conservação, e nas zonas de ocupação
recente são moradias unifamiliares, em banda, geminadas ou isoladas. Recentemente, as novas
construções têm-se vindo a fixar, essencialmente, ao longo da EN343.
A Área de Reabilitação Urbana delimitada para Valverde inclui o interior do aglomerado, núcleo
antigo, e ocupa uma área de 4,63 ha.
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N.36 _ ARU de Carvalhal
Carvalhal situa-se diretamente a Nascente de Valverde, junto à EN343, que possibilita a ligação a
Fatela. É um aglomerado de feição recente, com a sua ocupação apoiada, essencialmente, no eixo
viário que o atravessa. As edificações têm 2 ou 3 pisos.
A Área de Reabilitação Urbana de Carvalhal ocupa 6,49 ha distribuídos pela área consolidada do
aglomerado e estruturada a partir do ponto central da localidade, a capela de S.Sebastião.
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União de Freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo
A União de Freguesias de Janeiro de Cima e de Bogas de Baixo, está situada no extremo Sudoeste do
concelho e contempla para além dos perímetros urbanos em vigor de Janeiro de Cima e de Bogas de
Baixo, os das aldeias de Ladeira, Maxial da Ladeira e Urgeiro.
Bogas de Baixo foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa
nacional, para, em conjunto com Janeiro de Cima, formar uma nova freguesia denominada União das
Freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo com a sede em Janeiro de Cima.

Localidade de Bogas de Baixo
A localidade de Bogas de Baixo ocupa uma área de 34,44 km2 e uma densidade populacional (2011) de
5,6 indivíduos por km2, o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -29,9%.
A presente freguesia era composta por 194 habitantes, menos 81 do que em 2001 o que se traduziu
numa taxa de variação populacional negativa de -29,5%. Destes 194 habitantes, 95 eram homens e 99
mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -26,9% e o feminino -31,7%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-75%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (82,8%). Não se verificando nenhum crescimento nas restantes faixas etárias.
Quanto ao estado civil (2011), a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 42 indivíduos
solteiros, 118 indivíduos casados, 33 indivíduos viúvos e 1 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população a
dimensão média das famílias clássicas era de 1,85.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 37 indivíduos,
designadamente 21 homens e 16 mulheres, o que comparativamente a 2001 resultou num decréscimo
de -42,2% de população.
Quanto aos níveis de instrução da população, 47 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 82 possuíam
o 1º ciclo do ensino básico completo, 9 o 2º ciclo do ensino básico, 7 o 3º ciclo do ensino básico, 3 o
ensino secundário, 1 um pós-secundário e 2 um curso superior.
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N.37 _ ARU de Bogas de Baixo
Bogas de Baixo situa-se a Nascente da EN238 e apresenta um povoamento com tendência para a
dispersão ao longo das vias, não possuindo propriamente um núcleo consolidado. A ocupação tem
surgido sobre a encosta sobranceira à ribeira de Bogas, já que os terrenos adjacentes a esta são
bastante férteis para a agricultura. Este aglomerado encontra-se bastante alterado, com edifícios,
maioritariamente, habitacionais com 2 e 3 pisos e linguagens arquitetónicas dissonantes.
A Área de Reabilitação Urbana de Bogas de Baixo ocupa 7,29 ha ao longo de toda a estrutura urbana
do aglomerado.
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N.38 _ ARU de Ladeira
Ladeira é uma pequena aldeia implantada numa vertente exposta a Norte, com alguma inclinação. É
atravessada pela ribeira da Ladeira e por alguns afluentes, sendo composta por poucas casas que
surgem implantadas arbitrariamente, mas que, apesar de tudo, permitem uma boa integração na
paisagem. Estas casas são em xisto e têm geralmente 1 e 2 pisos, encontrando-se a maioria em mau
estado de conservação.
A Área de Reabilitação Urbana de Ladeira desenvolve-se ao longo de todo o aglomerado, num total de
1,58 ha.
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N.39 _ ARU de Maxial da Ladeira
Maxial situa-se a Norte de Ladeira, e apresenta uma estrutura linear com desenvolvimento ao longo
dos eixos existentes. Integra uma estrutura mais antiga, numa pequena área do núcleo urbano, com
edifícios de 1 piso, em xisto, embora em avançado estado de degradação.
A Área de Reabilitação Urbana definida para Maxial da Ladeira integra toda a estrutura urbana da
aldeia, em continuidade, ao longo de 3,71 ha.
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N.40 _ ARU de Urgeiro
O acesso a Urgeiro faz-se a partir de arruamento que sai da EN 238. Destaca-se o seu enquadramento
paisagístico, pois está implantado numa encosta sobranceira ao rio Zêzere. Este aglomerado, de muito
pequena dimensão, teve um desenvolvimento com início em torno da zona da igreja, de forma bem
densa, e posteriormente para Poente, embora de forma mais dispersa.
A Área de Reabilitação Urbana de Urgeiro ocupa 2,08 ha, ao longo de toda a estrutura urbana da
localidade.
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União de Freguesias de Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo
Localidade de Póvoa de Atalaia
Póvoa de Atalaia ocupa uma área de 12,67 km² e Atalaia do Campo uma área de 11,51 km². Foram
sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em
conjunto com Atalaia do Campo, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de
Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo.
As freguesias de Póvoa de Atalaia e de Atalaia do Campo situam-se junto às faldas da Serra da
Gardunha, na sua vertente Nordeste, e a Sudeste da cidade, sendo constituídas por uma estrutura
urbana interligada, tendo, no entanto, cada uma um núcleo antigo próprio e dissociado do outro, pelo
que no conjunto, a freguesia contempla dois perímetros urbanos, uma que integra o aglomerado de
Atalaia do Campo, a sul, e outro para Póvoa de Atalaia, a norte, com acesso a partir da EM 560. No que
diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 50,7 indivíduos por km 2 na aldeia de Póvoa de
Atalaia, o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -18,8%.
A aldeia era composta por 642 habitantes, menos 149 do que em 2001 o que se traduziu numa taxa de
variação populacional negativa na ordem dos -18,8%. Destes 642 habitantes, 295 eram homens e 347
mulheres. Comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu -19,6% e o feminino -18,2%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-51,2%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (25,6%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +29,5%.
Relativamente ao estado civil, a população residente dividia-se da seguinte forma: 178 indivíduos
solteiros, 365 indivíduos casados, 86 indivíduos viúvos e 13 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,18.
Nesse mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 204 habitantes,
designadamente 108 homens e 96 mulheres, o que comparativamente a 2001 representou um
decréscimo de -30,6%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 149 indivíduos não sabiam ler nem
escrever, 187 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 77 o 2º ciclo do ensino básico, 57 o 3º
ciclo do ensino básico, 41 o ensino secundário, 4 um pós-secundário e 23 o ensino superior.
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N.41 _ ARU de Póvoa de Atalaia
Póvoa da Atalaia está situada a Norte de Atalaia do Campo, com um afluente à ribeira da Meceira e
uma área de ocupação recente a separar os dois aglomerados. Apresenta um povoamento pouco
denso, com base num desenvolvimento linear, composto por diversos arruamentos. Os edifícios na
zona mais antiga, situada no extremo Nascente da via estruturante, são geralmente em banda com 2
pisos, enquanto que, nas áreas de ocupação mais recente, são moradias unifamiliares.
A Área de Reabilitação Urbana de Póvoa de Atalaia foi delimitada em torno da zona antiga, área
Este/Nordeste da localidade, num total de 5,83 ha.

124

125

Localidade de Atalaia do Campo
Quanto à densidade populacional de Atalaia do Campo existiam 47,5 indivíduos por km 2 em 2011, o
que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -15,3%.
A aldeia era composta por 546 habitantes, menos 99 do que em 2001 o que se traduziu numa taxa de
variação populacional negativa de -15,3%. Destes 546 habitantes, 271 eram homens e 275 mulheres, o
que comparativamente a 2001 resultou numa diminuição do sexo masculino (-10,6%) e do feminino (19,6%).
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-39,1%) e a dos 15 aos 24 (-42,7%). Em sentido
oposto destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +24,3%.
Relativamente ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 147 indivíduos
solteiros, 298 indivíduos casados, 70 indivíduos viúvos e 31 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,18.
Neste mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 168 habitantes,
designadamente 102 homens e 66 mulheres, o que comparativamente a 2001 resultou num
decréscimo de -18,4%.
Quanto aos níveis de instrução da população, constatou-se que 113 indivíduos não sabiam ler nem
escrever, 191 possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 45 o 2º ciclo do ensino básico, 69 o 3º
ciclo do ensino básico, 40 o ensino secundário, 2 um pós-secundário e 16 um curso de ensino superior.
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N.42 _ ARU de Atalaia do Campo
Atalaia do Campo está implantada numa zona delimitada a Sul pela ribeira de Alpreade, a Este pela
ribeira de Meceira e a Norte por um afluente desta ribeira, pelo que se encontra algo constrangida.
Este aglomerado possui uma estrutura linear com início em torno da igreja e posterior
desenvolvimento ao longo de eixos de traçado retilíneo, essencialmente ao longo da EM 560. Foram
efetuadas intervenções no núcleo antigo que alteraram, de alguma forma, o património edificado e
conferiram ao aglomerado uma certa descaracterização urbana. Na generalidade, os edifícios têm 2
pisos e são destinados ao uso habitacional.
A Área de Reabilitação Urbana de Atalaia do Campo foi delimitada em torno do núcleo antigo, apoiada
no eixo da Rua de Santo António e dos eixos perpendiculares a esta, num total de 5,17 ha.
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União de Freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha
Localidade de Vale de Prazeres
Vale de Prazeres ocupa uma área de 54,36 km² e Mata da Rainha uma área de 18,33 km². Foram sede
de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em
conjunto com Mata da Rainha formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Vale
de Prazeres e Mata da Rainha da qual é a sede.
Situadas no extremo Nascente do concelho, a união de freguesias de Vale de Prazeres e Mata da
Rainha, fazem fronteira com o município de Penamacor, tendo o seu limite na ribeira do Taveiro.
Fazem parte desta União de Freguesias os seguintes seis aglomerados urbanos: Catrão, Cortiçada,
Mata da Rainha, Póvoa Palhaça, Quinta do Monte Leal, Quintas da Torre e Vale de Prazeres.
No que diz respeito à densidade populacional em 2011 existiam 23,3 indivíduos por km 2 na aldeia de
Vale de Prazeres, o que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -18,9%.
A presente localidade era composta por 1267 habitantes, menos 243 do que em 2001 o que se
traduziu numa taxa de variação populacional negativa na ordem dos -16,1%. Destes 1267 habitantes
587 eram homens e 680 mulheres, o que comparativamente a 2001, o sexo masculino diminuiu 16,3%
e o feminino 15,9%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 0 aos 14 anos de idade (-36,2%) e a dos 15 aos 24 anos de idade (39,3%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 75 e mais anos de idade com +23,1%.
Relativamente ao estado civil, a população residente encontrava-se dividida da seguinte forma: 348
indivíduos solteiros, 708 indivíduos casados, 181 indivíduos viúvos e 30 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população a
dimensão média das famílias clássicas era de 2,22.
Neste mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 329 habitantes,
designadamente 189 homens e 140 mulheres, o que comparativamente a 2001 assinalou um
decréscimo de -8,9%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 293 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 424
pessoas possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 147 o 2º ciclo do ensino básico, 134 o 3º ciclo
do ensino básico, 65 o ensino secundário, 4 um pós-secundário e 45 um curso superior.
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Localidade de Mata da Rainha
Quanto à densidade populacional na localidade de Mata da Rainha existiam 8,1 indivíduos por km2, o
que comparativamente a 2001 revelou um decréscimo na ordem dos -23,8%.
A aldeia era composta por 149 habitantes, menos 65 do que em 2001 o que se traduziu numa taxa de
variação populacional negativa na ordem dos -30,4%. Destes 149 habitantes, 67 eram homens e 82
mulheres. Comparativamente a 2001, o género masculino diminuiu -36,2% e o feminino -24,8%.
Para o mesmo período e de uma forma geral, as faixas etárias que mais se destacaram face à sua
variação negativa foram as dos 15 aos 24 anos de idade (-61,5%) e a dos 25 aos 64 anos de idade (57,6%). Em sentido inverso, destacou-se a faixa etária dos 65 aos74 anos de idade com +15,4%.
Relativamente ao estado civil, a população encontrava-se dividida da seguinte forma: 20 indivíduos
solteiros, 102 indivíduos casados, 23 indivíduos viúvos e 4 indivíduos divorciados.
Passando à caracterização das famílias e de acordo com o último recenseamento da população, a
dimensão média das famílias clássicas era de 1,84.
Neste mesmo período (2011), faziam parte da população em idade ativa 21 habitantes,
designadamente 10 homens e 11 mulheres, o que comparativamente a 2001 equivaleu a um
decréscimo de -61,1%.
Quanto aos níveis de instrução, constatou-se que 50 indivíduos não sabiam ler nem escrever, 40
possuíam o 1º ciclo do ensino básico completo, 12 o 2º ciclo do ensino básico, 11 o 3º ciclo do ensino
básico, 4 o ensino secundário e 2 o ensino superior.
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N.43 _ ARU de Cortiçada
Cortiçada localiza-se a Nascente do aglomerado de Vale de Prazeres e ao longo da EM 1075. É uma
pequena aldeia que se desenvolveu em torno do cruzamento entre duas vias/arruamentos.
Atravessado por uma linha de água, este pequeno aglomerado tem diversas construções novas,
apoiadas no eixo viário principal, constituídas por moradias unifamiliares isoladas e 2 pisos.
A Área de Reabilitação Urbana de Cortiçada foi delimitada ao longo da estrutura mais densa do
edificado que se desenvolve pelos eixos principais referidos. Ocupa 1,66 ha.
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N.44 _ ARU de Mata da Rainha
Mata da Rainha, com acesso a partir da EM1074, está implantado numa área montanhosa, incluída
ainda na periferia do maciço da Serra da Gardunha, num local sobranceiro a toda a área de vale, com
grande interesse natural e paisagístico. É um aglomerado de estrutura linear, com origem no recinto
da Igreja, e posterior desenvolvimento ao longo dos eixos que possibilitam o seu acesso. Este
aglomerado encontra-se bastante descaracterizado e degradado. Os edifícios dispõem-se em banda ao
longo dos arruamentos, sendo de tipologia unifamiliar, com 2 pisos.
A Área de Reabilitação Urbana de Mata da Rainha foi delimitada ao longo do eixo da Rua da Cruz,
prolonga-se pela área mais densificada da Rua da Liberdade, ao longo de 3,63 ha.
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N.45 _ ARU de Póvoa Palhaça
Póvoa Palhaça é uma pequena aldeia situada ao longo da EM 561 (que permite o acesso à EN 346),
sendo atravessada, a Nascente, por um dos vários afluentes do ribeiro de Rija. Fora do aglomerado
urbano, mas junto à via que o atravessa, existem uma igreja e uma escola. Este aglomerado encontrase algo degradado.
A Área de Reabilitação Urbana de Póvoa Palhaça, ocupa toda a área do aglomerado, num total de 1,15
ha.
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N.46 _ ARU de Quintas do Monte Leal
Quinta do Monte Leal está situado numa encosta, junto à linha férrea e à via que atravessa Cortiçada,
embora mais a Nascente. É um aglomerado de pequena dimensão, que se desenvolveu, a partir do
núcleo mais antigo, enquadrado entre duas linhas de água e numa área inclinada, de forma linear face
à EM 1075. Os edifícios, geralmente, são moradias unifamiliares com 2 ou 3 pisos.
A Área de Reabilitação Urbana de Quinta do Monte Leal ocupa 5,67 ha, ao longo da estrutura urbana
densificada e contínua do aglomerado.
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N.47 _ ARU de Quintas da Torre
Quintas da Torre, cujo acesso se faz pela EM 561, situado no extremo nordeste da União de
Freguesias, é um aglomerado constituído por três conjuntos urbanos de muito pequena dimensão e
pouca expressão, situando-se dois junto à referida via e o terceiro numa zona interior, com acesso
próprio. A ocupação é bastante dispersa, sendo constituída por moradias unifamiliares com 1 e 2
pisos.
Dada a dispersão do povoamento, a Área de Reabilitação Urbana de Quintas da Torre foi definida
através do núcleo mais central, onde se localiza a antiga escola e Igreja. Ocupa uma área de 2,42 ha.
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N.48 _ ARU de Vale de Prazeres
Vale de Prazeres situa-se na vertente poente da União de freguesias e é cortada por diversos afluentes
da ribeira dos Cravos, no sentido Norte-Sul, sendo estes provenientes da encosta da Serra da
Gardunha. É atravessada pela EM239, que estabelece a ligação entre a EN 18 e o concelho de Idanhaa-Nova, e é contornada a Norte pela linha férrea. O núcleo antigo do aglomerado desenvolveu-se em
torno da igreja, com base num traçado composto por ruas estreitas e irregulares e edifícios com 2 ou 3
pisos habitacionais, apresentando alguns deles linguagens descontextualizadas face às características
arquitetónicas locais. As áreas de ocupação recente, situadas na área a Nascente do núcleo antigo, são
constituídas, essencialmente, por moradias unifamiliares com dois pisos.
A Área de Reabilitação Urbana de Vale de Prazeres ocupa todo o núcleo antigo do aglomerado,
dirigindo-se a nascente, em torno das edificações da Rua Aurélio Pinto Castelo Branco e dos eixos que
a partir dela têm acesso. É constituída por 7,39 ha.
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Anexo II
Quadro Síntese de Benefícios/ Incentivos
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BENEFÍCIO

Isenção por 3 anos
(a contar do ano, inclusive, da
conclusão da obra de reabilitação)

IMI

ÂMBITO E APLICAÇÃO

CONDIÇÃO

Prédios ou frações

autónomas, localizadas em
ARU, objeto de

intervenções de reabilitação
nos termos do RJRU, ou
Regime Excecional da
Reabilitação Urbana e do
D.L.95/2019, de 18 de julho 

Certificação da intervenção por
parte da CMF



Confirmação de utilização do
imóvel como habitação própria
permanente ou para
arrendamento para habitação
permanente



Prazo de 3 anos para início das
obras a contar da data da
aquisição



Certificação da intervenção de
reabilitação por parte da
Câmara Municipal



Subida de 2 níveis no estado de
conservação após a conclusão
da obra de reabilitação (Nível ≥
BOM)



Cumprimento dos requisitos de
eficiência energética e de
qualidade térmica2

Renovação por +5 anos
(A requerimento do interessado,
dependendo de deliberação em
Assembleia Municipal)

Isenção

Prédios, ou frações,
localizados em ARU,
destinados a intervenções
de reabilitação nos termos
do RJRU ou do Regime
Excecional da Reabilitação
Urbana e do D.L. 95/2019,
de 18 de julho

IMT

Isenção
(Na primeira transmissão onerosa
de prédio reabilitado)

Prédios, ou frações
autónomas, que tenham
sido objeto de intervenção
de reabilitação nos termos
do disposto no nº1 do artigo
45º do EBF

1

Subida de 2 níveis no estado de
conservação após a conclusão
da obra de reabilitação (Nível
≥BOM)
Cumprimento dos requisitos de
eficiência energética e de
qualidade térmica1

Prédio ou fração autónoma
destinado a habitação própria
permanente ou a arrendamento
para habitação permanente.

Estão dispensados do cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência energética, os casos em que existem incompatibilidades de
ordem técnica, funcional ou de valor arquitetónico, e desde que justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico
autor do projeto
2
Estão dispensados do cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência energética, os casos em que existem incompatibilidades de
ordem técnica, funcional ou de valor arquitetónico, e desde que justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico
autor do projeto
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Certificação prévia da ação de
reabilitação por parte da
comissão arbitral municipal ou
órgão de gestão de ARU



Subida de 2 níveis no estado de
conservação após a conclusão
da obra de reabilitação

Ou
Dedução à coleta, até um
limite de 500€, de 30% dos
encargos suportados pelo
proprietário na reabilitação
de:


Imóveis localizados em ARU

Nível de conservação ≥ BOM,
após a conclusão das obras
desde que:
_ obras que tenham decorrido
nos dois anos anteriores à data
do requerimento para a
correspondente avaliação;
e
_ o custo das obras (incluindo
IVA) corresponda pelo menos a
25% do valor patrimonial
tributário do imóvel e este se
destine a arrendamento para
habitação permanente

IRS



Sujeitos passivos de IRS
residentes em território
português



Subida de 2 níveis no estado de
conservação após a conclusão
da obra de reabilitação

Ou

Tributação à taxa de 5% dos
rendimentos prediais
auferidos do:

Arrendamento de imóveis
localizados em ARU
recuperados nos termos das
respetivas estratégias de
reabilitação

Nível de conservação ≥ BOM,
após a conclusão das obras
desde que:
_ obras que tenham decorrido
nos dois anos anteriores à data
do requerimento para a
correspondente avaliação;
e
_ o custo das obras (incluindo
IVA) corresponda pelo menos a
25% do valor patrimonial
tributário do imóvel e este se
destine a arrendamento para
habitação permanente
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IRC

IRS/IRC

IVA

Isenção

Rendimentos obtidos por
Fundos de Investimento
Imobiliário



F.I.I. constituídos entre
1/01/2008 e 31/12/2013



75% dos seus ativos
constituídos por bens imóveis
localizados em ARU e sujeitos a
ações de reabilitação



Aplicável a imóveis objeto de
ações de reabilitação iniciadas
após 1 de janeiro de 2008 e
concluídas até 31 de dezembro
de 2020



Nos termos do nº 2 e nº 3 do
artigo 71º do EBF

Retenção na fonte à taxa de
10%

Rendimentos respeitantes a

unidades de participação
nos Fundos de Investimento
Imobiliário

Taxa a 6%

Empreitadas de reabilitação

urbana realizadas em
imóveis ou em espaços
públicos localizados em ARU
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Aplicável a imóveis objeto de
ações de reabilitação iniciadas
após 1 de janeiro de 2008 e
concluídas até 31 de dezembro
de 2020
Realização de um contrato de
empreitada entre o
empreiteiro e o dono de obra

Anexo III
Fichas de Avaliação do nível de conservação de Edifícios
(Avaliação inicial / Avaliação Final)
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS

Candidatura a apoios e incentivos Fiscais previstos no âmbito da ARU
(Ficha de avaliação do nivel de conservação de edificios com base na Portaria nº 1192-B/2006 de 3 de Novembro)

A.

IDENTIFICAÇÃO
Rua/Av./Pc.:

B.

Número:

Andar:

Artigo Matricial:

Fração:

Localidade:

Código Postal:
Cordenadas:

CARACTERIZAÇÃO
Nº de pisos do
edíficio

Nº de unidades
do edíficio

Epoca de
Construção

Tipologia
Estrutural

Nº de divisões
/ Uso da
Unidade

B.1 FASE DE AVALIAÇÂO
X

1ª Avaliação (antes das obras)

Valor Obtido na 1ª Avaliação

2ª Avaliação (depois das obras)

C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS FUNCIONAIS
Muito Ligeiras

Ligeiras

Médias

Graves

Muito graves

Não se Aplica

5

4

3

2

1

0

Anomalia

Edificios
1.
Estrutura
2.
Cobertura
3.
Elementos Salientes
Outras partes comuns
4.
Paredes
5.
Revestimentos de pavimentos
6.
Tetos
7.
Escadas
8.
Caixilharia e portas
9.
Dispositivos de protecção contra queda
10. Instalação de distribuição de água
11. Instalação de drenagem de águas residuais
12. Instalação de gás
13. Instalação eléctrica e de iluminação
14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão
15. Instalação de ascensores
16. Instalação de segurança contra incêndio
17. Instalação de evacuação de lixo
Unidade
18. Paredes exteriores
19. Paredes interiores
20. Revestimentos de pavimentos exteriores
21. Revestimentos de pavimentos interiores
22. Tetos
23. Escadas
24. Caixilharias e portas exteriores
25. Caixilharias e portas interiores
26. Dispositivos de protecção de vãos
27. Dispositivos de protecção contra queda
28. Equipamento sanitário
29. Equipamento de cozinha
30. Instalação de distribuição de água
31. Instalação de drenagem de águas residuais
32. Instalação de gás
33. Instalação eléctrica
34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão
35. Instalação de ventilação
36. Instalação de climatização
37. Instalação de segurança contra incêndio

D.

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANOMALIAS

IA.

Total das pontuações
Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis
Índice de anomalias

E.

AVALIAÇÃO

Ponderação

Pontuação

x
x
x

6
5
3

=
=
=

-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3
2
2
3
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5
3
2
4
4
4
5
3
2
4
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

-

-

(a)
(b)
(a/b)

0

-

0

Exelente

Bom

Médio

Mau

Péssimo

5.00≥ IA ≥4.50

4,50> IA ≥3.50

3.50> IA ≥2.50

2.50> IA ≥1.50

1.50> IA ≥1.00

