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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento refere-se à Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
(ARU) para o centro histórico da Bobadela, enquadrada pelo Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana, publicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, e resulta de um processo de reflexão
estratégica para a sua revitalização, em consonância com as políticas e ações de regeneração
e requalificação desenvolvidas pelo Município nos últimos anos para a bobadela.
Para tal, este documento apresenta a proposta de delimitação física da ARU, bem como os
objectivos estruturantes, com base no enquadramento e diagnóstico da área de intervenção, o
quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património (IMI, IMT)
e outros possíveis incentivos municipais, a definição do tipo de operação de reabilitação
urbana, os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida e os objectivos estratégicos a
prosseguir. A ARU terá eficácia após aprovação pela Assembleia Municipal, e publicação em
Diário da República.
Em continuidade com a experiência resultante de políticas e acções levadas a efeito pelo
Município no âmbito da regeneração urbana, pretende-se que, partindo da delimitação da ARU
da Bobadela, da requalificação do espaço público e património edificado municipal, da
implementação de benefícios fiscais e de políticas e programas de apoio à reabilitação, se
estimule o investimento privado no parque edificado e nas atividades que nele se apoiam.
A decisão de delimitação da ARU do centro histórico da Bobadela resulta de um processo de
reflexão estratégica para a revitalização deste lugar que inclui a regeneração urbana do seu
Centro Histórico, melhorando assim a qualidade do ambiente urbano e estimulando as
vivências de proximidade, o desenvolvimento das dinâmicas económicas, sociais e culturais,
potenciando, deste modo, o desenvolvimento turístico de excelência deste lugar.
É neste enquadramento que se opta por criar a presente Área de Reabilitação Urbana, de
modo a que o Município reúna as valências e mecanismos para proceder à projecção da
Bobadela no território enquanto pólo de atração e de dinâmicas culturais e turísticas, através
da sua revitalização, da melhoria da qualidade urbanística em geral, do nível da
infraestruturação e da implementação de ações e programas de revitalização urbana, na ótica
da promoção da reabilitação e regeneração, tanto por iniciativa pública, como por iniciativa dos
particulares. Pretende-se, portanto, dotar a Bobadela dos instrumentos que lhe permitirão
alavancar-se no território como pólo de dinamização cultural e de atração turística.
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2.

METODOLOGIA

Através da criação de uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) (Lei nº 32/2012 de 14 de
Agosto) para a Bobadela e a definição de uma Operação de Reabilitação Urbana
Sistemática (ORU) (compreende a reabilitação do edificado, qualificação da infra-estruturas,
equipamentos, espaços verdes e urbanos de utilização colectiva e tem associado um programa
de investimento público), enquadrada num Programa Estratégico de Reabilitação, serão
criados mecanismos legais para se dar o processo de reabilitação urbana de forma coerente,
ordenada e sistemática. Para além das intervenções realizadas a nível municipal, serão
também criados estímulos aos particulares para a reabilitação do edificado através de acesso a
apoios e a incentivos fiscais e financeiros, bem como, benefícios fiscais associados aos
impostos municipais sobre o património.
Por ARU, designa-se a área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência,
degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas, dos equipamentos de
utilização colectiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização colectiva, 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. (Lei nº 32/2012 de 14 de
Agosto)
A constituição e aprovação formal da Área de Reabilitação Urbana determina a assunção pelo
Município da necessidade de congregar nessa área um conjunto de intervenções e
investimentos integrados, em consequência de uma estratégia previamente definida,
assegurando a salvaguarda do património edificado e o desenvolvimento sustentável do
respectivo território.
A aprovação e publicação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) (Lei nº 32/2012 de 14 de
Agosto) para o centro histórico da Bobadela compreenderá a definição e aprovação de uma
Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) (conjunto articulado de intervenções
visando, de forma integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área e tem associado
um programa de investimento público) num período não superior a 3 anos. Esta ORU será
enquadrada num Programa Estratégico de Reabilitação, e, partindo destes documentos,
serão criados os mecanismos legais para se dar o processo de reabilitação urbana de forma
coerente, ordenada e sistemática.
A proposta de delimitação de Área de Reabilitação Urbana encontra-se devidamente
fundamentada, contendo o conteúdo do nº 2 do artigo 13º da Lei nº 32/2012 de 14 de Agosto:
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• Memória descritiva e justificativa, incluindo os critérios subjacentes à delimitação da área
abrangida e os objectivos estratégicos a prosseguir;
• Planta com a delimitação da Área abrangida;
• Quadro com os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património
(IMI, IMT)
A reabilitação urbana tem como objetivos a atingir o conteúdo definido no artigo nº 3º da Lei nº
32/2012 de 14 de Agosto.
A delimitação da ARU pode ser aprovada em simultâneo ou antes da aprovação da respectiva
ORU. No presente caso, opta-se pela aprovação da ARU, seguindo-se a aprovação da ORU
num período não superior a 3 anos.
A aprovação da delimitação da ARU e a aprovação da ORU são da competência da
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Se a aprovação da ORU for
efectuada por via de Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana, o processo de elaboração,
acompanhamento e aprovação do Plano de Pormenor, será desenvolvido de acordo com a
tramitação estabelecida no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). A
aprovação da ORU por instrumento próprio é precedida de parecer não vinculativo do IHRU, e
submetida a discussão pública nos termos previstos no RJIGT.
A ORU sistemática é orientada por um programa estratégico de reabilitação urbana com o
conteúdo no disposto no artigo 33º da Lei nº 32/2012 de 14 de Agosto:
Para a Bobadela será definida uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática,
enquadrada num Programa Estratégico de Reabilitação, e a sua aprovação será efetuada
através de instrumento próprio.
O ato da aprovação da ARU será publicado através de aviso na 2ª Série do Diário da República
e divulgado na página eletrónica do Município. Simultaneamente com o envio para publicação
do aviso referido, a Câmara Municipal remeterá ao Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana IP, por meios eletrónicos, o ato de aprovação da ARU.
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3.

OBJECTIVOS

A proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Bobadela decorre da
necessidade urgente de criar uma estratégia integrada de reabilitação urbana, articulada com
um programa de investimentos públicos a concretizar no horizonte dos próximos 15 anos,
enquadrando nessa mesma estratégia um conjunto de estímulos à reabilitação urbana por
parte dos privados.
Os objetivos da reabilitação urbana encontram-se definidos no artigo 3.º da Lei nº 32/2012 e
são os seguintes:
A reabilitação urbana deve contribuir, de forma articulada, para a prossecução dos seguintes
objetivos:
a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente
inadequados;
b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação;
c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e
dos espaços não edificados;
d) Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural;
e) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade,
diferenciação e competitividade urbana;
f) Modernizar as infra -estruturas urbanas;
g) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos
h) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento
urbano, em que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e
ativamente combinadas na sua execução com intervenções de natureza social e económica;
i) Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sócio -cultural nos tecidos
urbanos existentes;
j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização
coletiva;
k) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão
social e a coesão territorial;
l) Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas,
equipamentos, serviços e funções urbanas;
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m) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna;
n) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para
atrair funções urbanas inovadoras e competitivas;
o) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da
via pública e dos demais espaços de circulação;
p) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade
condicionada;
q) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados.
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4.

CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA BOBADELA
4.1. ENQUADRAMENTO E POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DA BOBADELA NO SISTEMA URBANO
LOCAL E REGIONAL

A Bobadela integra a Freguesia da Bobadela, pertencente ao Município de Oliveira do Hospital,
inserido na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, NUT III do Pinhal Interior Norte
2

e NUT II Região Centro. A Freguesia da Bobadela ocupa uma superfície de 5,68 Km , acolhe
uma população residente de 759 habitantes e dele fazem parte os lugares da Bobadela, Quinta
da Coitena e Quinta das Tapadas. A Bobadela possui 553 residentes segundo os Censos
2011.
A Bobadela integra o susbsitema urbano da Cidade de Oliveira do Hospital, aglomerado de
Nível I do sistema urbano do Município de Oliveira do Hospital, constante no Modelo de
Ordenamento do Instrumento de Gestão Territorial do Município, a 1ª Revisão do PDM,
publicada pelo Aviso n.º 0986/2014, de 1 de outubro. Portanto, de acordo com o PDM e com as
suas opções de ordenamento do território e desenvolvimento urbano, a cidade de Oliveira do
Hospital não só abrange os lugares pertencentes à união de freguesias de Oliveira do Hospital
e São Paio de Gramaços, como também engloba os lugares contíguos, nomeadamente
Bobadela, Quinta da Coitena, Quinta das Tapadas, Aldeia de Nogueira e Vendas de Gavinhos.
Para além da sua integração na área de abrangência directa da cidade de Oliveira do Hospital,
a Bodadela detém o conjunto das Ruínas Romanas da Bobadela, classificado como
Monumento Nacional que lhe confere uma projeção de destaque nacional no contexto cultural.
A crescente importância supra local assumida por este território, deriva também da sua
centralidade geográfica que potencia as relações com importantes aglomerados urbanos como
Coimbra, Viseu, Guarda e Covilhã. Esta ligação a Coimbra e à Serra da Estrela, juntamente
com o seu diferenciador e excepcional valor patrimonial que é a Cidade Romana da Bobadela,
tem igualmente impactos no reforço do potencial turístico e económico, acrescido pela
disseminação no território de marcas de referência turística nacionais como a Rede de Aldeias
do Xisto e Rede de Aldeias de Montanha.
O sistema urbano de Oliveira do Hospital, do qual Bobadela está sob influência, distingue-se
como um centro urbano de 2º nível na hierarquia do sistema urbano regional, denominando-se
Centro Urbano Estruturante, assumindo funções de articulação urbana e fundamental no
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reforço da conectividade urbana e, por isso, dinamizador do policentrismo regional
nomeadamente na estruturação dos subsistemas urbanos.

1.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO - A IMPORTÂNCIA DO VALOR HISTÓRICO DA BOBADELA
O lugar da Bobadela destaca-se pelo seu incalculável espólio arqueológico romano,
comprovando-se a sua importância pela atribuição a este lugar de civitas splendidissima, bem
como, ao vasto conjunto a descoberto das suas ruínas, nomeadamente o arco e o anfiteatro,
os troços de calçada, lápides e outros inúmeros vestígios arqueológicos de excepcional valor.
As ruínas romanas da Bobadela confundem-se um pouco com a povoação, que para além de
ter sido, pelos vestígios, uma importante cidade romana, em 1256, recebeu de D. Afonso III,
carta de foral. Os romanos terão erguido na Bobadela um importante centro urbano, por volta
dos séculos IV D.C., de acordo com vestígios arqueológicos. Da antiga cidade romana
mantém-se um arco de volta perfeita em aparelho rusticado de longas aduelas, assente em
fortes pilares, datado do século II e classificado como Monumento Nacional, possível entrada
de um fórum. Integra também um anfiteatro, provavelmente do século II, integralmente posto a
descoberto e em excelente estado de conservação, também ele classificado no conjunto das
Ruínas Romanas da Bobadela como Monumento Nacional.
No que toca ao excecional valor histórico e arqueológico, Bobadela é considerada por quem a
estudou de uma incalculável riqueza Histórico-arqueológica, assumindo-se como um caso de
excecional importância para o estudo da transição da civilização pré-romana para a romana. A
civitas de Bobadela teria sido um importante centro demográfico cuja localização numa zona de
transição litoral-interior teria possivelmente valor estratégico.
Alguns dos seus monumentos foram já classificados como Imóveis de Interesse Nacional (IIN)
e/ou desfrutam de um valor historiográfico que ultrapassa as fronteiras do País. Recordamos
que a designação «Arco Monumental de Bobadela» – classificado como Monumento Nacional,
por decreto de 16 de junho de 1910 – foi substituída na lista de Monumentos Nacionais por
«Ruínas Romanas de Bobadela», de acordo com Decreto n.º 26:519, do Ministério da Instrução
Pública, promulgado no Diário do Governo, I Série – Número 87, em 15 de Abril de 1936.
Ao longo de séculos, este complexo histórico-arqueológico tem sido alvo de inúmeras
investigações arqueológicas. Assim o comprovam as sempre intervenções arqueológicas que
têm vindo a realizar-se um pouco por toda a sua zona histórica: desde os primeiros trabalhos
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arqueológicos que remontam aos últimos anos do século XV e primeiros do século XVI; às
«escavações exploradoras» ordenadas por Lourenço Justiniano da Fonseca e Costa,
realizadas no Páteo onde surgiu a monumental cabeça e com o intuito de identificar o resto da
estátua; passando pelas investigações realizadas nas décadas de 80/90 do século XX —
consideradas por muitos como a «idade de ouro» da arqueologia na Bobadela — e que sem
margem para dúvidas trouxeram um novo fulgor às suas ruínas; às desenvolvidas no âmbito
das requalificações do forum e anfiteatro romanos, a par do Centro Interpretativo das Ruínas
Romanas de Bobadela; até à mais recente investigação arqueológica levada a cabo pelos
serviços da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, entre 2010 e 2014, intitulada Bobadela
em época Romana: Cidade e Território Periurbano, e que trouxe um renovado conhecimento
científico a este emblemático sítio arqueológico.
Além deste conjunto de vestígios arqueológicos, o tecido urbano do centro histórico de
Bobadela guarda, ainda nos nossos dias, alguns exemplares imóveis que lhe transmitem uma
hegemonia arquitetónica, que, de resto, deve ser preservada: casos, por exemplo, da Casa do
Adro; do próprio Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva; da Casa da Eira; do imóvel
adjacente à capela da Nª. Sª. do Socorro; da Casa de estilo manuelino da família Vaz Patto,
entre outros. Aliás, é essencialmente por estes casos que toda a malha urbana do centro
histórico de Bobadela (à exceção de alguns casos de requalificações pontuais) manifesta,
ainda, a autenticidade da talha arquitetónica tão característica destes espaços Históricoarqueológicos.

1.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS E ACÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓGICO E REGENERAÇÃO URBANA

A classificação como Monumento Nacional das Ruínas Romanas da Bobadela (Decreto de 16
de junho de 1910 e Decreto nº 26 519, de 15 de abril de 1936) e como Imóvel de Interesse
Público, o pelourinho da Bobadela (Decreto nº 23 122, de 11 de outubro de 1933), determinou
os primeiros passos para a protecção e valorização formal e a manutenção da identidade
histórica e cultural da Bobadela. Esta classificação e as respectivas áreas de protecção
promoveram a salvaguarda dos mesmos imóveis e da sua envolvente, relevantes para ter
chegado até nós este conjunto de excepcional valor arqueológico e urbanístico.
A requalificação urbana no centro histórico da Bobadela, incluindo a valorização e
requalificação do Forum e do Anfiteatro romanos, marcaram a fase mais recente do processo
de valorização urbanística da Bobadela.
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Do mesmo modo, e no sentido da contínua valorização da Bobadela enquanto espaço
arqueológico de excelência, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital criou, em 2010, o
projeto ‘Férias Arqueológicas’. Na primeira edição deste projecto definiram-se os seguintes
princípios: o pedagógico, que passa por incutir nos jovens participantes — e «aprendizes de
arqueólogos» — o gosto por visitarem e interpretarem, futuramente, outros núcleos
arqueológicos, assim como a determinação para se envolverem em ações cívicas de
preservação do património histórico-cultural; o científico e arqueológico, que pretendeu divulgar
aspetos da história que remonta à época pré-romana e romana, mas também conhecer e
praticar métodos e técnicas de prospeção e escavação arqueológicas; e o cultural, em que se
desejou consciencializar os jovens e menos jovens para o estudo, preservação e divulgação do
património, e conjuntamente dinamizar o núcleo histórico de Bobadela, onde, pese embora o
caráter temporário das escavações arqueológicas, se pode conceber um novo espaço
museológico visitável, no centro ou nas cercanias das suas ruínas.

Este projeto arqueológico suscitou a adesão da comunidade e o envolvimento cada vez mais
forte por parte dos habitantes no processo de valorização e preservação dos vestígios
arqueológicos da Bobadela. Inicialmente destinado à população escolar do concelho, a
iniciativa ultrapassou as fronteiras institucionais e geográficas previamente estabelecidas. E
hoje as atividades arqueológicas acolhem dezenas de participantes provenientes de
estabelecimentos educativos públicos e de instituições privadas do concelho e de concelhos
limítrofes.
Por outro lado, este projecto arqueológico permitiu o desenvolvimento de novas descobertas e
aprofundar o conhecimento histórico da Bobadela.

1.3. DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS DA BOBADELA
De acordo com os mais recentes dados de 2011 (Recenseamento Geral da População), o
concelho de Oliveira do Hospital passou de 22.112 para 20.855 habitantes, apresentando-se
como o mais populoso da ex-sub-região do Pinhal Interior Norte e representando 15,9% do
total populacional da mesma. Embora tenha sofrido uma diminuição populacional entre 2001 e
2011, o concelho de Oliveira do Hospital manteve a mesma importância no contexto do Pinhal
Interior Norte.
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No que toca à Freguesia da Bobadela, de acordo com os Censos de 2011, a sua população
era de 759 residentes, representando 3,64% da população total do concelho. O lugar da
Bobadela tinha uma população residente de 553 indivíduos.
Em 2011, a Freguesia da Bobadela apresentou apenas uma diminuição de dois indivíduos
relativamente a 2001, mantendo a mesma população residente de 1991, pelo que se verifica
uma estabilidade quanto à população residente. No concelho de Oliveira do Hospital, entre
2001 e 2011 apenas as freguesias da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio
de Gramaços e a Freguesia de Nogueira do Cravo apresentaram crescimento positivo,
seguindo-se a freguesia da Bobadela com um decréscimo de 2 residentes.
Quanto às projecções demográficas, prevê-se que, para a freguesia da Bobadela, em 2016, a
população seja de 744 residentes e para 2021 a população seja de 722 residentes. Denota-se,
portanto uma ligeira redução populacional que importa combater.
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2. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ABRANGIDA
A proposta para integrar a ARU da Bobadela abrange uma área total de 5,19 ha e engloba o
espaço central da aldeia. É delimitada a norte pela área classificada como Monumento
Nacional e pela Rua Casimiro Augusto Rodrigues, a poente abrange a Rua Emília Pestana
Coelho até à Rua do Fundo da Vila, a nascente abrange o edificado envolvente à Rua João
dos Santos Pestana e a sul é delimitada pelo limite do perímetro e linha de água existente.

Figura 1 – Área de Reabilitação Urbana da Bobadela - 5,19 ha
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3. CRITÉRIOS SUBJACENTES À DELIMITAÇÃO DA ARU
A definição dos critérios de delimitação da ARU teve em consideração os estudos de
caracterização realizados no âmbito do PDM de Oliveira do Hospital e os estudos para o Plano
Geral de Intervenção para o núcleo central do Centro Histórico da Bobadela, como também a
Estratégia de Ordenamento Territorial e o Modelo de Ordenamento consignados na 1ª Revisão
do PDM de Oliveira do Hospital. Estes documentos, relevantes para a compreensão das
particularidades da estrutura urbana da Bobadela, atestam também a visão, os objectivos, a
coerência e os critérios adoptados para a delimitação da ARU.
Os critérios de delimitação da ARU foram ponderados e adoptados com o intuito de potenciar a
concretização dos objectivos do RJRU e, mais especificamente, os objectivos estratégicos
definidos para a presente ARU.
Neste sentido, no processo de delimitação da ARU da Bobadela foram adoptados os seguintes
critérios estruturantes:

•

Urbanísticos – relacionado com a morfologia e coerência urbanísticas, as épocas urbanas
do seu desenvolvimento ou transformação, as características morfológicas próprias, a
homogeneidade e continuidade urbana, as correlações urbanas funcionais e sociais.
Pretende-se, portanto, devido à homogeneidade, complementaridade e coerência
urbanística, delimitar a ARU abrangendo a área do centro histórico, procurando assim
manter a coerência urbanística existente e proporcionar a sua reabilitação integrada.

•

Dinâmica territorial. Relacionado com a existência real e potencial de dinâmicas próprias,
reconhecíveis derivadas da existência de excepcionais vestígios arqueológicos romanos,
que podem influir na intensidade e velocidade do processo de reabilitação e de
revitalização do lugar. A área proposta para ARU engloba o centro histórico e a área
classificada como Monumento Nacional das Ruínas Romanas da Bobadela. Esta área é
também dotada de um potencial ligado ao desenvolvimento de equipamentos de suporte
ao objetivo de projectar e valorizar este lugar como espaço diferenciador na oferta cultural
no país.

•

Continuidade

estratégica

–

Relacionado

com

opções

de

estratégia

territorial,

nomeadamente: a classificação do uso do solo do PDM da área como Centro Histórico;
estratégia e modelo de ordenamento do PDM de Oliveira do Hospital, integrando Bobadela
como Aglomerado de Nível I, estando incluída no sistema urbano da Cidade de Oliveira do
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Hospital; continuidade com as políticas de requalificação concretizadas para a qualificação
do lugar, nomeadamente a requalificação da sua área central e valorização das ruínas
romanas, na valorização do edifício do Centro Social, na vontade de qualificar e valorizar o
Centro Interpretativo das Ruínas Romanas da Bobadela, como também das dinâmicas de
valorização e promoção deste lugar.
Na delimitação da ARU, para além dos critérios definidos anteriormente, consideraram-se os
seguintes critérios específicos:

o

Coerência com a configuração da estrutura urbana do lugar e sua evolução, integrando
o centro histórico;

o

Enfoque na estratégia de reabilitação do centro tradicional numa perspectiva alargada
à região, baseada na articulação e integração do centro histórico com a cidade de
Oliveira do Hospital;

o

Enfoque no espaço urbano onde o número de edifícios degradados e devolutos é mais
significativo, carecendo de uma estratégia integrada de reabilitação urbana, em que os
investimentos de natureza pública em reabilitação de equipamentos e requalificação
dos espaços públicos sejam acompanhados de um programa de estímulos à iniciativa
privada;

o

Coerência com os instrumentos de gestão do território, nomeadamente a 1ª Revisão do
PDM de Oliveira do Hospital, abrangendo a área classificada como Centro Histórico;

o

Integração de funções e equipamentos estruturantes, com potencial e capacidade para
o desenvolvimento de dinâmicas culturais e de atração turística.

o

Enfoque na integração e valorização dos espaços verdes urbanos;
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4. A ÁREA DE INTERVENÇÃO: ENQUADRAMENTO E DIAGNÓSTICO SUMÁRIO DA ARU
Neste ponto apresenta-se o enquadramento e diagnóstico sumário da ARU que levou à
proposta de delimitação nesta presente etapa dos trabalhos de delimitação territorial da ARU.
Seguir-se-á, na etapa seguinte dos trabalhos de concretização formal da ARU, o
aprofundamento da caracterização da área de intervenção de modo a se definirem as acções
estruturantes para a execução da ARU.

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO DE ACORDO COM OS DADOS DOS CENSOS
DE 2011 DO INE

A caracterização dos edifícios de habitação na ARU da Bobadela teve como base os Censos
2011 do INE - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da
Habitação'.
No âmbito dos censos não foram recenseados os edifícios que se encontravam ainda em
construção, todos os que se encontravam em ruínas e não ocupados no momento censitário e
os que se destinavam exclusivamente a outros usos que não habitação.
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A caracterização dos edifícios da ARU da Bobadela tem como objectivo identificar as tipologias
predominantes dos edifício de habitação, o tipo de utilização, acessibilidades aos edifícios e
nos edifícios, nª de pisos, nº de alojamentos, época de construção, materiais utilizados e
necessidades de reparação como também o estado geral de conservação do mesmo.
Tal como se verifica nos quadros seguintes, de acordo com os dados dos Censos 2011, na
ARU da Bobadela localizam-se 99 edifícios de habitação, em que 96 (97%) se destinam
exclusivamente para habitação, 2 se destina a maior parte da área para habitação e apenas
um se destina a maior parte para outros fins.
Dentro da ARU, 74% (73) dos edifícios são do tipo edifício em banda, seguindo-se 22 isolados,
2 edifícios clássicos com 3 ou mais alojamentos familiares.
Na ARU da Bobadela predomina a tipologia de edifício em banda, com um total de 57 edifícios,
seguindo-se a tipologia de edifício isolado, com 53 edifícios.
Quadro 1 - Tipologia dos Edifícios na ARU da Bobadela

Tipo de edifício
Banda
Edifício Clássico 3 ou + Aloj. Familiares
Geminado
Isolado
Edifício Clássico de outro tipo
Total

ARU
Bobadela
73
2
1
22
1
99

%
74%
2%
1%
22%
1%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Quadro 2 - Utilização dos Edifícios na ARU da Bobadela

Utilização do Edifício Bobadela
Exclusivamente a habitação
96
Maior parte da área para habitação
2
Maior parte da área para outros fins (Comércio, serviços)
1
Total
99

%
97%
2%
1%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente ao número de pisos, verifica-se que na ARU da Bobadela predominam os
edifícios com 2 pisos, detendo 62% do total, seguindo-se os edifícios com um piso, com um
total de 22 e, finalmente , os edifícios com 3 pisos, num total de 16 edifícios.
Quadro 3 – Número de pisos dos Edifícios na ARU da Bobadela

N.º de pisos Bobadela
1
22
2
61

%
22%
62%
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3
Total

16
99

16%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

No que toca à existência de elevador, verifica-se que na ARU da Bobadela não há edifícios de
habitação com elevador.
Quadro 4 – Existência de elevador nos Edifícios na ARU da Bobadela

Elevador Bobadela
Não
99
Sim
Total
99

%
100%
0%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Quanto às acessibilidades, dos 99 edifícios, um total de 93 não possui entrada acessível.
Quadro 5 – Entrada do edifício acessível dos Edifícios na ARU da Bobadela

Entrada do Edifício Acessível Bobadela
Não
93
Sim
6
Total
99

%
94%
6%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

No que toca ao número de alojamentos por edifício, verifica-se que a grande maioria dos
edifícios, um total de 92 (93%), possui apenas um alojamento, pelo que se conclui que a
grande maioria dos edifícios são habitações unifamiliares.
Quadro 6 – Número de alojamentos dos Edifícios na ARU da Bobadela

Número de Alojamentos do Edifício Bobadela
1
92
2
6
3
1
Total
99

%
93%
6%
1%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente à época de construção dos edifícios na ARU da Bobadela, verifica-se que, até
1945 foram construídos 42% dos edifícios. Até 1960 foram construídos 52% dos edifícios.
Entre 1961 a 1970 foram construídos 3% dos edifícios, ou seja, 3 edifícios em quase 10 anos.
A década de 1981 a 1990 deteve um boom de construção, com um total de 17 edifícios
construídos, seguindo-se de 1991 a 2000 com 12 edifícios e de 2001 a 2011 com 8 edifícios.
Verifica-se, portanto, uma progressiva diminuição de construção de edifícios desde 1991.
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Quadro 7 – Época de Construção dos Edifícios na ARU da Bobadela

Época de Construção Bobadela
Até 1919
27
De 1919 a 1945
15
De 1946 a 1960
10
De 1961 a 1970
3
De 1971 a 1980
7
De 1981 a 1990
17
De 1991 a 1995
5
De 1996 a 2000
7
De 2001 a 2005
3
De 2006 a 2011
5
Total
99

%
27%
15%
10%
3%
7%
17%
5%
7%
3%
5%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Cerca de 57% dos edifícios da ARU da Bobadela têm como revestimento exterior o granito, os
restantes 43% são revestidos a reboco tradicional.
Quadro 8 – Tipo de revestimento exterior dos Edifícios na ARU da Bobadela

Revestimento exterior Bobadela
Outros (madeira, vidro)
Pedra
56
Reboco tradicional
43
Total
99

%
0%
57%
43%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

O tipo de estrutura da construção dos edifícios da ARU da Bobadela mais corrente é o betão
armado, com 37 edifícios, segue-se a estrutura sem placa com 26 edifícios e a estrutura com
placa com 21 edifícios. Há um edifício com estrutura em adobe e 14 edifícios com outro tipo de
estrutura (madeira ou metálica).
Quadro 9 – Tipo de estrutura de construção dos Edifícios na ARU da Bobadela

Estrutura de construção Bobadela
Betão armado
37
Com placa
21
Outra (madeira, metálica)
14
Paredes de Adobe
1
Sem placa
26
Total
99

%
37%
21%
14%
1%
26%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'
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Todos os edifícios da ARU da Bobadela são dotados de cobertura inclinada revestida a telha
cerâmica.
Quadro 10 – Tipo de cobertura dos Edifícios na ARU da Bobadela

Cobertura do Edifício Bobadela
Inclinada (Revestida a telhas cerâmicas)
99
Mista (Inclinada e em Terraço)
Total
99

%
100%
0%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente à necessidade de reparação da estrutura dos edifícios, 54% não apresenta
necessidades de reparação. No entanto, 10% necessita de grandes reparações e 2% de muito
grandes reparações. 29% necessita de pequenas reparações. Destacam-se assim, 17 edifícios
a considerar urgente a reparação da sua estrutura.
Quadro 11 – Necessidade de reparação da estrutura dos Edifícios na ARU da Bobadela

Reparação na estrutura Bobadela
Grandes
10
Médias
5
Muito grandes
2
Nenhuma
53
Pequena
29
Total
99

%
10%
5%
2%
54%
29%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente à necessidade de reparação da cobertura dos edifícios, 56% não apresenta
necessidades de reparação. No entanto, 10% necessita de grandes reparações e 2% de muito
grandes reparações. Um total de 27 edifícios necessita de pequenas reparações. Destacam-se
assim, 17 edifícios a considerar urgente a reparação da sua cobertura.
Quadro 12 – Necessidade de reparação de cobertura dos Edifícios na ARU da Bobadela

Reparações na cobertura Bobadela
Grandes
10
Médias
5
Muito grandes
2
Nenhuma
55
Pequena
27
Total
99

%
10%
5%
2%
56%
27%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente à necessidade de reparação de paredes e caixilharias dos edifícios, 55% não
apresenta necessidades de reparação. No entanto, 10% necessita de grandes reparações e
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3% de muito grandes reparações. Um total de 29 edifícios necessita de pequenas reparações.
Destacam-se assim, 16 edifícios a considerar urgente a reparação das suas paredes e
caixilharias.
Quadro 13 – Necessidade de reparação de paredes e caixilharias dos Edifícios na ARU da
Bobadela

Reparação Paredes e Caixilharia Bobadela
Grandes
10
Médias
3
Muito grande
3
Nenhuma
54
Pequena
29
Total
99

%
10%
3%
3%
55%
29%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Relativamente ao estado geral de conservação, verifica-se que na ARU da Bobadela 56% dos
edifícios encontra-se sem necessidade de reparação, 28% necessita de pequenas reparações,
4% de reparações médias e 10% de grandes reparações. Há 2 edifícios muito degradados.
Pela análise, verifica-se que, a maioria dos edifícios está em bom estado de conservação.
Quadro 14 – Estado de conservação dos Edifícios na ARU da Bobadela

Estado de Conservação Bobadela
Sem necessidade de reparação
55
Pequenas reparações
28
Reparações médias
4
Grandes reparações
10
Muito degradado
2
Total
99

%
56%
28%
4%
10%
2%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'

Na ARU da Bobadela apenas um edifícios não é servido por recolha de resíduos sólidos
urbanos.
Quadro 15 – Recolha de Resíduos Urbanos dos Edifícios na ARU da Bobadela

Recolha de resíduos urbanos Bobadela
Não
1
Sim
98
Total
99

%
1%
99%
100%

Fonte: INE, Censos 2011 - 'XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação'
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4.2. LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA BOBADELA IN LOCO

Para melhor compreender e aprofundar a caracterização do conjunto edificado da ARU da
Bobadela, bem como dos seus espaços públicos e ambiente urbano foi efectuado um
levantamento e caracterização exaustivo de todos os edifícios localizados dentro da ARU.

4.2.1.METODOLOGIA ADOPTADA
Para a elaboração da presente análise arquitectónica e urbanística procurou-se reunir o maior
número de informação possível, tendo sido feita a caracterização geral acompanhada de
levantamento fotográfico de todo o edificado, da rede viária, dos espaços públicos de utilização
colectiva, dos equipamentos, das infra-estruturas e do mobiliário urbano.
Esta análise foi elaborada a partir da observação directa, de pesquisa bibliográfica e trabalho
de campo, tendo-se utilizado cartografia homologada e elaborado Fichas de Caracterização
Arquitectónica.
O trabalho de campo de caracterização e respectivo diagnóstico do tecido edificado do centro
histórico da Bobadela incidiu na elaboração da Ficha de Caracterização Arquitectónica. Esta
ficha procura identificar as tipologias e os usos dominantes, bem como o estado geral de
conservação, de ocupação, o número de pisos, o seu valor arquitectónico, as possíveis
alterações, o nível de intervenção e a prioridade de intervenção.
Ao nível dos espaços públicos, da rede viária, das infra-estruturas e do mobiliário urbano
identificou-se a sua distribuição e o estado geral de conservação, de modo a definir as
necessidades e programar as prioridades de intervenção.
O preenchimento dos dados foi feito no local à mão e posteriormente, já em gabinete, colocado
e trabalhado numa base de dados digital, traduzida em plantas de caracterização e em quadros
de análise e diagnóstico.

4.2.2.TIPOLOGIA E USO ACTUAL
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O centro histórico da Bobadela comporta 149 edifícios distribuídos por habitação unifamiliar,
equipamentos religiosos, culturais e sociais, comércio, serviços e anexos/arrecadações.
A tipologia predominante é Habitação Unifamiliar (72%) seguido de pequenas construções
anexas construídas para arrumos ou garagens (15%). Existe um pequeno grupo de
Equipamentos (7%) direccionado para o âmbito religioso, social e cultural que caracteriza o
Centro Histórico da Bobadela.
A tipologia original do edificado coincide quase na totalidade com o seu uso actual, sendo que
quase metade corresponde a Habitação Unifamiliar (48%), embora existam muitos exemplos
de habitação unifamiliar agora devoluta (28%). De salientar a existência de uma elevada
percentagem de anexos – 13% utilizados como arrumos ou garagens.
Dedicado a Serviços surge apenas um exemplo, que corresponde ao edifício da Junta de
Freguesia, e dedicado a Comércio temos um total de dois estabelecimentos em funcionamento.
Quadro 16 – Tipologia do edificado na ARU da Bobadela
Tipologia
Total
%
Serviços

1

1%

Habitação Bifamiliar

1

1%

Habitação Colectiva

1

1%

Comércio

2

1%

Hab Unif + com/serv

4

3%

Equipamento

10

7%

Outra (anexos/arrumos)

22

15%

Habitação Unifamiliar

108

72%

Total Geral

149

100%

Quadro 17 – Uso actual do edificado na ARU da Bobadela
Uso Actual
Total
%
Alojamento turístico

1

1%

Serviços

1

1%

Hab. Unifamiliar + comércio/serviços

1

1%

Habitação Bifamiliar

1

1%

Habitação Colectiva

1

1%

Comércio

2

1%

Equipamento

10

7%

Armazém

19

13%

Devoluto

42

28%
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Habitação Unifamiliar

71

48%

Total

149

100%

4.2.3.VOLUMETRIA
O centro histórico da Bobadela apresenta-se com uma volumetria edificada relativamente
baixa, com cerca de 54% de edifícios com dois pisos e 26% dos edifícios a não ultrapassar os
três pisos. Existe um pequeno grupo de 19% com um piso constituído maioritariamente por
edifícios de arrumos, garagens ou anexos.
Quadro 18 – Número de pisos acima da cota de soleira do edificado na ARU da Bobadela
Número de pisos acima cota soleira
Total
%
1 piso

28

19%

2 pisos

81

54%

3 pisos

39

26%

4 pisos

1

1%

149

100%

Total

4.2.4.TIPO DE OCUPAÇÃO DO EDIFICADO
Quanto ao estado de ocupação do edificado, o centro histórico da Bobadela apresenta uma
percentagem de 61% de imóveis totalmente ocupados, contra 33% de imóveis devolutos. Os
restantes 6% apresentam-se apenas parcialmente ocupados.
Os

imóveis

totalmente

ocupados

correspondem

predominantemente

a

Habitações

Unifamiliares de ocupação permanente ou a Equipamentos culturais, sociais e religiosos. Parte
dos imóveis considerados devolutos correspondem a Habitações periódicas ou segundas
habitações decorrentes de heranças ou pertencentes a emigrantes, migrantes internos ou a
idosos que habitualmente não residem neles.
Quadro 19 – estado de ocupação do edificado na ARU da Bobadela
Estado de Ocupação do edifício
Total
%
devoluto

49

33%

parcialmente ocupado

9

6%

totalmente ocupado

91

61%

Total

149

100%

4.2.5.IMÓVEIS NOTÁVEIS
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O centro histórico da Bobadela distingue-se pela presença do Fórum da cidade romana – Sítio
Arqueológico Classificado como Monumento Nacional, que desempenha funções colectivas de
grande relevância no contexto urbano da aldeia. Actualmente, ainda é possível compreender a
importância da cidade romana na aldeia, lida não só na quantidade de vestígios existentes nas
construções particulares edificadas ao longo dos anos, mas também na consciência do valor
patrimonial que deu origem à remodelação e valorização do Fórum e do Arco Romano, bem
como à reabilitação do espaço público envolvente, em 2004.
O edificado adjacente integra um conjunto de espaços e edifícios com características
arquitectónicas vernaculares relevantes a propor para Classificação, como a Igreja Paroquial
Nossa Senhora da Graça e a Capela de Nossa Senhora do Socorro no grupo da Arquitectura
Religiosa, e a Casa Senhorial dos Godinhos, a Fonte Romana e a Fonte dos Lavadouros
(Classificada como Imóvel de Interesse Cultural) no grupo de Arquitectura Civil ou Particular.
Nesta área podemos também ressalvar alguns elementos com alto valor artístico e cultural,
como o Pelourinho - Classificado como Imóvel de Interesse Público e o Cruzeiro do Adro Imóvel a propor para Classificação.
Fora da Área de Reabilitação Urbana proposta existem ainda vários elementos arquitectónicos
relevantes, como a Capela de Nossa Senhora da Luz - a propor para Classificação, o Cruzeiro
da Senhora da Luz, as Alminhas da Fonte dos Lavadouros e a Fonte Velha - Classificados
como Imóveis de Interesse Cultural, a Ponte Romana - Classificada como Imóvel de Interesse
Público e a Vila localizada no Vale do Couto como Sítio Arqueológico não Classificado.

4.2.6.ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Num universo de 149 edifícios caracterizados, o estado de conservação do edificado é, na sua
maioria, aceitável. No entanto, o número de construções em mau estado de conservação é
significativo (19% em mau estado e 13% em ruína), carecendo por isso de uma intervenção
urgente. Se juntarmos a percentagem de imóveis em mau estado com os imóveis em ruína
obtemos uma percentagem bastante preocupante de 32%, valor que contribui para a
exponencial degradação da imagem do conjunto.
Em 35% das situações, o estado de conservação é Bom/Excelente e em 32% considera-se
Médio/Razoável. De um modo geral, estas edificações foram sofrendo obras pontuais de
beneficiação ao longo dos anos, quer a nível da pintura interior/exterior, da cobertura e até de
ampliação, embora manifestem falta de acompanhamento técnico. Ainda assim, apresentam-se
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descaracterizadas, com elementos dissonantes, especialmente ao nível das fachadas,
desvirtuando a imagem de todo o conjunto do centro histórico da Bobadela.
Quadro 20 – Estado de Conservação do edificado na ARU da Bobadela
Estado de Conservação
Total
%
Excelente / Bom

52

35%

Médio /razoável

47

32%

Mau

29

19%

Péssimo /ruína

19

13%

Em obras

2

1%

149

100%

Total

4.2.7.NÍVEL DE INTERVENÇÃO
Visando quantificar o grau de degradação e a maior ou menor necessidade de recuperação em
cada um dos imóveis foram considerados quatro níveis de intervenção: ligeira, média, profunda
e sem intervenção.
Verifica-se que existem 30% de edifícios isentos de intervenção, embora 26% dos imóveis
necessitem de uma intervenção profunda e outros 26% de uma intervenção média, reflectindo
desta forma o adiantado estado de degradação geral em que encontra o centro histórico da
Bobadela. Com uma percentagem de 19% surgem os imóveis sujeitos a uma intervenção
ligeira, consistindo essencialmente em simples trabalhos de reparação e limpeza de materiais.
Quadro 21 – Nível de intervenção do edificado na ARU da Bobadela
Nível de Intervenção
Total
%
sem intervenção

45

30%

ligeira

28

19%

média

38

26%

profunda

38

26%

Total

149

100%

4.2.8.PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO
Tornou-se necessário definir prioridades de intervenção atendendo ao estado de conservação
e ao nível de intervenção verificado para cada imóvel.
No geral, os imóveis em médio/bom estado de conservação, isentos de intervenção ou sujeitos
a intervenção ligeira apresentam uma prioridade de intervenção a longo prazo (47%). Verifica-
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se uma percentagem de 26% de imóveis com prioridade de intervenção a médio prazo e 27 %
de imóveis em mau estado de conservação e em ruína que carecem de uma prioridade urgente
de intervenção.
Quadro 22 – Prioridade de intervenção no edificado na ARU da Bobadela
Prioridade de Intervenção
Total
%
Longo Prazo

70

47%

Médio Prazo

39

26%

Urgente

40

27%

Total

149

100%

4.2.9.INFRA-ESTRUTURAS
O confuso traçado das redes eléctricas, nomeadamente da iluminação pública, das linhas de
média e baixa tensão e da linha de telecomunicações, constitui um elemento dissonante do
ponto de vista arquitectónico e, nalguns casos, representa mesmo um perigo para as pessoas.
As redes de abastecimento e distribuição pública de água, de saneamento e de drenagem de
água pluviais encontram-se maioritariamente obsoletas, com excepção de alguns troços que
foram sendo substituídos.
De uma forma geral, o centro histórico da Bobadela está abrangido pela rede de TV por cabo,
seja através de cablagem aérea, fixa em fachadas ou por conduta subterrânea, cuja
distribuição predial é assegurada por armários colocados junto aos edifícios.
O actual sistema de segurança contra incêndios apresenta algumas carências quanto ao
número de bocas de incêndio e insuficiência de pressão.

4.2.10. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A iluminação pública geral do centro histórico é efectuada através de luminárias estanques
fixas por braço metálico a postes de betão armado. Estes servem de suporte para a
distribuição aérea, tanto da rede de distribuição de energia eléctrica, como da rede de
iluminação pública. Trata-se de um sistema de iluminação pública bastante obsoleto e nada
dignificante do património arquitectónico e urbanístico. Existem ainda luminárias de ferro fixas
às paredes de alguns imóveis, nomeadamente nos localizados no quarteirão da Igreja
Paroquial.
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A iluminação cenográfica existente na área de reabilitação está associada ao adro da Igreja
Paroquial, onde se localiza o Arco Romano e a Casa Paroquial, e ao perímetro do Anfiteatro
Romano. Em ambos os casos tratam-se de projectores circulares em ferro fundido e vidro
embutidos no pavimento ou integrados nos elementos balizadores da via.

4.2.11. ESPAÇO PÚBLICO / ARRUAMENTOS
O espaço público que estrutura o centro histórico da Bobadela é constituído por espaços
públicos lineares (ruas e estradas) e não lineares (largos, praças e adro). Os arruamentos
apresentam um traçado sinuoso e um perfil estreito, comportando o tráfego pedonal e
automóvel condicionado. Não existe uma definição do estacionamento automóvel (público e
privado) e da separação entre espaço rodoviário e pedonal. Verifica-se também uma grande
dificuldade de mobilidade e acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada aos
principais equipamentos e espaços de uso público.
Excepcionalmente, o adro da Igreja e a entrada para o Anfiteatro romano encontram-se em
bom estado de conservação, resultado das obras de requalificação urbana em 2004. Esta
requalificação atenuou as dissonâncias e permitiu a uniformização entre o pavimento do Adro,
do logradouro da casa paroquial e da via, que se encontra balizada a fim de condicionar a
passagem dos veículos e de ressalvar o percurso pedonal.
De uma forma geral, à excepção da área já intervencionada, o pavimento dos arruamentos não
oferece uma leitura global do núcleo urbano do centro histórico, dado que é constituído por
calçada de paralelos à portuguesa com várias dimensões, umas vezes regular e outras
irregular, distribuída segundo diversas orientações. A estrada que atravessa o perímetro
urbano é de revestimento betuminoso e encontra-se em mau estado de conservação, podendo
observar-se os sucessivos cortes na tela para a passagem de infra-estruturas. O acesso a
alguns imóveis e a logradouros privados, na zona de contacto entre o embasamento e o
arruamento, é feito em terra batida nuns casos e em betonilha afagada noutros.

4.2.12. ESPAÇOS VERDES
A área de intervenção não se caracteriza pela abundância de espaços verdes.
O espaço que envolve a Igreja Paroquial é constituído por dois espaços verdes articulados
entre si. A nascente, observa-se um espaço arborizado em terra batida com alguns bancos em
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pedra e, a sul, no tardoz da Igreja, existe um espaço labiríntico de planta irregular com arbustos
e árvores de médio porte que se encontra desvalorizado e a carecer de manutenção.
Existem alguns logradouros de uso privado enquadrados pelo edificado que oferecem alguma
vegetação de pequena dimensão e árvores de fruto.
É possível observar-se ainda algumas hortas/pomares de uso agrícola privado que
representam um sistema de subsistência.

4.2.13. MOBILIÁRIO URBANO
Não existe um fio condutor entre todo o mobiliário urbano. Encontramos diversos bancos de
jardim distribuídos por todo o centro histórico, embora se observe uma maior concentração
junto ao adro da Igreja Paroquial. São predominantemente feitos em madeira, em ferro ou em
pedra e ainda outros improvisados por particulares, que constatando a insuficiência dos
mesmos os foram distribuindo consoante as suas necessidades. O mesmo acontece com os
canteiros de flores que se localizam maioritariamente na entrada ou junto aos imóveis, muitas
vezes desadequados e em mau estado de conservação.
Existe uma diminuta informação turística e cultural sobre o espaço, nomeadamente sobre os
vestígios da cidade romana e dos percursos pedonais que a atravessam. Encontramos apenas
um expositor de estrutura em madeira localizado junto ao Centro de Acolhimento e
Interpretação das Ruínas Romanas da Bobadela.
Para além da Fonte Romana e da Fonte do Chafurdo, identificam-se mais quatro fontanários,
todos executados em cantaria de granito e em razoável estado de conservação, embora
apenas o que se localiza junto à Casa Paroquial se encontre em funcionamento.
Existe ainda um Forno Comunitário em cantaria de granito aparelhado localizado junto ao
Centro de Acolhimento e Interpretação das Ruínas Romanas da Bobadela.
A distribuição e o número de dispositivos de recolha revela-se insuficiente face ao espaço e ao
número de habitantes, sendo que em toda a área de intervenção existem apenas cinco zonas
de recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados e nenhuma zona destinada a
contentores de resíduos sólidos diferenciados (ecoponto).

4.2.14. CONCLUSÃO DA ANÁLISE IN LOCO
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Da análise efectuada na área de intervenção foram detectados um conjunto de fragilidades e
potencialidades que se pretendem colmatar/atenuar ou evidenciar.
- Potencialidades
•

Edifícios classificados e edifícios propostos para classificação

•

Percentagem razoável de imóveis em bom/médio estado de conservação (cerca de
67%)

•

Grande variedade de pormenores arquitectónicos notáveis

•

Riqueza cultural e religiosa expressa de diversas formas em toda a área de reabilitação

- Fragilidades
•

Baixa dinâmica de construção, manutenção e recuperação do edificado

•

Elevada percentagem de imóveis em mau estado de conservação e ruína (cerca de
32%)

•

Grande número de edifícios descaracterizados devido à presença de elementos
dissonantes

•

Grande número de edifícios devolutos

•

Ausência de uma imagem de coerência dos espaços públicos

•

Obsolescência de mobiliário urbano

•

Ausência de circuitos pedonais qualificados e acessíveis

5. ANÁLISE / DIAGNÓSTICO TRANSVERSAL - A CONSTRUÇÃO DA VISÃO PARA A BOBADELA
A partir dos diversos estudos de caracterização sectorial, procedeu-se a uma sistematização
de toda a informação recolhida, no sentido de uma reflexão de abrangência transversal. Para
tal, procedeu-se a uma análise do tipo SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and
Threats), decomposta numa avaliação interna (potencialidades essenciais a valorizar e
estrangulamentos fundamentais a minimizar ou contrariar) e numa avaliação externa (grandes
tendências que se perfilam como oportunidades, e grandes tendências que se perfilam como
ameaças).
5.1. POTENCIALIDADES ESSENCIAIS A VALORIZAR

28

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA BOBADELA

•

Centralidade estratégica – integra a área de abrangência do Centro urbano estruturante
da Cidade de oliveira do hospital;

•

Centralidade regional estratégica;

•

Município com 2 Menções Honrosas “Melhor Município para Viver”

•

Local com excepcional valor cultural e de interesse turístico;

•

Potencial para qualidade e diferenciação na oferta cultural e turística;

•

Produtos endógenos de excelência, nomeadamente o azeite e o queijo Serra da
Estrela;

•

Eventos de impacto que se realizam na Bobadela: Moda Bobadela;

•

Custo de vida reduzido, qualidade de vida, tranquilidade e segurança;

•

Programas de promoção do empreendedorismo (Empreender+OHP; Educação
Empreendedora; Concurso Regional de Empreendedorismo “Construir Futuros na
Região de Coimbra”);

•

Programa de apoio e integração social (Ativos Sociais e PrOHAtivos);

•

Boa cobertura de entidades do terceiro setor (apoio a idosos e crianças), estando
prevista a construção de Lar de 3ª idade;

•

Articulação inter-institucional / Parcerias consolidadas no terreno;

•

Requalificação urbanística de um conjunto de arruamentos, conferindo à localidade
uma valorização e apropriação do seu espaço urbano;

•

Na área do Centro histórico o conjunto edificado é dotado de valor histórico e
arquitectónico;

•

Concentração de valores patrimoniais de excepção: dois imóveis, Ruínas Romanas da
Bobadela e Pelourinho, classificados, como Monumento Nacional e como Imóvel de
Interesse Público;

•

Existência de edifícios com potencial interesse de albergar novos usos de valência
cultural;

•

Boa situação fisiográfica, com a várzea e rede hidrográfica abundante;

•

Espaços públicos como potencial factor de interacção e inclusão social;

•

Ambiente urbano harmonioso, tranquilo e seguro;

•

Festividades religiosas (procissões anuais) e de animação pública;

•

Relação intrínseca entre o conjunto edificado e a envolvente natural;

•

Aposta da autarquia na produção de instrumentos estratégicos e de planeamento;

5.2. ESTRANGULAMENTOS FUNDAMENTAIS A MINIMIZAR OU CONTRARIAR
•

Deficientes acessibilidades rodoviárias externas;

•

Existência de diversos edifícios devolutos;
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•

Infraestruturas obsoletas e ausência de separação da rede de águas pluviais da rede
de saneamento;

•

Deficientes acessibilidades nos espaços públicos e nos equipamentos de utilização
coletiva, nomeadamente para os cidadãos com mobilidade reduzida;

•

Mobilidade interna pouco eficiente;

•

Insuficiente rede de transportes públicos;

•

Deficientes acessibilidades rodoviárias externas;

•

Perda continuada da população e envelhecimento progressivo da sua estrutura etária,
com potenciais consequências sociais, nomeadamente isolamento e exclusão social;

•

Degradação exponencial e galopante do tecido edificado, com elevado número de
edifícios devolutos e colocados à venda e outros tantos sem as condições mínimas de
habitabilidade, principalmente na zona baixa;

•

Imagem degradada de parte do Centro Histórico, com calçadas em muito mau estado
de conservação, invasão, dos poucos largos existentes, pelo estacionamento
automóvel, mobiliário urbano heterogéneo e deteriorado;

•

Degradação progressiva da imagem do lugar;

•

Fraco dinamismo das actividades culturais;

•

Carência de eventos culturais inovadores, capazes de potenciar os recursos e de
funcionar como factores de diferenciação cultural e de afirmação supralocal;

•

Ausência de equipamentos-âncora capazes de funcionar como sede de uma rede
integrada de equipamentos culturais e como elemento polarizador do associativismo
local;

•

Oferta turística muito débil, sem articulação de agentes e sem organização;

•

Inexistência de uma abordagem de marketing ao nível da gestão urbana – a Bobadela
como um produto ou marca de excelência;

5.3. GRANDES TENDÊNCIAS QUE SE PERFILAM COMO OPORTUNIDADES
•

Integração de Oliveira do Hospital na CIM ;

•

Empreendedorismo com destaque na agenda pública, criando um ambiente propício ao
empreendedorismo de base local;

•

Diversidade e qualidade dos produtos endógenos agroalimentares e gastronómicos
com procura/valorização por segmentos de mercado em expansão a nível nacional,
nomeadamente a produção de azeite;

•

Grande empreendimento privado de dinamização cultural e turística - Museu do Azeite;

•

Grande empreendimento privado de turismo sénior direccionado a comunidades
estrangeiras;
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•

Existência de programas de apoio ao desenvolvimento social e instrumentos de
combate à pobreza e exclusão social;

•

Aumento da importância da economia social;

•

Projecto de captação/atração de novos residentes (Oliveira do Hospital a “Friendly
Municipality”)

5.4. GRANDES TENDÊNCIAS QUE SE PERFILAM COMO AMEAÇAS
•

Acesso ao crédito dificultado pela crise do sistema financeiro actual, dificultando a
reabilitação do edificado;

•

Declínio populacional nacional;

•

Dinâmica demográfica de envelhecimento;

•

Aumento do desemprego de longa duração

•

Contexto socioeconómico do país;

•

Políticas

públicas

baseadas

em

pressupostos

financeiros

que

promovem

o

encerramento de serviços e equipamentos no Interior;
•

“Litoralização” e aumento das assimetrias.

•

A intensa competição territorial pela retenção dos efeitos centrífugos de Coimbra e
Viseu, nos territórios circundantes, dificulta a afirmação de Oliveira do Hospital no
contexto regional;

•

O crescimento dos problemas sociais em resultado do envelhecimento da população;

•

O consecutivo adiamento da construção do IC 6, IC7 e IC 37 poderão comprometer a
capacidade de atracção e investimento no concelho e o consequente desenvolvimento
económico;

•

O esforço crescente de comunicação por parte de um número alargado de cidades, a
nível nacional e internacional, dificulta a obtenção de notoriedade e envolve
investimentos de marketing e comunicação com alguma dimensão.
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A PROSSEGUIR
Identifica-se a Bobadela como excepcional referência para a construção da identidade histórica
e civilizacional da região onde se insere, manifestando, portanto, o seu extraordinário valor
cultural, simbólico, social e económico e o seu potencial turístico.
Elaborada a caracterização e diagnóstico da Bobadela, foram definidas as estratégias de
intervenção para a sua regeneração urbana, que se irão concretizar através de acções de
reabilitação e revitalização urbanas para dar lugar ao desenvolvimento de um lugar de
excepcional valor patrimonial e cultural, competitivo, inovador e sustentável.
Os processos de reabilitação e a regeneração urbanas serão realizados de forma integrada e
global, tendo presente a dimensão social, a dimensão física, a sustentabilidade ambiental,
a competitividade e inovação, a dimensão económica, como também a dimensão cultural
e patrimonial do lugar, no sentido de projectar a Bobadela para um futuro desejado,
integrando os seus valores arqueológicos como estratégia de valorização e promoção do lugar.

5.5. VISÃO E MISSÃO

Bobadela, entre Passado e Presente: a Coabitação desejada para o Futuro

5.6. OBJETIVOS ESTRUTURANTES PARA A ARU DA BOBADELA

Reabilitação e revitalização urbana da Bobadela
Para esta estratégia global de qualificação e valorização da Bobadela definiram-se os
seguintes objetivos estratégicos:
Quadro 23 – Objectivos Estruturantes
Objectivos Estruturantes
OE 1 – Estratégia conjunta e integrada de valorização do Centro
Histórico da Cidade Romana da Bobadela
OE 2 – Salvaguarda e Promoção da cultura e do conjunto dos
vestígios civilizacionais pré-romanos e romanos
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Objectivos Estruturantes
OE 3 - Sustentabilidade ambiental: preservação ambiental e do
carácter bucólico / paisagístico da várzea
OE 4 – Pólo de atracção turística de Excelência
5.7. OBJETIVOS GERAIS E ACÇÕES / PROJECTOS ESTRUTURANTES PARA A ARU
Do conjunto de objetivos estratégicos definiu-se um conjunto de objetivos gerais e Acções
/projectos estruturantes para a ARU da Bobadela.
Preconiza-se que a concretização destes objectivos deverá passar, não só pelo incentivo da
iniciativa privada na reabilitação do edificado residencial e afeto a actividades económicas, mas
também, em grande medida, pela realização de diversas acções estruturantes de reabilitação
urbana, que tenham por objecto também as infra-estruturas urbanas, os espaços urbanos e
verdes de utilização colectiva, os equipamentos públicos e o património histórico e
arquitectónico.
Quadro 24 – Objectivos Gerais e Acções / Projectos Estruturantes da ARU da Bobadela
Objectivos
Estruturantes

Objectivos Gerais

PE /acções

OE 1 –
Estratégia
conjunta e
integrada de
valorização do
Centro
Histórico da
Cidade
Romana da
Bobadela

OG 1.1 - Estratégia
integrada de de
requalificação e
refuncionalização de um
conjunto de edifícios de
para a valorização e
promoção da Cidade
Romana da Bobadela

Requalificação do edifício do Centro Interpretativo das
Ruínas Romanas da Bobadela e respectiva Musealização

OG 1.2 - Regeneração
Urbanística do Centro
Histórico da Bobadela
em função da estratégia
integrada de valorização
do centro Histórico da
Cidade Romana da
Bobadela Requalificação do
conjunto edificado

OG 1.3 - Regeneração
Urbanística do Centro
Histórico da Bobadela
em função da estratégia
integrada de valorização
do centro Histórico da

Refuncionalização do edifício da Casa Amarela
Reabilitação do Museu Municipal Dr. António Simões
Saraiva com vocação histórico-etnográfica
Refuncionalização do Centro Social da Bobadela para
complemento e apoio ao Campus Arqueológico
Reabilitação da Casa do Adro
Requalificação da Casa Paroquial
Preservação e valorização do conjunto edificado com valor
arquitectónico e de referência
Incentivos aos particulares para a reabilitação (IMI, IMT,
taxas municipais...)
Prémio anual de Boas Práticas na Reabilitação de edifícios
privados, integrando também a eficiência energética
Programa de recuperação de fachadas da frente urbana
para o núcleo central do Centro histórico
Criar Normas para a reabilitação do edificado, de forma a
fomentar a coerência arquitectónica e valorizar / dignificar a
imagem da Bobadela
Harmonização das tipologias de iluminação pública e criação
de iluminação cénica com adoção de sistemas de eficiência
energética - criação de uma imagem uniforme
Recuperação e introdução de mobiliário urbano com
harmonização das tipologias
Harmonização das tipologias de papeleiras, contentores do

33

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA BOBADELA

Objectivos
Estruturantes

Objectivos Gerais

PE /acções

Cidade Romana da
Bobadela requalificação dos
espaços públicos

lixo e ecopontos
Criação de imagem diferenciada e uniformização das placas
de identificação das ruas
Adoção de sistemas de eficiência energética ao nível dos
edifícios públicos
Requalificação e valorização da Ponte 'Romana' da
Bobadela
Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da Rua
Fernanda Maria Ferreira Soares
Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da Rua João
dos Santos Pestana
Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da Rua Emília
Pestana Coelho
Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da Rua Chefe
António Marques
Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da Rua João
Borges de Brito
Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da Rua Manuel
dos Anjos Mendes
Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da Rua Álvaro
António Costa Piano

Requalificação, incluindo reinfraestruturação, da área do
Largo da Igreja não requalificada
Potenciar o desenvolvimento de um espaço urbano inclusivo:
melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade
urbana, no que respeita à promoção da utilização dos modos
suaves de deslocação e à eliminação de barreiras
arquitetónicas
OG 2.1 - Criação de Campus arqueológico direccionado à população infanto-juvenil
com vocação lúdico pedagógico
OG 2.2 - Delimitação de Zona Especial de Protecção incluindo a área conhecida de
possíveis vestígios civilizacionais

OE 2 –
Salvaguarda e
Promoção da
cultura e do
conjunto dos
OG 2.3 - Salvaguarda e valorização da área classificada como Monumento Nacional
vestígios
civilizacionais
pré-romanos e OG 2.4 - Valorizar e promover o espólio
Publicação de monografia e edições
romanos
identificado e a encontrar
periódicas relativas aos achados identificados
OE 3 OG 3.1 - Preservação ambiental e do carácter bucólico e paisagístico da várzea da
Sustentabilida Bobadela
de ambiental: OG 3.2 - Enquadramento dos elementos naturais como factores de qualificação da
preservação Bobadela
da várzea
OE 4 – Pólo de OG 4.1 - Criar Percurso Interpretativo / cultural dos vestígios Romanos
atracção
OG 4.2 - Integração da Cidade Romana da Bobadela na Rota do Romano
turística de
OG 4.3 - Valorizar a identidade e
criação de welcome center
Excelência
património cultural da Bobadela como
Introdução de painéis informativos, inlcuindo
forma de afirmação e como factor de
em sistema digital (mupies)
competitividade
OG 4.4 - Promoção cultural através da realização de um conjunto integrado de eventos
culturais e recreativos nos espaços da Cidade Romana da Bobadela
OG 4.5 - Diferenciar e inovar a oferta do alojamento turístico
OG 4.6 - Projectar a cultura e o património através de animação cultural e turística,
expresso na envolvência da comunidade como meio de desenvolvimento social,
cultural, educativo e económico.
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6. DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
Atendendo aos objectivos estratégicos a prosseguir com a implementação da ARU da
Bobadela, a respectiva ORU deverá ser do tipo sistemática.
Nos termos do número 3 do Artigo 8.º do RJRU, a ORU sistemática consiste numa intervenção
integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à
qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de
utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um
programa de investimento público.
Embora o modelo de gestão da ARU e de execução da ORU devam ser definidos
posteriormente num programa estratégico de reabilitação urbana, prevê-se também que o
Município de Oliveira do Hospital será a entidade responsável pela coordenação e gestão da
operação de regeneração urbana, e que o modelo a adoptar para a execução da operação de
reabilitação urbana será o de iniciativa da entidade gestora.
Prevê-se ainda que o prazo de execução da ORU da Bobadela seja de 15 anos, prorrogáveis
nos termos do RJRU.

7. QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE REABILITAÇÃO
A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto apoios e incentivos de natureza
financeira e fiscal sobre os prédios urbanos abrangidos. Sem prejuízo de outros incentivos ou
apoios existentes ou a criar, referem-se aqueles que, no atual quadro legal, se consideram
mais relevantes, podendo a presente estratégia de reabilitação ser adaptada a novos regimes
de incentivos fiscais, conformando-se com eles de forma automática e sem necessidade de
revisão deste documento.

7.1. APOIOS MUNICIPAIS
Isenção total das taxas urbanísticas municipais relacionadas com as obras de reabilitação,
quando verificada a obtenção de um nível na Avaliação Funcional e de Desempenho.
Será também assegurada a criação de mecanismos que garantam o apoio às ações de
reabilitação, quer na vertente de informação quer na de tramitação processual, de modo a
facilitar e promover as ações e divulgar os incentivos de caráter fiscal e financeiro disponíveis.
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7.2. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) E IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT)
1. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT):
1.1. Isenção de IMI, dos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, por um período
de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das ações de reabilitação,
podendo ser renovada por um período adicional de 5 anos (n.º 7 do artigo 71.º do
EBF, na sua atual redação);
1.2. Isenção do IMT, nas aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio
urbano, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira
transmissão onerosa do prédio reabilitado ( n.º 8 do artigo 71.º do EBF).
1.3. Isenção do IMT, nas aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação
urbanística, desde que, no prazo de dois anos a contar da data da aquisição, o
adquirente inicie as respectivas obras ( n.º 2 do artigo 45.º do EBF).
1.4. Para além dos incentivos, é contemplada uma medida destinada a promover a
intervenção dos edifícios devolutos e/ou degradados e que penaliza os proprietários e
demais titulares de direitos:
1.4.1. Majoração de IMI em 30%, dos prédios urbanos devolutos;
1.4.2. Majoração de IMI em 50%, dos prédios urbanos em ruínas;

7.3. OUTROS INCENTIVOS CONFERIDOS PELO ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS
o

Dedução à coleta, em sede de IRS, até ao limite de €500, 30% dos encargos
suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis (n.º 4 do artigo
71º do EBF);

o

Tributação à taxa autónoma de 5% das mais valias auferidas por sujeitos passivos de
IRS residentes em território português quando sejam inteiramente decorrentes da
alienação de imóveis objeto de ações de reabilitação (n.º 5 do artigo 71º do EBF);

o

Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de
IRS quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis objeto de
ações de reabilitação (n.º 6 do artigo 71º do EBF).

o

IVA à taxa reduzida de 6% em obras de reabilitação urbana.

Os apoios e incentivos descritos no presente capítulo apenas serão concedidos a intervenções
que se enquadrem, cumulativamente, nas definições de reabilitação urbana e reabilitação de
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edifícios constantes no RJRU, não se aplicando a construções a edificar em lotes/parcelas
vazios.
Os apoios e incentivos à reabilitação do edificado serão concedidos após a conclusão das
obras, atestada pelos serviços competentes do Município, e cessarão sempre que se verifique
que a obra não se realizou de acordo com o projeto aprovado ou que foram feitas demolições
não autorizadas.
Saliente -se que, nos termos da alínea b) do Artigo 14.º do RJRU, a delimitação de uma ARU
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, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de outros
benefícios e incentivos relativos ao património cultural.

7.4. REGRAS PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS FICAIS - IMI E APOIOS MUNICIPAIS
Para efeitos da aplicação do incentivo fiscal do Imposto Municipal sobre Imóveis, importa
definir que, de acordo com o nº 22 do Artigo 71º do EBF, as “Acções de reabilitação” são “as
intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança
funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente
adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas fracções, ou a conceder-lhe
novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de
desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo
menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;”.
A aplicação do incentivo fiscal do Imposto Municipal sobre Imóveis consistirá na avaliação da
melhoria do estado de conservação do edifício antes e depois das obras de reabilitação, em
que o estado de conservação do edifício depois de reabilitado terá de ser pelo menos 2 níveis
acima antes da intervenção.
Nos casos em que não for possível subir os 2 níveis do estado de conservação do edifício,
aplica-se o método da Avaliação Funcional de Desempenho, em que, caso se verifiquem os
pressupostos, poderá ser atribuído um nível.
Para a atribuição da isenção ou redução dos apoios municiais, deverá ser aplicado o método
da Avaliação Funcional de Desempenho.

1. Avaliação do Estado de Conservação do Edifício
Consiste na realização da análise do estado de conservação do edifício tendo em conta a
melhoria em pelo menos 2 níveis acima do atribuído antes da intervenção, ficando o nível
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médio como limite mínimo de isenção, conforme o Artigo 71º do EBF. Para esta análise será
aplicado o Decreto Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro.
Quadro 25 – Níveis e estado de conservação
Nível
Estado de Conservação
5
Excelente
4
Bom
3
Médio
2
Mau
1
Péssimo

2. Avaliação Funcional e de Desempenho
Consiste na avaliação da melhoria funcional em termos de habitabilidade, como também de
eficiência energética e na valorização do arquitectónica e urbanística no Centro Histórico da
ARU.
Para a obtenção da subida de um nível, bem como para a atribuição da isenção ou redução
das taxas urbanísticas municipais terão de ser aplicados, cumulativamente, 3 dos seguintes
critérios:
•

Valorização / preservação de edifícios notáveis e acompanhamento;

•

Manutenção de materiais e técnicas construtivas tradicionais;

•

Certificação energética (mínimo de classe “B-“ para edifícios reabilitados, Decreto Lei
nº 118/2013 de 20 de agosto);

•

Aplicação de energias renováveis (painéis solares, painéis fotovoltaicos, outros);

•

Cumprimento das normas técnicas (acessibilidade), de acordo com o DL 163/2006 de 8
de agosto;

•

Melhoria das condições de habitabilidade, de acordo com as normas técnicas do
RGEU.
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8. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DA ARU DA BOBADELA - PEÇAS DESENHADAS:
Apresentam-se as peças desenhadas contendo a proposta de delimitação territorial da ARU do
Centro Histórico da Bobadela:

Des. 01 - Planta com a delimitação Territorial da ARU do Centro Histórico da Bobadela Esc.
1/25.000
Des. 02 - Planta com a delimitação Territorial da ARU do Centro Histórico da Bobadela Esc.
1/10.000
Des. 03 - Planta com a delimitação Territorial da ARU do Centro Histórico da Bobadela Esc.
1/2.000
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Anexos

Plantas de Caracterização
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PEÇAS DESENHADAS
Delimitação da ARU do Centro Histórico da Bobadela Plantas com a delimitação da área abrangida

Des. 01 - Planta com a delimitação Territorial da ARU do Centro Histórico da Bobadela Esc.
1/25.000
Des. 02 - Planta com a delimitação Territorial da ARU do Centro Histórico da Bobadela Esc.
1/10.000
Des. 03 - Planta com a delimitação Territorial da ARU do Centro Histórico da Bobadela Esc.
1/2.000

