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INTRODUÇÃO

Por deliberação de 29 de Junho de 2015, a Assembleia Municipal de
Almeida, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo do art. 13º do
regime jurídico da reabilitação urbana, regulado pelo Decreto-Lei nº 307/2009 de
23.10. com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2012 de 14.08 e pelo DecretoLei n.º 136/2014, de 09/09,
da Vila de Almeida e

(ARU de Almeida), o que foi tornado público
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através do Aviso n.º 12344/2015

Diário da República n.º 208/2015, Série II de 2015-

10-23.
Conforme consta do elenco de objetivos a prosseguir na ARU de Almeida,
a delimitação além de visar a reabilitação dos edifícios públicos e privados que se
encontram degradados ou funcionalmente inadequados, criando condições de
habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano, atenta a
desertificação da vila e do concelho de que é a sede, dá resposta à necessidade de
afirmação dos valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de
identidade, diferenciação e competitividade urbana de forma a atrair pessoas de
dentro e fora do concelho.
É, assim, importante promover 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.
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A dimensão do património cultural de Almeida, cuja candidatura para
integrar a lista do património Mundial da UNESCO, já foi apresentada, é determinante
para o processo de revitalização e reabitação do território desta ARU de Almeida.

Almeida é mais que as muralhas.
À fortaleza, com os seus baluartes, cortinas, portas e paióis há que somar
todo o assentamento urbano - a vila intramuros, os arrabaldes antigos e os mais
recentes.
Nesta malha complexa, de raiz civil e militar, gerou-se todo um processo
urbano feito de construção, reconstrução, expansão, degradação, abandono,
recuperação e reutilização.
A guerra e a paz fizeram e desfizeram Almeida e, as mudanças, através
dos séculos, produziram o resultado actual, pleno de contradições e de conflitos.
É neste contexto que, hoje, tem de ser resolvido o planeamento
estratégico para a regeneração urbana sustentável da vila e da fortaleza.
É com esse desafio que o município está comprometido e que determinou a
delimitação de uma ARU.

O Município de Almeida, procede agora à elaboração do programa
estratégico da respetiva Operação de Reabilitação Urbana - ORU, com o intento
central de dar vida ao território e de dar ocupação válida ao edificado disponível.

Só desta forma se poderá salvar os edifícios ameaçados e atrair novas
actividades e populações para esta área, em risco de acentuada depressão
demográfica e económica.

das muralhas abaluartadas de Almeida.
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Se Almeida não for, no curto ou médio prazo, re-habitada, a fortaleza estará
rsépolis, entre
muitos exemplos que poderiam ser referidos.

regular (ou desvalorizar) os territórios em processo de despovoamento, não se
vislumbra mais do que um argumento de política para o desinvestimento, para o
abandono e para a perda, cada vez maior, de populações e actividades.
Em Almeida, perdida a sua função de protecção militar, abandonada uma
protecção cultural por parte do Estado, a tarefa do município é de tal modo
gigantesca que não poderá, por muito tempo, só por si, suster o abandono.
Quer isto dizer que o crescimento demográfico, a atractividade, a fixação de
actividades e de populações não acontece, nestes territórios, por iniciativa
espontânea na economia de mercado!
Mesmo com o elevado valor cultural, histórico e cénico da fortaleza,
Almeida (e a sua região) só entrará em recuperação social, económica e populacional
através de programas potentes de investimento na criação de actividades
sustentáveis e competitivas, baseadas nos recursos do território.
Ora,

ixa
acontecer no horizonte próximo.

Sem que possa ser entendido como uma panaceia ou como uma solução
milagrosa, o turismo terá a sua palavra nesse processo, mas terá de assentar num
modelo de base local e regional e nunca num modelo
importadas de ambientes diferentes.
Num contexto de forte valor patrimonial como é Almeida, o turismo que
deve ser incentivado para impulsionar a economia local e regional, não pode
converter-se em actividade predadora da vida tradicional e do valor monumental do
sítio.
Com esses cuidados, aproveitando o que Almeida tem de excepcional para
oferecer, deve ser desenvolvido no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana um
programa de valorização dos recursos, nomeadamente do edificado patrimonial e do
espaço disponível em fossos e glacis, para acolher modelos de alojamento ajustados
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ao carácter do local e formas de ocupação dos espaços não edificados que
proporcionem o convívio entre moradores, visitantes e turistas, com o monumento.

Aqui a marca terá de estar na fortaleza.
Essa é a diferença de Almeida.

Sobre a fronteira de Portugal/Espanha, por centenas de quilómetros, não
há outro marco de valor semelhante. Só muito a Sul, em Elvas e a Noroeste, em
Valença, poderemos encontrar fortificações de dimensão equiparável.
Mas a transformação da máquina de guerra numa máquina de paz, sem
destruir a primeira, é um desafio de larga escala que implicará recursos que
ultrapassam a capacidade e a responsabilidade do poder local.
É nesse sentido que a luta pelo repovoamento se liga intimamente à luta
pela salvaguarda e valorização do património, exigindo, em largos domínios, a
construção de um processo consistente e de parcerias institucionais entre o município
e os demais sectores intervenientes, entre os quais tem de ser destacada a
administração central e os agentes económicos regionais.
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Como monumento importante, a fortaleza de Almeida necessita de um
programa consistente e continuado de intervenções de conservação e valorização e,
para isso, o Município não pode ser deixado sozinho.
O sector da cultura, o sector do turismo, e as políticas regionais têm de
integrar nas suas prioridades a salvaguarda e valorização da fortaleza de Almeida,
como património e como recurso.
Esses deveriam ser, ainda antes do município, os principais agentes de
intervenção e mudança de rumo.

-se na designação de

i

regional baseado no potencial da fortaleza.
O município, entretanto, vai fazendo o seu caminho como se estivesse
condenado sozinho a carregar o pesado encargo de zelar pelo enorme património da
fortaleza.
Gerou-se assim uma injusta situação de desproporcionalidade na
assumpção de responsabilidades e na distribuição de meios.
No sentido de procurar soluções partilhadas com outros agentes locais e
regionais e com as instâncias nacionais e supra nacionais que possam envolver-se, o
município começou por delimitar Áreas de Reabilitação urbana que lhe permitam
recorrer a todos os instrumentos legais disponíveis aptos a resolver os problemas de
degradação do edificado privado e público combater a desertificação e promover a
revitalização desta área.

Entre as medidas mais recentes empreendidas por Almeida consta a
elaboração das quatro Áreas de Reabilitação Urbana no território do município:
Almeida, Vilar Formoso, Castelo Mendo e Castelo Bom.
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2 - ENQUADRAMENTO DA ARU DA VILA DE
ALMEIDA - REABILITAÇÃO URBANA EM CONTEXTO
PATRIMONIAL
Uma leitura histórica - O valor patrimonial da

O valor de Almeida como fortaleza abaluartada, com forma de uma estrela
de definição geométrica rigorosa, integra um grande número de parâmetros
significativos.

Não só a sua geometria e arquitectura, mas também a sua paisagem e
localização, a sua história militar o seu passado remoto, o valor do edificado que
encerra, entre muitos outros aspectos intrínsecos e de relação, influem fortemente no
valor deste bem patrimonial que é o monumento abaluartado de Almeida.
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Uma localização criteriosa
Olhando as cordilheiras da península, entre Guadarrama e as alturas
Cantábricas das Astúrias, abre-se um corredor. Um corredor de rios e de povos que
formam a bacia do Douro.
Com as suas margens planas e os vales dos seus afluentes, este território
geográfico coincide, quase rigorosamente, com Castilla /Léon.
Nas suas cabeceiras o Douro aproxima-se do Ebro e, assim, os dois rios
criaram o continuum de espaços que liga a meseta inclinada para o Atlântico com a
vertente mediterrânica.
Este é um corredor de invasões, de exércitos e de povos, ao longo da préhistória, da história e da actualidade.
É por aqui que circulam as mercadorias portuguesas no seu percurso
terrestre para todo o continente europeu. É por aqui que circulam os emigrantes que
desde há muitas décadas trabalham na França, na Alemanha, no Luxemburgo, na
Suíça, nas suas peregrinações anuais á pátria.
É também por aqui que passam muitos dos turistas que usam a via
terrestre para percorrer a Europa e a Península com destino a Portugal.
Aqui, mesmo ao lado da Estrela de Almeida, e ainda dentro do mesmo
município, Vilar Formoso, que hoje já não é fronteira, foi durante décadas o posto de
passagem (e paragem) obrigatório do principal canal de fluxos terrestres entre
Portugal e o Mundo.
Almeida não está aqui por acaso!
Almeida está aqui, porque aqui é uma porta de Portugal e as portas têm de
ser assinaladas, guardadas e protegidas. Claro que Portugal tem outras portas, em
Lisboa, no Porto (e noutros portos) tem portas de mar e, noutros caminhos, tem
outras portas do lado de terra, como em Valença, Chaves e em Elvas, mas, no
caminho mais curto entre Irun e Lisboa fica Almeida.
Sabemos nós isso, mas sabia-o também Massena, na rota de tantos outros
condutores das tropas e dos povos que assaltaram a península na idade do bronze
ou depois da queda do Império Romano.
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Sabiam também a importância desta rota portugueses e castelhanos
sempre que a história nos empurrou para as guerras da independência ou da
restauração.
Por ser um ponto vulnerável na geografia natural do território foi necessário
Portugal implantar aqui uma referência cada vez mais forte do lugar de entrada, do
limite daquilo que só pode ser transposto por quem é bem-vindo.
A fortaleza com as suas magníficas portas abertas é uma estrela de
acolhimento e de chegada ou de partida, mas com as suas portas fechadas, sempre
que foi preciso, constituiu um aviso sério e eficaz de domínio da entrada no país.
Almeida nasce nos finais do século XIII.
No século XVI o castelo é redesenhado e acrescido, já com preocupações
determinadas pelo surgimento da artilharia. De facto, a mudança dos meios militares
leva á reconstrução, no mesmo local, de uma obra renascentista que incorpora os
avanços da engenharia militar do período manuelino.
Assim se reafirma a importância deste lugar como porta que tem de ser
guardada, parando qualquer tentativa de assalto ao reino por parte de Castela.
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Mas o progresso da engenharia militar não cessa de produzir novos
modelos e com a prolongada guerra da independência que se segue á restauração
de 1640, Almeida assume um papel determinante, agora num contexto de pleno
desenvolvimento das técnicas de construção abaluartada, já que a artilharia pesada,
nascida no mar a bordo das naus e caravelas portuguesas, sobretudo desde D. João
II, com especial importância em todo o Índico, a partir de quinhentos, adquire uma
importância determinante em terra com a construção de fortalezas concebida para a
eficaz operação dos campos de tiro da pirobalística pesada.
Nesta fase, o raio de acção e a influência deste tipo de grandes bases
estratégicas, substitui a rede de proximidade dos castelos medievais e concentra
importantes meios militares, profissionalizados, com capacidade de dissuasão, de
intervenção e de reacção rápida.

Almeida, concentra, assim, o papel de numerosas praças medievais, e
guarda toda a linha da frente entre o Douro e o Tejo, com a especial missão de fechar

cordilheiras da Serra da Estrela e do maciço que vai da Lapa ao Caramulo com
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Leomil, Montemuro e Freita, que, no fundo, separa a bacia hídrica do Douro das do
Vouga e do Mondego, a caminho de Lisboa.

Uma construção inexcedível

Mas Almeida não é só qualidade arquitectónica e respeito pelos princípios e
motivações da engenharia militar. É, também, um excelente exemplo de bem
construir, com uma primorosa realização dos aparelhos de pedra, com a execução
rigorosa de estereotomias complexas, com a inclusão de elementos construtivos de
pormenor cuidado que nunca perdem a oportunidade de afirmar a sua utilidade
bélica, austera, resistente e tecnicamente madura.
As coberturas das casamatas ou das guarnições das portas, com toda a
sofisticação devida á impermeabilização absoluta exigida a compartimentos onde o
uso da pólvora não admitia qualquer oportunidade de perda da estanqueidade,
constituem exemplos de referência da arte de construir.
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Concebida, e realizada, para defender o reino a fortaleza de Almeida exigiu
um esforço total na sua concepção e realização. O tempo e a sua participação nos
principais acontecimentos militares da nossa história de independência comprovam a
sua eficácia e utilidade, merecendo referência, homenagem e veneração os seus
autores e construtores.
Almeida e a sua fortaleza, hoje, não é apenas um importante sítio
arquitectónico e urbanístico, mas, também, uma terra de tributo que devemos prestar
aos seus construtores pedreiros e engenheiros e aos seus defensores, militares e
milicianos.

Uma preservação global e autêntica.
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A importância de Almeida viria a perder-se, exactamente pela mesma razão
que a fizera nascer: a mudança dos modos da guerra.
Mas, se a sua importância militar caiu até à perda de toda a sua função
bélica, salvou-se e permanece a sua importância como obra de arte, como estrela
abaluartada, como herança carregada de engenharia e arquitectura exemplares e
como local de memória de acontecimentos que nenhuma geração, presente ou futura,
pode esquecer.
Através das últimas décadas, com a dedicação dos seus habitantes, com o
cuidado prestado pelas suas instituições e com o esforço de muitas equipas que, de
um modo ou de outro, têm preservado a fortaleza e a vila intramuros, Almeida soube
transportar, do passado até aos nossos dias, esta construção magnífica que
conserva, no essencial, o inteligente traçado da sua fundação.
Isento, pela interioridade, de uma pressão urbanística predadora, a vila de
Almeida, no seu conjunto, e a Praça Forte em particular ostentam, felizmente, um
grau de preservação invulgar em monumentos desta importância, geralmente objecto
de intrusões ou vizinhanças arquitectónicas deploráveis.
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Não só as circunstâncias, como a vontade dos seus governantes
permitiram este excelente grau de preservação que, agora, faz sentido valorizar e
explorar com a responsabilidade que cada tempo exige face ao futuro.

O património como recurso - da guerra à paz
Sem utilidade bélica a estrela tem um papel a desempenhar
Duzentos anos depois do seu desempenho mais relevante, para que pode
servir a estrela de Almeida? Esta será a questão central da sua sustentabilidade e da
sua vida futura.

Temos de percorrer os séculos passados para compreender o bem que
chega até nós, e temos que adivinhar os tempos futuros para lhe dar a justificação da
sua permanência.
Como peça rara (única!) a fortaleza (e os conjuntos que envolve e que a
envolvem) deve ser olhada, não, apenas, como um peso e um custo que a
comunidade, local e nacional, tem a obrigação de proteger e salvar, mas, sobretudo,
como um recurso que o país tem necessidade de explorar, com inteligência e
respeito.
De maior poder destrutivo que os canhões das tropas napoleónicas é o
poder do abandono e do esquecimento.
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Sem atribuir á estrela de Almeida uma utilidade presente e futura, diferente
da dos seus propósitos bélicos iniciais, ela correrá, sempre, o forte risco de cair, sem
o estrépito das bombardas, mas sob o silêncio ruinoso e prolongado do desprezo.
Cada geração terá, portanto, o direito e a obrigação de lhe encontrar o uso
mais ajustado ao seu tempo.
Estando, como está, sobre um percurso ibérico e europeu de viagens vale
a pena a aposta desta estrela no seu papel de assinalar a entrada, de dar as boasvindas, de acolher e informar quem entra e quem sai.
Com o seu elevado valor patrimonial e arquitectónico Almeida pode, e
deve, ser um marco obrigatório a mostrar a fronteira histórica e cultural que
permanece, mesmo quando caem as fronteiras alfandegárias e politicas.

Uma estrela portuguesa para o mundo.
Almeida é uma estrela perdida nos mapas grandes onde o mundo não
encontra as terras pequenas, porque são pequenas, ou então porque se apagam no
seu próprio esquecimento do papel que podem ter no mundo.
No mapa das estrelas estarão Havana e La Valleta, Cartagena das Índias,
Moçambique, Teresin e outras como o Príncipe da Beira e Ormuz. Almeida não está
nesse mapa por esquecimento, por omissão, por ter o seu brilho apagado pelas luzes
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do mundo aceso, denso, urbano e vibrante, afastado da tranquilidade serena dos
canhões adormecidos e das cortinas e bastiões preguiçosos.
Mas Almeida merece e precisa de estar no mapa das estrelas.
E Portugal, país, cultura e economia, precisa também que a estrela de
Almeida entre em todos os mapas do mundo.
Não é um problema só dos de Almeida se a sua estrela está esquecida,
marginal, longe dos circuitos, é um problema do país, que estas muralhas e as suas
gentes defenderam
defender contra o isolamento e o obscurantismo, contra o imobilismo e o
esgotamento de recursos e de ideias.
Afinal Almeida está a duas horas do Porto e a três de Madrid ou de Lisboa.
Mas está a uma hora de Viseu ou de Salamanca, e a pouco mais de Valladolid, de
Ávila ou de Zamora. O problema do isolamento de Almeida não está na sua
localização. Ela está no sítio certo!
A fortaleza de Almeida, com a sua vila intramuros e a sua área de
protecção, com a sua população e toda a vida que suporta, é um bem de valor para
toda a humanidade, único, de elevado significado histórico e artístico, herança cultural
de relevo para a sua comunidade e para a nacionalidade onde se insere, preservada
no seu essencial e gerida localmente, representando um património que tem de ser
activamente salvaguardado e valorizado.

21

3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA DA VILA DE ALMEIDA
O edificado público

22
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O edificado de propriedade pública de Almeida é significativo pela sua
extensão e pelo seu valor patrimonial. Trata-se sobretudo de peças notáveis de
arquitectura inseridas no conjunto das muralhas, de edifícios relevantes do centro
histórico e de edifícios que albergam equipamentos na vila exterior.
Entre as construções mais representativas do complexo amuralhado temos
a destacar as portas duplas de Santo António e de S Francisco, o trem de artilharia
(actual picadeiro), o museu militar no baluarte de S. João de Deus e ainda o paiol
localizados no revelim do Paiol e o revelim doble.
Entre as construções mais significativas localizadas na vila intramuros vale
a pena assinalar o edifício dos paços do concelho (antigo quartel general), o edifício
da biblioteca municipal, o edifício dos serviços técnicos,

e

s casas de propriedade municipal.
Na Vila extramuros há que assinalar sobretudo edifícios com equipamentos
de ensino, de saúde, assistência, desporto entre outros.
Na generalidade os edifícios de propriedade pública estão em estado de
conservação razoável ou bom, sendo de excecionar o quartel das esquadras que
necessita de uma importante obra de recuperação e reutilização.

O edificado privado
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O edificado privado representa a larga maioria das construções correntes
sobretudo com função habitacional e algumas com comércio e habitação e, embora
dispersos, encontram-se bastantes edifícios degradados e outros devolutos.
Como equipamentos significativos existentes no edificado privado importa
referir a Pousada de Almeida, as instalações da Santa Casa da Misericórdia, os
Bombeiros

25
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Planta do estado de conservação do edificado
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Estado de conservação
O edificado privado na vila intramuros apresenta um elevado número de
construções que podemos classificar de ruína e mau estado de conservação, mas a
informação disponível não permite uma identificação rigorosa porque se baseia em
levantamentos que consideram apenas o exterior dos edifícios.
Ainda assim é patente o grau avançado de degradação em conjuntos
extensos de pequenas casas, distribuídas pela generalidade dos quarteirões, sendo
os conjuntos mais extensos predominantes nos quarteirões da parte mais alta da vila
intramuros.
Nos arrabaldes o estado de conservação do edificado privado apresenta
grau razoável ou bom com excepção para o bairro das casas pré-fabricadas, cujo
realojamento e demolição já estão programados.

Estado de ocupação
Como resultado da perda populacional do município e da degradação do
edificado privado, verifica-se um número significativo de edifícios sem ocupação,
sobretudo na vila intramuros.
A

resposta

a

este

problema

deve

ser

encontrada

no

plano

económico/demográfico e também no plano da recuperação do edificado.
Os dados do INE, segundo o censo de 2011 revela, para o conjunto da
freguesia de Almeida um total de 872 alojamentos, para um total de 508 famílias.
Esta diferença traduz um elevado grau de alojamentos sem ocupação.
Os dados de 2011 permitem também concluir que 92,3% dos alojamentos
se constituem edifícios unifamiliares, já que existem apenas 832 alojamentos em 771
edifícios.

População e habitação
A população da área da ARU da vila de Almeida não é determinada porque
os dados mais desagregados existentes se referem à freguesia, território mais vasto
do que a ARU. Importa por isso realizar os exercícios de comparação sobre os dados
existentes para o concelho e para a freguesia.
A informação mais pertinente é sobre o valor da população residente total,
que foi em 2011 de 1314 na freguesia de Almeida e 7242 no concelho.
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Segundo o pré-diagnóstico social elaborado em 2004 pelo Conselho Local
de Acção Social, a evolução demográfica da população residente no concelho
apresenta uma curva com variações significativas que passa, a partir da década de
1960 dos cerca de 16 000 habitantes para cerca de 10 000 nas décadas de 1970 e
1991, mas que continua a perder mais acentuadamente até 2001, quando apresenta
já 8423 habitantes.
Acontece que os dados de 2011 vieram demonstrar que a tendência não se
alterou, e que pelo contrário se acentuou descendo para os 7242.

Dados relativos a 2011:

Fonte: INE

Paralelamente a estes dados relativos ao concelho temos os da freguesia

Fonte: INE
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4 - DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO DE
REABILITAÇÃO URBANA
Face às características do espaço urbano delimitado e perante a
complexidade da convivência entre este e os processos de desenvolvimento
económico e social, e ainda tendo em conta a necessidade de integração do espaço
monumental e patrimonial que têm vindo a ser referidas, a acção do Município de
Almeida é essencial para conduzir o processo de reabilitação e revitalização pelo que
à ARU da vila de Almeida tem de corresponder necessariamente uma Operação de
Reabilitação Urbana Sistemática.
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5 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO
URBANA
5.1

-

COMPATIBILIDADE

DAS

OPÇÕES

ESTRATÉGICAS

DE

REABILITAÇÃO E DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA COM AS OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

A visão que expomos fundamenta-se nos eixos estruturantes da política
municipal, que são o Plano Director Municipal e a Candidatura de Almeida à
UNESCO.
De facto estes dois eixos não podem deixar de estar presentes quando se
pretende cruzar a política municipal de reabilitação urbana com a de desenvolvimento
e com a de salvaguarda do património.
A reabilitação urbana na vila de Almeida é, de facto um motor essencial do
desenvolvimento sócio-económico e demográfico do concelho. Por isso, o presente
programa estratégico tem a ambição de poder promover a atractividade através de
uma mudança qualitativa do tecido edificado e degradado e do património
monumental.
Para além da sua inserção na estratégia do PROT Centro o programa
estratégico da ORU integra-se na nos princípios definidos pelo município em
momentos anteriores, com processos em curso, de que se destaca a candidatura à
UNESCO e o respectivo plano de gestão

No contexto no PROT centro
A Beira Interior tem um importante conjunto de espaços naturais de grande valor
ambiental e paisagístico que constituem um activo estruturante das actividades de turismo e
lazer. Nestes espaços devem-se incluir o Parque Natural da Serra da Estela e a Reserva
Natural da Malcata, o Douro Internacional

Arribas do Douro e o Tejo Internacional.
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É também nesta sub-região que se encontra a principal nascente de águas
superficiais, isto é, rios em Portugal continental, a par de um conjunto significativo de
barragens e albufeiras.
Esta unidade territorial, sendo um corredor norte/sul situado entre a serra e a
fronteira espanhola, é estruturada pela A23 e polarizado pelas cidades da Guarda, Covilhã e
Castelo Branco.
Embora o seu tecido produtivo tenha vindo a debilitar-se, o corredor possui (e tem
em projecto) um conjunto de infra-estruturas e equipamentos colectivos de qualidade, três
centros de ensino superior público e um parque tecnológico capazes de alavancar o
desenvolvimento desta sub-região, em especial se o articular em rede a especialização do
potencial de investigação.
A centralidade deste corredor - em especial a Guarda, como ponto de entrada
terrestre, confluência das linhas ferroviárias das Beiras (Alta e Baixa), de duas auto-estradas
(IP2/A23 e IP5/A25) e do IP3 (Viseu-Coimbra)

e o intenso fluxo de transportes de e para a

Europa, criam as condições para o desenvolvimento de uma intensa actividade logística
aproximando o litoral português de Espanha e, complementarmente, como âncora para a

natural e cultural da sub-região.
A valia do património natural, paisagístico e em especial o património
arquitectónico, isto é as Aldeias Históricas, as Portas de Ródão, o Parque Arqueológico de
Foz Côa e as várias Rotas Turísticas tornam este corredor uma área privilegiada para o
desenvolvimento das actividades de turismo e lazer tendo contudo em atenção que este
território não suporta fluxos elevados que poderão colocar em causa a sustentabilidade da
actividades ligadas ao turismo.

No contexto no PDM
O objectivo central que o Plano Director Municipal (PDM) de Almeida se propõe
alcançar nos próximos 10 anos é o de fixar a população preservando a identidade cultural e
qualidade do ambiente, pois se considera que não pode continuar o processo de
desertificação humana das últimas décadas e se entende que o desenvolvimento económico
tem de respeitar e tirar partido dos valores patrimoniais e ambientais que constituem
vantagens comparativas do concelho face a um litoral desenvolvido mas descaracterizado.
Decorrem deste objectivo três grandes linhas estratégicas, que são:
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Investir na qualidade do ambiente natural e na recuperação do património
(recursos turísticos a valorizar num quadro de competição entre cidades e regiões da
Europa);
Promover a qualificação e a diversificação da capacidade produtiva local (apoio às
actividades económicas, incluindo acessibilidades, infra-estruturas e equipamentos subregionais);
Melhorar a qualidade de vida da População local (dotação de infra-estruturas e
equipamentos de nível local nas freguesias)

No plano de Desenvolvimento Estratégico para o Concelho
É também considerado como programa de enquadramento o Plano de
Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Almeida, de 2005, que mantém em
múltiplos aspectos plena actualidade, merecendo aqui referência ao seu propósito:
O actual Executivo da Câmara Municipal de Almeida iniciou o plano estratégico
para o Concelho de Almeida, no início do ano de 2005, definindo uma visão de futuro para o
Município, respondendo às questões que antecipem as etapas e as acções estratégicas que
será necessário desenvolver, para tornar possível essa estratégia numa visão de curto e
médio prazo.
Sem prejuízo de planos mais específicos, como são o caso do Plano Estratégico
para a Fortaleza de Almeida e o Plano Estratégico para Vilar Formoso, este plano é
concebido fundamentalmente para projectar a Missão das Unidades Orgânicas da Câmara
Municipal, tendo em vista a implementação dos objectivos globais e individuais, bem como a
respectiva avaliação de desempenho dos funcionários da Câmara .

No contexto da candidatura à UNESCO
Almeida conta ainda com um forte elemento de expectativa quanto à sua
visibilidade futura. A fortaleza de Almeida, Monumento Nacional, foi já objecto da

da UNESCO deste bem patrimonial.
Não é oportuno antecipar qualquer prognóstico sobre o modo e o momento
como esta candidatura irá chegar à UNESCO e, quanto ao desfecho do processo,
mas vale a pena registar que a qualidade intrínseca do bem, como património
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abaluartado e como parte da mais antiga fronteira da Europa, não deixa dúvidas
quando comparada com a qualidade de bens de natureza semelhante.
Nesta perspectiva a capacidade de Almeida enquanto recurso patrimonial
de desenvolvimento e atracção terá de ser equacionada no patamar mais elevado
dos desafios que se colocam à salvaguarda dos bens patrimoniais.
É por demais conhecido que a UNESCO não inscreve na Lista dos bens do
Património Mundial, um sítio que esteja ameaçado por processos de degradação ou
de perda do seu valor patrimonial.
Ora Almeida tem vindo a fazer o enorme esforço de salvaguarda e
valorização da vila e da fortaleza, mas, para manter esse esforço e para dar novos
passos no desenvolvimento sustentável do sítio necessitará, cada vez mais, de de
um programa estratégico consistente e vigoroso, com presente e com futuro.
Também nesse sentido a execução da Operação de Reabilitação Urbana é
determinante.
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5.2 - OBJETIVOS A PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE
REABILITAÇÃO URBANA

Visão - O património de Almeida como recurso para a sustentabilidade
A visão central para a reabilitação e revitalização da ARU da Vila de
Almeida assenta no contributo que a Reabilitação Urbana pode trazer à melhoria da
qualidade urbana da Vila, à melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes e à
maior atractividade que Almeida poderá vir a ter com uma Operação Sistemática de
Reabilitação Urbana.
Neste sentido o melhor activo da Vila é o seu património, presente em
todos os espaços da área urbana, tanto no interior como no exterior das muralhas
abaluartadas.
De facto, o monumento, que foi edificado com o intuito meramente militar,
tem hoje, mesmo sem a função para a qual foi erguido, uma importância que
ultrapassa a sua utilidade imediata.
Como património, a Vila de Almeida, no seu conjunto, é um recurso de
primeiro valor para a promoção do desenvolvimento local e regional sobre uma base
sustentável.
A ORU de Almeida será, no curto e médio prazo, um vector de intervenção
estratégica capaz de projectar Almeida para um futuro de atracção de novas
actividades, novos habitantes, novos eventos e novas funções dentro do quadro
regional onde se insere, em articulação com os outros centros urbanos (e rurais) do
município.
Situada sobre a raia (apesar da abertura das fronteiras) a Vila patrimonial
de Almeida constitui uma marca forte da relação entre os territórios adjacentes dos
dois países. Ainda assim, hoje sente-se uma excessiva marginalização que leva os
fluxos a atravessarem com intensidade o território do município sem terem forte
motivação para entrar em Almeida.
Olhamos este território como potencial de atracção, mas falta ainda saber
transformar esse potencial em realidade. Para isso muito poderá concorrer o
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monumento, enquanto recurso excepcional de valorização da imagem e da motivação
para visitar, para viver e para investir.
É desafio para a ORU de Almeida impelir a transformação no edificado que
torne a Vila atractiva.
Não só pelo necessário, e urgente, combate à degradação física, mas,
também pelo combate à desvitalização.
De facto a principal causa da degradação do edificado só pode encontrarse na

. No entanto, também a

contrária é verdadeira, ou seja, enquanto houver significativa degradação física, a
atractividade está prejudicada pelas más condições do edificado.
Para ganhar a confiança dos proprietários, dos moradores e dos
investidores é necessária a montagem de uma operação de curto, médio e longo
prazo, ou seja de uma operação que ofereça garantia de continuidade e
perseverança.
Sem isso, haverá um deficit de confiança no futuro e o risco de morar ou
investir em Almeida será demasiado elevado.
Para implementar a ORU de Almeida, a âncora mais consistente é a sua
fortaleza, agora participante da sua missão de paz, esgotada que foi a sua função base militar.
Claro que tem
descomunais, que, sendo um recurso para o presente e para o futuro é também uma
enorme fonte de preocupação exigente em atenção e meios materiais e humanos. A
operação estratégica de Reabilitação Urbana é, no presente, essencial para fazer a
viragem no papel de desenvolvimento da Vila de Almeida, no seu conjunto, abrindo
novas oportunidades para induzir na Vila uma nova fase de actividade.
Sendo de carácter instrumental, a ORU não irá operar milagres de
reabilitação nem de desenvolvimento, mas precisamente como instrumento, será a

reunir, obtendo assim os melhores resultados possíveis com o esforço ajustado.
Quer a limitação de recursos humanos (nomeadamente técnicos) quer de
recursos financeiros (no quadro visível a partir da actualidade) implicam a
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necessidade de uma rigorosa gestão orgânica e operativa de modo a reduzir (se
possível eliminar) os desperdícios de investimento, sobretudo em custos de estrutura
e em projectos de reduzida sustentabilidade.
As décadas que antecederam a actual crise , muitas vezes conduziram os
ada para o
efeito, impedia de chegar ao objectivo uma significativa parte dos recursos investidos!
Com a ORU, na nossa visão, isso não poderá passar-se.
Também se viu nos últimos anos a afectação de recursos, um pouco por
todo o país, em investimentos de onde se esperava retorno duradouro, que se
revelaram efémeros e insustentáveis.
Importa agora evitar a repetição de más experiências, dirigindo os escassos
meios financeiros e humanos que venham a mostrar-se disponíveis para os passos
essenciais de um rumo estratégico que permita ajudar a distinguir as acções
reprodutivas das que poderiam vir a revelar-se inférteis.
Trata-se aqui de dar coerência física e funcional a uma área delimitada do
município onde terá integral continuidade a intervenção e acção dos serviços e
entidades, quer na autarquia, quer nas parcerias que possam vir a ser activadas.
A ORU deverá, antes de mais, promover a articulação dos diversos actores
locais, institucionais e privados, de modo a evitar a multiplicação de centros de
despesa, de centros de decisão (ou de indecisão!) e de centros de poder.
O que os núcleos degradados de Almeida necessitam não é de
investimentos efémeros nem de acções marginais de limitado impacto na
regeneração e revitalização da Vila.
O que os núcleos degradados de Almeida necessitam é de obras!
Seja em edifícios públicos, seja no monumento, seja em edifícios
particulares, nomeadamente em edifícios correntes de habitação (e ou) comércio o
que falta é fazer levantamentos e projectos, obras ajustadas ao grau de degradação
de cada caso e encontrar os tomadores finais para habitar, para comércio e para
outras actividades produtivas, culturais ou lúdicas.
Começando pela acção pioneira e exemplar do município ao realojar no
centro histórico as 15 famílias ainda não realojadas,

-
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fabricada , adquirindo e recuperando, para isso outros tantos fogos, o efeito de
indução sobre a iniciativa de outros proprietários terá a sua oportunidade.
Outros casos, no plano nacional (e não só) têm mostrado como, de facto, é
úblico para provocar, depois, um movimento
continuado de iniciativa privada na reabilitação do edificado.
A execução da

5.3 - PROJECTOS MAIS RELEVANTES
Os projectos mais relevantes para a reabilitação urbana de Almeida e para
a salvaguarda activa do seu património, estão estruturados desde a elaboração do
Plano de Gestão do Centro Histórico incluído no processo de candidatura da fortaleza
á inclusão na lista da UNESCO.
De forma estratégica, isto é com uma visão de longo prazo, estão desde aí,
enumeradas as principais vertentes da gestão deste território.
Não tendo perdido actualidade nem validade, é aqui retomado o capítulo do
texto desse Plano de Gestão, que inclui a proposta de um programa de acções para o
sítio patrimonial de Almeida tendo por principal objectivo a transformação de Almeida
num lugar de excelência.
Pretende-se, acima de tudo, integrar um elenco de acções que permitam
transformar a vila de Almeida num sítio atractivo para residir, para visitar e para
investir.
Procura-se com este programa de acções materializar o conceito, já
desenvolvido, de que o património é um recurso que pode permitir melhorar a
qualidade de vida, de forma duradoura, desde que convenientemente explorado.
Nesse sentido é crucial objectivar as acções que permitem dar
sustentabilidade e atractividade ao património que, em Almeida, está disponível nos
diversos planos: cultural, natural e humano.
Em torno de cada um destes grandes objectivos há múltiplas acções a
executar com vista á realização do objectivo final que é a melhoria da qualidade de
vida.
Assim fazemos o exercício de desagregação de cada um.
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Definimos, antes de mais algumas acções que deverão ser encaradas
como de curto prazo, directamente ligadas com a concretização do programa
estratégico da ORU e do Plano de Gestão e, seguidamente, um conjunto de linhas de
estratégia que decorrem do estudo do GTL e que, mantendo plena actualidade,
deverão ser adoptadas, traduzindo-se em planos de acções anuais e plurianuais.

Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património cultural
A utilização para o desenvolvimento local dos recursos do património
cultural tem, essencialmente duas vertentes, a primeira virada para a compreensão e
apropriação pelos habitantes locais da história e valor do sítio e dos seus
monumentos, com consequência na elevação da sua auto-estima e a outra com o
aproveitamento desses recursos para o desenvolvimento de actividade turística,
com consequências ao nível da exploração de novos negócios.
Assim, podemos, desde já, esquematizar este processo em três linhas de
acções: o desenvolvimento da auto-estima, o desenvolvimento de novos negócios e
as intervenções urbanísticas.

Desenvolvimento da auto-estima
Este objectivo tem que ver, essencialmente, com a necessidade de
confrontar os cidadãos de Almeida com a sua herança, com algo que lhes pertence,
e cujo futuro depende da sua atitude e disponibilidade para se apropriarem desse
bem que raras comunidades terão o privilégio de possuir.
Esta apropriação pretende colocar os cidadãos no centro da operação,
como sujeitos activos e com iniciativa.
Sendo a ORU, como o Plano de Gestão, um plano de mudança é crucial
que os habitantes implicados o aceitem, o assumam e o desejem.
Isto implica, antes de mais uma acção de divulgação e mobilização interna,
dirigida aos habitantes da vila intra-muros e extensiva a todos os habitantes da vila e
do concelho.
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Esta acção de divulgação e mobilização terá de ser exercida no terreno,
em contacto directo com os habitantes, dirigida aos diversos escalões etários,
socioprofissionais e culturais.
Assim, teremos as seguintes actividades:
1 - Edição e divulgação de uma brochura sucinta, ilustrada e de fácil
assimilação por toda a população do concelho com os principais objectivos e
projectos da ORU e do plano de gestão e com os principais valores a mobilizar
para a elevação da sua qualidade de vida.
2 - Realização de acções directas de divulgação, dirigidas aos principais
grupos de interesse - comerciantes, estudantes, proprietários, agentes culturais.
3- Criação de uma plataforma electrónica interactiva para troca de
propostas, opiniões e ideias para o desenvolvimento sustentável de Almeida.
4 -Criação de um concurso de ideias, aberto a toda a população de Almeida
para a valorização do seu património.

Desenvolvimento de novos negócios
Neste domínio, fundamental para a sustentabilidade económica do sítio,
importa, sobretudo, desencadear acções tendentes ao desenvolvimento da
actividade turística.
É fundamental, aqui, compreender que sem o resultado das acções de
valorização da auto-estima não haverá desenvolvimento turístico com resultados
favoráveis á melhoria da qualidade de vida da população local.
Isto é, se o desenvolvimento do turismo for feito apenas á custa de
investimento (financeiro e humano) vindo do exterior, podemos, obviamente, esperar
que os rendimentos dessa actividade irão também, em grande parte, migrar para o
exterior.
É

por

essa

razão

que

as

acções

propostas

neste

ponto

de

desenvolvimento de novos negócios não se traduzem na importação de modelos
muito desenvolvidos mas na procura de um modelo próprio que permita a Almeida
construir uma base económica estável.
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Sabendo-se como se movem, e com que rapidez se movem, os
investimentos externos importa criar aqui uma base de forte pendor endógeno para
fixar projectos, levá-los até ao fim e reter a recuperação dos investimentos.

Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património natural
Almeida sobreleva-se em toda esta região fronteiriça pela singularidade do
património construído. No entanto as características do seu território são, também,
de importância relevante.
Por se tratar de um território que não sofreu agressões significativas da
industrialização e da urbanização, Almeida apresenta, ainda, uma paisagem de valor
elevado e um ecossistema muito preservado.
Território, flora, fauna e humanidade fundem-se aqui, no mundo rural, de
forma já rara, e isso pode, e deve, constituir um valor a preservar e explorar. Visitar
as aldeias, conhecer os seus habitantes, as suas práticas agrícolas, os seus
produtos e respectiva gastronomia são aspectos fundamentais do binómio que é o
monumento e o sítio.
Com estas características preservadas e com as novas acessibilidades
aos grandes centros de ambos os lados da fronteira, desde que a vila e a fortaleza
cumpram o seu papel de visibilidade exterior, será possível aproveitar melhor todo
este recurso. Serão por isso de promover diversas acções nesse sentido:
1

Criação de um roteiro de visita aos principais locais de interesse do

concelho muito ilustrado e traduzido nas línguas mais procuradas.
2

Criação de um roteiro de visita aos principais locais de interesse da

localidades castelhanas mais próximas.
3

Inventari

da sua transformação em pólos de eventos regulares.
4

Integração de Almeida em redes de turismo de natureza, como

complementaridade patrimonial aos espaços do Parque Natural do Douro
Internacional e do parque Natural do Tejo Internacional.
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5

Estudar, nas imediações da fortaleza, e em contacto com esta, a

possibilidade de criação de um complexo de Golfe, unindo os espaços de natureza e
património.
6

Explorar o tema do turismo sefardita, com base na densa história

presente em toda a região, nomeadamente através das marcas existentes em
inúmeras construções das aldeias do concelho.

Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos humanos
A afectação dos recursos humanos locais ao desenvolvimento das
restantes acções é um objectivo fundamental para evitar a marginalização dos
habitantes de Almeida face a qualquer novo processo de transformação.
Mas os recursos humanos disponíveis, no presente, não correspondem ás
necessidades do mercado que se pretende desenvolver com a valorização turística
do bem patrimonial do sítio.
Isso implica um programa de acções de formação, preparação,
qualificação e treino em novas áreas.
1

Acção dirigida a gestores e empresários. É necessário fazer surgir e

requalificar o tecido existente, quer para revitalização das empresas que já operam,
quer para a promoção do surgimento de novas empresas.
2 - a instalação de um hotel difuso, por exemplo, exige uma equipa
preparada para o lançar, gerir e promover, no curto, médio e longo prazo.
3 - A acção proposta no ponto anterior poderá, e deverá, contar com a
colaboração de especialistas das universidades mais próximas, de Portugal e
Espanha (Aveiro, Coimbra, Covilhã, Salamanca e Valladolid) e do Instituto
Politécnico da Guarda.
4

Além da formação de gestores e empresários importa formar muitas

outras áreas profissionais, nomeadamente as ligadas á hotelaria:
Recepcionistas, empregados de quarto, técnicos de conservação e
manutenção de edifícios e instalações, cozinheiros, empregados de restaurante e
bar, entre outros.
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Esta acção deverá implicar o envolvimento de escolas de hotelaria
existentes na região.
5

É indispensável a formação de guias turísticos locais, com

conhecimento da história da região e do país, com conhecimento detalhado do
património de Almeida e da sua construção, com conhecimento dos factos mais
relevantes da história da fortaleza e dos seus feitos bélicos.
Esta formação terá de ser, acima de tudo, dirigida a agentes interessados
e com perfil adequado ao contacto com públicos muito variados, e implica uma
preparação local dos formadores, por ser muito específica.
6

É importante uma acção dirigida a toda a população interessada em

melhorar a sua comunicação em outras línguas para além do português: espanhol,
inglês e francês parecem ser as mais usadas pelos turistas que podem constituir o
grosso da procura no horizonte temporal previsível.
Olhando o processo de reabilitação urbana como transversal, como gerador
de uma operação integrada territorial, não o podemos reduzir a uma simples listagem
de projectos importantes.
Ainda assim é fundamental saber distinguir as acções estruturantes,
aquelas que terão um impacto maior na indução de novas dinâmicas, e as que terão
um carácter mais exemplar para o desencadeamento de processos mais extensos de
reabilitação urbana no edificado.
Este ponto da estratégia para a Reabilitação Urbana da vila de Almeida
deve ser entendida na sua visão de largo prazo, ou seja nos 15 anos de vigência da
ORU.
De facto, a capacidade de previsão e programação não pode elencar
projectos com uma tal distância temporal, e o contexto presente, quer no timing
político, quer no timing dos programas comunitários, não permite assumir
compromissos de tão largo prazo, no entanto é absolutamente necessário traçar uma
rota, ainda que no seu percurso tenha de haver correcções de ajustamento á
evolução das circunstâncias.
A longevidade da fortaleza e o carácter patrimonial de Almeida implicam um
forte empenhamento na promoção de um futuro sustentável, e isso implica uma visão

44

de longo prazo, independentemente do nível de compromissos que possam ser
assumidos hoje.
Assim, elaboramos um quadro de intervenções que, sendo necessárias,
terão de ser validadas no tempo, de acordo com as disponibilidades de meios que
venham a ser obtidos pelo município e pelo país.
Esta aferição pontual da exequibilidade de cada passo não retira o valor da
visão estratégica. Pelo contrário esta é indispensável para evitar a dispersão dos
recursos que, sempre, serão escassos.
Importa, por isso, ter, por um lado uma ambição de futuro e, por outro um
realismo presente que permita inscrever cada projecto no seu lugar e momento
próprio.

5.4 - OS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
Os
desenvolvem

grandes

objectivos

estratégicos

desta

operação

sistemática

se inseridos em cinco eixos fundamentais:

1º - Reabilitação do edificado privado e público,
2º - Rehabitação e revitalização económica e social da vila de
Almeida.
3º - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património
cultural
4º - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património
natural
5º - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos humanos

Reabilitação do edificado privado e público
As principais intervenções necessárias ao nível do espaço público e do
edificado público e privado, com impacto no desenvolvimento local incidem,
sobretudo, em três âmbitos: o património abaluartado, o Centros Histórico e a vila
extramuros, conforme seguidamente se desagrega:
A

Valorização do património abaluartado
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1 - Circuito das poternas
2 - Circuito contemplativo e interpretativo associado à ciclovia
3 - Restauro e re uso do Caminho Coberto, interligando-se com os dois
itens anteriores
4 - Conservação e restauro dos panos de escarpa e contraescarpa das
muralhas

B

Valorização do centro histórico

1

indução da reabilitação de edifícios privados degradados ou vagos para

habitação, comércio e alojamento turísitico.
2 - Requalificação das ruínas do castelo e zona envolvente
3

Execução dos projectos que decorrem do plano de regeneração urbana

da zona baixa da vila
4 - Recuperação do edifício antigo dos bombeiros e áreas próximas.
5 - Requalificação da Praça de S. João
67 - Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho
8

Reabilitação do edifício dos serviços técnicos municipais

C

Valorização da Vila extramuros

1 - Requalificação dos terrenos deixados livres após realojamento dos
2 - Projectos de salvaguarda e valorização do sistema de
da Muralha

5.5 - REHABITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DA
VILA DE ALMEIDA
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A dinamização económica local, num contexto regional onde não se espera
um especial desenvolvimento industrial, assentará, sobretudo no aproveitamento
turístico do potencial que é constituído pelo monumento militar e pelo centro histórico.
Sem prejuízo do desenvolvimento de projectos já existentes como o das
termas da Fonte Santa (fora da área da ORU de Almeida), importa lançar sobretudo
dois projectos estruturantes: o de um hotel difuso que aproveita a capacidade
disponível no edificado devoluto do Centro histórico e o de um Golf que aproveite a
área de excelência que constituem os fossos e glacis envolventes do monumento.
Acresce a estas iniciativas a transferência de famílias da vila extramuros
para o interior do centro histórico, combatendo assim o abandono e desvitalização de
edifícios
1

Alojamento turístico

2

Projecto de um complexo de Golf na área envolvente das muralhas

3 - Realojamento social de famílias deslocadas da vila extramuros

5.6 - SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS DO
PATRIMÓNIO CULTURAL

O valor do conjunto

Olhadas de forma isolada as construções que constituem a generalidade do
edificado patrimonial de Almeida, dentro da muralha abaluartada terão um valor
arquitectónico limitado.
As construções que preenchem o tecido urbano da vila intramuros, são, no
geral, construções populares, de reduzida preocupação estética, não podendo
mesmo ser qualificados como exemplares de uma arquitectura vernacular. De facto
trata-se de casas construídas, na sua maioria com a necessidade de aboletar tropas,
sem grandes preocupações construtivas, decorativas ou de estilo arquitectónico.
Obviamente que há algumas importantes excepções, como o quartel das
esquadras, o edifício dos Paços do Concelho e algumas raras construções
habitacionais mais elaboradas.
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Portanto, o valor patrimonial do centro histórico de Almeida não reside na
importância arquitectónica dos seus edifícios, quando apreciados como peças
isoladas.
Por outro lado, olhando o conjunto constituído por essas construções, de
forma imediata, nos apercebemos que o resultado do sítio enquanto aglomerado é de
elevado valor estético e urbano.
A par das muralhas, com o seu valor excepcional, e convivendo com alguns
poucos exemplares de arquitectura erudita, o grande valor patrimonial de Almeida
reside na unidade e equilíbrio do seu conjunto edificado, consolidado e compacto,
apesar das suas demonstrações de desvitalização, degradação e alguma ruína a
exigir um vigoroso programa de mudança.
A preservação e valorização deste conjunto edificado são essenciais para a
salvaguarda do valor patrimonial que é constituído pela vila e muralhas, na sua
integridade militar e urbana.
Pode dizer-se que o valor do conjunto edificado da vila intramuros, com os
edifícios notáveis já referidos, com as ruínas do castelo e com a integração das
portas da fortaleza na vivência urbana, será um dos argumentos mais fortes na
valorização patrimonial do conjunto, valendo muito mais do que a simples soma das
partes que o constituem.
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6

-

PROGRAMA

DE

FINANCIAMENTO

DA

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
Investimento público necessário ao desenvolvimento da operação

O investimento público em iniciativas necessárias ao desenvolvimento da
operação parte, antes de mais da iniciativa e da capacidade orçamental do município,
mas depende igualmente dos programas nacionais ou comunitários que possam
reunir, localmente, condições para integração nos objectivos desses programas.
Para além da política nacional dirigida ás regiões de baixa densidade e de
outras políticas sectoriais que podem ter objecto em Almeida, há no actual Quadro
Comunitário enquadramento para integração de objectivos municipais de reabilitação
urbana em sistemas de incentivos de base territorial ou sectorial.
Será de contar, no período de vigor da ORU que os sectores da cultura e
do turismo venham a dispor de mecanismos de co-financiamento para algumas das
vertentes estratégicas da reabilitação urbana. Também a eficiência energética terá a
sua oportunidade de incremento em paralelo com a recuperação do edificado
degradado.
Assim, poderemos estimar que os recursos próprios da autarquia poderão
ser multiplicados com apelo a programas externos.
O município tem vindo a dedicar ao centro histórico e às muralhas,
anualmente, verbas superiores a duzentos mil euros, com recursos próprios,
montante que parecendo reduzido, e sendo, de facto insuficiente, tem possibilitado
algum investimento em salvaguarda activa e preventiva do monumento.
Se mantivéssemos esse valor constante ao longo do período da ORU (15
anos), chegaríamos a um montante global de investimento municipal de
Importar

.

s para alavancagem desse

investimento.
A par da utilização de incentivos públicos ao investimento é crucial induzir o
investimento privado.
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Estimativa dos custos totais da operação e fontes de financiamento
A forma de financiamento da Operação de Reabilitação Urbana de Almeida,
com toda a sua abrangência territorial e temporal e com toda a complexidade do sítio
patrimonial e do contexto macro económico nacional e internacional é, obviamente,
um exercício de previsão, dentro de um quadro de grande imprevisibilidade.
Para além das disponibilidades orçamentais do município, em recursos
próprios, não é possível ver asseguradas fontes de financiamento, sendo espectáveis
os contributos que decorrerão do actual quadro comunitário Portugal 2020.
Também iniciativas que virão a ser concretizadas com recurso a
investimentos privados, quer na reabilitação do edificado, quer em projectos
turísticos, comerciais ou de outra natureza económica, dependem do resultado de
processos negociais que não permitem, desde já previsões quantitativas de rigor.
Neste contexto, podemos apenas elencar os projectos mais relevantes e
prioritários, a ser realizados no primeiro ciclo quinquenal dos 15 anos de vigor da
ORU.
Para os períodos seguintes podemos estimar que o mesmo ritmo se
manterá.
Os projectos estruturantes elencados para o período 2016 a 2020, primeiro
quinquénio da ORU e coincidente com o actual quadro comunitário, estão
estruturados em 3 níveis de prioridade (A,B e C) de modo a poder distribuir os
respectivos investimentos ao longo do período.
Nos períodos quinquenais seguintes, estes projectos terão continuidade.
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PROJECTOS ESTRUTURANTES

No quadro seguinte apresentamos os projecto estruturantes do primeiro
período de 5 anos da ORU, com a indicação de prioridades, sendo os mais urgentes
assinalados com a letra A, os de média prioridade com a letra B e os de mais longo
prazo de letra C.
Alguns dos projectos referem-se a acções pontuais e outros a acções
continuadas que exigirão investimentos ao longo de todo o período de 15 anos da
ORU.

DESENVOLVIMENTO DA AUTO ESTIMA
Prioridade

Investimento
Município

1

Edição e divulgação de brochura com os
principais objectivos e projectos da ORU

2

Realização

de

acções

directas

de

divulgação, a comerciantes, estudantes,

Outros

A

1 000

4 000

B

1 000

4 000

A

2 000

8 000

B

1 000

4 000

5 000

20 000

proprietários, agentes culturais.
3

Criação de uma plataforma electrónica
interactiva

4

Criação de um concurso de ideias, para a
valorização do património d Almeida.

TOTAL
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SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO NATURAL
Prioridade

Investimento
Município

1

Criação de um roteiro de visita aos
principais locais de interesse do concelho

2

Criação de um roteiro de visita aos
principais locais de interesse da região

Outros

B

1 000

4 000

C

1 000

4 000

3

Inventariação de locais de interesse para

B

1 000

4 000

4

Integração de Almeida em redes de

B

1 000

4 000

4 000

16 000

turismo de natureza,

TOTAL

SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
Prioridade

Investimento
Município

Outros

1

Acção dirigida a gestores e empresários.

B

1 000

4 000

2

Instalação de um hotel difuso,

A

100 000

400 000

3

Colaboração

das

B

1 000

4 000

profissionais,

C

1 000

4 000

B

1 000

4 000

de

especialistas

universidades
4

Formação

em

áreas

nomeadamente as ligadas á hotelaria
5

Formação de guias turísticos locais
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6

Formação na melhoria da comunicação em

C

línguas

TOTAL

1 000

4 000

105 000

420 000

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ABALUARTADO
Prioridade

Investimento
Município

Outros

1

Circuito das poternas

B

30 000

120 000

2

Circuito interpretativo associado à ciclovia

A

20 000

80 000

3

Restauro e re uso do Caminho Coberto,

A

100 000

400 000

4

Restauro

B

150 000

400 000

300 000

1 000 000

dos

panos

de

escarpa

e

contraescarpa das muralhas

TOTAL

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
Prioridade

Investimento
Município

1

edifícios

A

0

500 000

Requalificação das ruínas do castelo e

B

50 000

250 000

A

50 000

250 000

Indução

da

reabilitação

de

privados degradados
2

zona envolvente
3

Outros

Execução dos projectos do plano de
regeneração urbana da zona baixa da vila
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4

Recuperação

do

edifício

antigo

dos

bombeiros

A

0

300 000

5

Requalificação da Praça de S. João

B

50 000

150 000

6

Recuperação e valorização do edifício do

A

150 000

850 000

7

Reabilitação do edifício dos Paços do

A

100 000

400 000

A

50 000

300 000

450 000

3 000 000

Concelho
8

Reabilitação

do

edifício

dos

serviços

técnicos municipais

TOTAL

VALORIZAÇÃO DA VILA EXTRAMUROS
Prioridade

Investimento
Município

1

Requalificação dos t
casas pré-

2

Projectos de salvaguarda e valorização do

Outros

B

10 000

40 000

A

50 000

200 000

60 000

240 000

TOTAL

REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL
Prioridade

Investimento
Município

1
intramuros

A

0

Outros
500 000
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2

Complexo de Golf na área envolvente das
muralhas

3

Realojamento social de famílias deslocadas
da vila extramuros

TOTAL

A

20 000

5 000 000

A

300 000

0

320 000

5 500 000
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RESUMO DO INVESTIMENTO

Município

Outros

DESENVOLVIMENTO DA AUTO ESTIMA
5 000

20 000

SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO NATURAL
4 000

16 000

SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
105 000

420 000

300 000

1 000 000

450 000

3 000 000

60 000

240 000

320 000

5 500 000

Município

Outros

1 244 000

10 196 000

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ABALUARTADO

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

VALORIZAÇÃO DA VILA EXTRAMUROS

REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL

TOTAL DO INVESTIMENTO

TOTAL

11 440 000
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Com o presente quadro de projectos, e uma estimativa de captação de
financiamentos privados e dos quadros de incentivos nacionais e comunitários, prevêse um valor global de investimento para os primeiros 5 anos da ORU de 11 440 000,
ou seja de aproximadamente 2,3
Com este padrão podemos prever para o período completo da ORU um
investimento global de cerca de 35
Cabe referir que o investimento total, incluindo o investimento privado que
se espera, é de cerca de dez vezes superior ao investimento municipal. Esse efeito
multiplicador implica por parte do município, como entidade gestora da ORU um
grande esforço de mobilização de entidades e programas que possam criar a massa
crítica necessária ao retorno dos investimentos.
Importa ainda sublinhar que o investimento mais pesado do município
consiste no programa de valorização e do centro histórico (ao qual se soma o de
rehabitação com o realojamento de famílias da vila extramuros) e o projecto mais
significativo do investimento privado será no complexo de Golf.
Relativamente a este projecto privado importa registar que o município
possui um importante activo que poderá usar como incentivo à atracção de
investimento que é constituído por todo um sistema de captação de águas do Rio Côa
que poderá vir a suportar diversos usos urbanos como a lavagem de ruas, a rega de
jardins e do campo de Golf. Refira-se que este sistema pré-existia à actual rede
intermunicipal de abastecimento de água, e por isso não tem actualmente utilização,
mas encontra-se operacional, carecendo de um muito ligeiro investimento em alguns
órgãos mecânicos.
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7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

A extensão e complexidade do território da ARU da Vila de Almeida e as
dinâmicas necessárias à sua revitalização social e à sustentabilidade económica
exigem uma operação com largo prazo.
Assim, independentemente das acções que serão lançadas no curto prazo
são necessários os 15 anos (prazo máximo previsto na lei) para concretizar os
objectivos estratégicos desta ORU
A concretização dos objetivos do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana, representa um elevado encargo para a autarquia de Almeida. Não é sequer
legítimo nem viável imaginar que o município, com os seus escassos recursos, possa
enfrentar sozinho, nos próximos quinze anos os desafios que se colocam ao
desenvolvimento, à salvaguarda e à reabilitação de Almeida.
Além das parcerias locais e regionais que importa constituir, também o
recurso a outras fontes de financiamento é necessário e indispensável. Nesse sentido
será de equacionar, sobretudo, os programas nacionais que possam existir, ou surgir
neste período, e também os programas comunitários que possam entretanto conter
medidas aplicáveis ao prosseguimento da execução da ORU de Almeida.
Sendo a comparticipação financeira de cada programa dependente dos
respectivos regulamentos, é ainda insuficiente a informação sobre os meios a que o
município poderá vir a ter acesso.
Importa, ainda assim, procurar quantificar o investimento total necessário,
para depois se poder calcular a comparticipação municipal, a partir dos regulamentos
dos fundos que venham a ser usados.
Para um período de vigência da ORU de 15 anos, fazendo coincidir o
primeiro período com o actual quadro comunitário, repartimos em 3 quinquénios o
programa de execução das operações estruturantes desta Operação.
Assim será possível ao município procurar os recursos que, em cada
programa comunitário possam vir a ser dirigidos para este tipo de territórios ou para
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projectos temáticos que venham a ficar enquadrados pelos regulamentos de acesso
aos financiamentos.
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8

ENTIDADES A ENVOVER

A mobilização de entidades, para além do município, no sentido da
execução da estratégia de reabilitação urbana da ORU é essencial.
O município, como cabeça de uma rede alargada é, e será sempre, a força
fulcral da elaboração e aplicação do processo de desenvolvimento e reabilitação da
Vila, mas para obter o desejado sucesso sobre o território da ORU terá de contar com
a adesão, com a mobilização e com a participação activa das principais entidades
motoras da actividade local e regional.
Nesta agregação de forças importa encontrar o papel de cada entidade. De
facto, trata-se de procurar a convergência na acção de instituições locais, de serviços

desenvolvimento e salvaguarda de Almeida.
Destacamos as seguintes entidades:

8.1

Santa Casa da Misericórdia

8.2

Associação dos recreadores do cerco de Almeida

8.3

Direção Regional de Cultura do Centro

8.4

Pousada de Almeida

8.5

Termas da Fonte Santa

8.6

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

8.7

Museu Militar

8.8

CEAMA

8.9

ICOMOS

8.10

Associação Comercial de Almeida (?)

8.11

Associação Industrial (de Almeida?)

8.12

Universidade do Minho

8.13 - IHRU
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9 - MODELO DE GESTÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA E DE
EXECUÇÃO DA RESPETIVA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

A gestão da Área de Reabilitação Urbana da Vila de Almeida é efetuada
pelo Município de Almeida que assume a qualidade de entidade gestora da mesma
ARU.

A execução da operação de reabilitação urbana será realizada pelos
particulares, nos termos da lei, no que concerne à reabilitação dos edifícios de que
sejam proprietários, podendo contar com a colaboração do Município enquanto
entidade gestora, no que concerne ao estabelecimento de prazos, forma de execução
e procura de soluções de financiamento, além da informação no que concerne a
apoios e incentivos.

Sempre que não seja obtido acordo quanto à realização das intervenções
urbanísticas, as mesmas serão promovidas, nos termos legais, pela entidade gestora.

As intervenções no espaço público na execução das operações de
reabilitação urbana competem ao município.

Sempre que necessário, podem ser estabelecidos acordos de colaboração
com outras entidades públicas e privadas de forma a mobilizar a comunidade no
esforço de reabilitação e revitalização da Vila de Almeida.
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IMAGENS
São aqui apresentadas imagens aéreas e outras ao nível do solo que
retratam a a vila de Almeida e o seu edificado.
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INTRODUÇÃO

Na última década a reabilitação urbana tem vindo a assumir um papel cada
vez mais relevante, deixando de ser entendida como a simples reabilitação do
património edificado degradado mas também como determinante para a revitalização
social, económica, ambiental e cultural das cidades.

Este entendimento está vertido no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
(RJRU), regulado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto, segundo o qual a
rada sobre o tecido
urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou

a prossecução de um conjunto de objetivos da mais diversa natureza que visam
tornar os espaços urbanos, além de reabilitados do ponto de vista físico, vivos e
dinâmicos.

O presente documento constitui a Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana (ARU) da vila de Almeida e segue o procedimento simplificado regulado no
artigo 13º do RJRU.

A adoção deste modelo permite de imediato a dinamização da reabilitação
urbana, principalmente no que concerne à iniciativa privada, porque possibilita o
acesso dos proprietários e outros titulares de direitos reais aos incentivos e
beneficios fiscais associados à reabilitação urbana em áreas de reabiltação urbana,
o que é relevante para a captação de investimento.

A pós a aprovação da delimitação seguir-se-á a aprovação da respetiva
operação de reabilitação urbana.
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Este documento de delimitação contém os elementos gráficos e descritivos a
que se refere o nº. 2 do artigo 13º do RJRU:

1

Fundamentação;

2 - Memória descritiva e justificativa da delimitação;

3 - Delimitação da área de reabilitação urbana (ARU);

4 -

Quadro dos benefícios/incentivos fiscais associados aos impostos

municipais, nos termos da alínea a) do artigo 14º.
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DELIMITAÇÃO

DA

ÁREA

DE

REABILITAÇÃO

URBANA DA VILA DE ALMEIDA

1 - FUNDAMENTOS DA DELIMITAÇÃO DE UMA AREA DE REABILITAÇÃO
URBANA EM ALMEIDA

A reabilitação urbana em Almeida é um imperativo por diversas ordens de
razões:
Primeiro porque se trata de uma estrutura urbana com a presença, muito
forte, da construção militar que é a fortaleza abaluartada, Monumento Nacional;
Segundo porque entre a área intramuros da vila e a área extramuros existe
uma forte assimetria formal, tipológica e funcional;
E terceiro porque o território, não edificado, que separa as duas áreas
implica uma reabilitação (não edificatória) que permita unir os dois espaços referidos
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anteriormente e, também, ganhar para o desenvolvimento urbano um enorme
potencial (ecológico e patrimonial) que tem sido subaproveitado.

Neste quadro de grandes
assimetrias, diversos processos de
degradação tiveram o seu impacto,
quer no plano físico, material, quer nos
planos imateriais, como o económico,
demográfico e social, sendo, agora
necessário

reabilitar

atacando

as

estas

causas

áreas
desses

problemas.
Como ilustração mais evidente deste cenário temos a perda de população,
que sendo geral, atinge, sobretudo a vila intramuros, com tudo o que acarreta de
degradação do edificado, de perda da vitalidade urbana e de perda de
competitividade da Vila e do Concelho.
Neste contexto, a Vila de Almeida exige uma intervenção sistemática no
seu território urbano, todo ele atingido por fenómenos de degradação do edificado,
fabricadas
física no próprio monumento, apesar dos esforços continuados, desenvolvidos pelo
município nos últimos anos.
Temos, portanto, em presença uma degradação física patente em áreas
edificadas habitacionais, públicas e privadas, em áreas patrimoniais da fortaleza e
em outros edifícios significati
temporárias, a exigir uma recuperação profunda.
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Poderá pensar-se que a intervenção no monumento, sendo da
responsabilidade da administração central e do sector tutelado pela cultura, não será
da esfera de uma operação de reabilitação urbana municipal. No entanto o processo
histórico (e o bom senso) demonstram que, se não for o município (apesar dos seus
parcos recursos humanos e financeiros) a promover o salvamento do Monumento
Nacional, ninguém o fará, e este poderá vir a ser atingido por processos de
degradação cada vez mais avançados, cada vez mais pesados de resolver, e, até,
correndo o risco de perdas irreversíveis.
Será portanto fundamento central desta área de reabilitação urbana a
mobilização de poderes (da administração Central, Regional e Municipal) e de
de uma sólida parceria para a reabilitação
urbana da vila patrimonial, incluindo os monumentos, o centro histórico e os
arrabaldes.
Pretende-se estabelecer as bases para um programa com continuidade ao
longo dos próximos anos que possa assentar sobre um mesmo intento estratégico,
vertebral, apesar das contingências e condicionantes circunstanciais que o futuro
reserva e que não é possível prever, delimitar, nem quantificar.
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É nesse âmbito de definição de um rumo para a reabilitação urbana de
Almeida que a área de reabilitação urbana, com a sua operação, tem a ambição de
contribuir

para

a

estabilidade

e

continuidade

de

acções

estratégicas,

independentemente das alterações políticas e económicas que possam interferir com
o processo urbano.
Num quadro de transformações muito rápidas e profundas, onde o
dominante é o imprevisível, importa identificar o que há de mais estável e de mais
sustentável. Assim, partimos da força do monumento que são as muralhas, com os

de paz e de guerra (qual deles o mais demolidor!?) e dos territórios urbanos que elas
distinguem (e separam), para procurar encontrar o caminho da estabilidade estrutural
da Vila, e, sobre essa estabilidade, definir um processo de Reabilitação sustentável e
continuado.
Ao contrário de muitos outros centros urbanos, Almeida tem a sorte (e
também o encargo) de contar com uma estrutura monumental de escala urbana, que
articula toda a malha construída da Vila. Esse é o centro da Operação de
Reabilitação Urbana que fundamenta a delimitação de uma área de reabilitação
urbana. A necessidade permanente do município intervir na reparação e
reconstrução do monumento, a necessidade permanente de o município intervir no
edificado intramuros de valor patrimonial e a necessidade permanente do município
intervir sobre a degradação que atinge áreas importantes do território extramuros da
vila, implica a criação e uma área de reabilitação urbana, de largo perímetro, de
modo a integrar-se na política nacional de reabilitação urbana e a poder utilizar
todas as faculdades conferidas pela legislação em vigor.

Cabe ainda sublinhar a
importância do valor patrimonial
de Almeida.

Não só as muralhas,
como toda a estrutura militar, a
vila intramuros, que constitui o seu
centro histórico e, também, toda a
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área paisagística envolvente, constituída pelos fossos e revelins da fortaleza são um
recurso patrimonial essencial ao futuro de Almeida (concelho e região).
Estamos perante um bem patrimonial de grande valor (é Monumento
Nacional e integra a lista indicativa do país para apresentação à UNESCO da
candidatura a Património Mundial), de grande dimensão e de grande impacto.
A reabilitação e revitalização da envolvente interior e exterior ao
monumento, não só no que diz respeito ao edificado, mas também nos planos social
e económico, são essenciais para a preservação e salvaguarda do seu valor, não só
no plano cultural como no plano económico, enquanto recurso do desenvolvimento.
Esses são os fundamentos da delimitação da área de reabilitação urbana
a necessidade de promover a salvaguarda e valorização de Almeida, como vila
monumental, em processo de salvaguarda, capaz de suster a degradação e
induzir projectos de desenvolvimento local, regional e nacional.

Se deixássemos degradar Almeida (vila e fortaleza) desperdiçando o seu
potencial de atracção turística e cultural e o seu valor simbólico, estaríamos a
desprezar o recurso essencial de toda a região.

Por

isso,

promover

a

urbana,

através

ao

reabilitação
da

delimitação de uma área de
reabilitação

urbana,

o

município estará a contribuir
para

o

reforço

e

a

consolidação dos esforços de desenvolvimento das regiões do interior, das regiões

De facto Almeida, com a sua área de reabilitação urbana, estará a oferecer
à região e ao país o seu esforço para mobilizar o seu centro monumental,
combatendo a degradação, a favor de um desenvolvimento sustentável, capaz de
inverter o ciclo de depressão que o território vem conhecendo, sobretudo desde a
diluição física do efeito de fronteira.
Sofrendo das dificuldades das regiões de baixa densidade, Almeida tem de
procurar encontrar nos seus recursos endógenos a força diferenciadora que lhe
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permita entrar no processo competitivo pela atracção de pessoas, iniciativas e
investimentos. Como trunfo essencial para essa competição Almeida tem o seu
enorme monumento e toda a marca que ele imprime, desde que o processo de
reabilitação urbana, sem fazer milagres, faça o seu trabalho.
É aqui que a área de reabilitação
urbana se apresenta como essencial para o
processo de regeneração social e económica.
A delimitação da área de reabilitação
urbana de Almeida é, além do mais um passo
de primordial importância na consolidação de
uma mudança de política urbanística, onde a
reabilitação urbana enfrentará um ciclo de
oportunidades que foram negadas durante as
décadas anteriores quando a política nacional
de cidades foi, no essencial, virada para a
expansão

das

áreas

urbanas,

para

a

construção nova e para o loteamento de novos
espaços periféricos.
Esta marca (só agora é apontada
como negativa!) do Portugal das últimas
décadas, de desperdício de recursos em solos, infraestruturas, equipamentos e

apesar de tudo, atenuada em Almeida pelo enorme esforço municipal na vitalização
de importantes espaços públicos e edificados da vila intramuros e do próprio
monumento.
Vale a pena referir o esforço de investimento e de qualificação realizado no
espaço público e em equipamentos nas portas (CEAMA, Posto de Turismo) em
baluartes (Picadeiro e Museu Militar), em edifícios do Centro Histórico (Biblioteca)
além do esforço permanente de melhoramento das condições de vida.

85

No entanto muito ainda falta fazer no sentido de dar coerência à
globalidade do tecido urbano que carece de reabilitação, com especial destaque
para o edificado.
Para

enfrentar

os

desafios de uma operação de
maior escala e de maior alcance
temporal a área de reabilitação
urbana, com a sua operação e
respectiva estratégia é essencial.
Olhando degradação e
desvitalização que se estende pelo
interior do centro histórico e dos
arrabaldes,

importa

eleger

a

reabilitação urbana como centro da
política urbanística do município, pondo limites ao crescimento da área edificada,
dando prioridade às intervenções no centro histórico, com combate à degradação e
desocupação de edifícios degradados e estendendo os esforços de reabilitação
urbana às áreas degradadas da vila extramuros.
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2

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA ÁREA DE REABILITAÇÃO

URBANA DE ALMEIDA

Ao procurar um critério para a delimitação da área de reabilitação urbana,
várias hipóteses se poderiam colocar. Antes de mais fazer recair a delimitação sobre
o centro histórico intramuros, em segunda análise incluir também as muralhas como
peça arquitectónica e urbanística estruturante a necessitar de reabilitação, e,
finalmente incluir todo o perímetro urbano da vila.

É esta a opção adoptada, com base num conjunto de argumentos que
passamos a expor:
1º - A necessidade de reabilitação urbana não se confina ao Centro
Histórico, já que o arrabalde de S. Francisco apresenta uma importante mancha de
-fabricadas

tipo

processos de degradação profunda, sendo imperativo o realojamento das famílias aí
residentes.
2º - A importância de incluir as muralhas, suas cortinas, portas, e
baluartes, como valor edificado de primeira importância que permanentemente exige
um pesado esforço de reabilitação, conservação e revitalização.
3º - A vantagem de incluir o espaço dos fossos e revelins que envolve as
muralhas como potencial de requalificação urbanística com impacto sobre todo o
espaço edificado da vila de Almeida.
4º - Sem prejuízo dos argumentos apresentados nos 3 parágrafos
anteriores, aparece o Centro Histórico onde se identificam importantes áreas de
degradação e desvitalização e onde é mais óbvia a importância da delimitação de
uma área de reabilitação urbana que contribua para o processo de reabilitação
incentivando e captando investimentos privados.
Acresce a estes argumentos o potencial de integração dos problemas
complementares destas áreas, nomeadamente com o realojamento na vila
-fabricadas

tipo
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Com esta integração será possível, por um lado, resolver o problema
crítico mais agudo de degradação habitacional de Almeida e, por outro e
complementarmente reunir um conjunto significativo de famílias para repovoamento
do centro histórico.
Com este processo não só é revitalizada a função habitacional na vila
intramuros como é incentivado o processo de reabilitação de edifícios degradados no
centro histórico, para acolhimento das famílias realojadas.

Planta do estado de conservação do edificado
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Para realizar esta operação o município terá de promover a reabilitação
física dos edifícios degradados e devolutos, utilizando os instrumentos de execução
das políticas facultados no âmbito da operação de reabilitação urbana de modo a
poder realizar a capacidade de realojamento pretendida, que atinge 20 famílias (T1 =
10; T2=7; T3= 3)

Com base nestes pressupostos a opção de integrar na área de reabilitação
urbana as diversas unidades urbanas identificadas (centro histórico, muralhas,
fossos e arrabaldes), com os problemas de reabilitação específicos de cada um e os
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problemas transversais a todas elas, procedeu-se ao mapeamento de um perímetro
de reabilitação urbana que envolve toda a área de edificação contínua de Almeida.
Desta forma, do ponto de vista da política local de reabilitação urbana não
há qualquer exclusão.
Entende-se, no entanto, pela sua especificidade, que o Centro Histórico
deverá merecer descriminação positiva em mecanismos de incentivo, de modo a
compensar o maior grau de dificuldade que existe na atracção de investimento e
população para essa unidade urbana.
Assim, foi reconhecida em imagem de satélite actualizada a mancha
contínua de construção e foi elaborado um esboço de perímetro que, seguidamente,
se representou em cartografia rigorosa.
Por preocupação de rigor a área de reabilitação urbana engloba apenas as
construções, não procurando abranger na delimitação os logradouros ou outros
espaços urbanos não edificados.
Não foi também incluída a presença de algumas construções isoladas, fora
da continuidade próxima do tecido urbano.
Construções eventualmente pertencentes aos limites administrativos, ou
estatísticos, da Vila ou da freguesia de Almeida, que não são abrangidas pela área
de reabilitação urbana devem ser entendidas como assentamentos rústicos, e por
isso não abrangidos pelas preocupações próprias de uma área de reabilitação
urbana.

A área de reabilitação urbana é, legalmente, definida

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 .

O fundamento da delimitação de área de reabilitação urbana da Vila de
Almeida,

não

reside,

exclusivamente,

na

degradação

do

edificado,

dos

equipamentos e dos espaços verdes, porque os edifícios degradados estão
dispersos, disseminados entre edifícios com grau de conservação razoável, os
espaços verdes estão relativamente bem cuidados, embora subaproveitados e há
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equipamentos interessantes que não se apresentam, nem degradados nem
e o
importantes na
sua dimensão e no seu significado histórico e patrimonial que se encontram
desvitalizados e degradados.

Os edifícios podem apresentar, em alguns casos, um bom estado de
conservação, mas estão funcionalmente desajustados ou, mesmo, sem qualquer
função.

O objectivo essencial a prosseguir com a delimitação da área de
reabilitação urbana e consequente aprovação da operação de reabilitação urbana,
consiste em fomentar a revitalização urbana, orientada por objectivos estratégicos de
desenvolvimento urbano, em que as acções de natureza material são concebidas de
forma integrada e activamente combinadas na sua execução com intervenções de
natureza social e económica.
Não menos importantes e determinantes para o sucesso da revitalização
física, social e económica da Vila de Almeida, são os objetivos que a seguir se
enumeram, sendo as medidas, com vista à respetiva prossecução, detalhadas no
âmbito da operação de reabilitação.
Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou
funcionalmente inadequados;
Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque
imobiliário urbano e dos espaços não edificados;
Garantir a protecção e promover a valorização do património cultural;
Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como factores de
identidade, diferenciação e competitividade urbana;
Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos
espaços urbanos;
Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural
nos tecidos urbanos existentes;
Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a
inclusão social e a coesão territorial;
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Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às
infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas;
Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma
melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação;
Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com
mobilidade condicionada;
Fomentar a adopção de critérios de eficiência energética em edifícios
públicos e privados.
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Cartografia de base

Imagens de algumas cartas, fotografias e maqueta de Almeida
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Imagem de ortofotomapa de Almeida
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3

DELIMITAÇÃO CARTOGRÁFICA DA ARU
Rui Loza, Arquitecto

EXERCÍCIOS PARA UMA DELIMITAÇÃO DE ARU
(sobre imagem do Google de 2015)

Limites mais relevantes

Limite da área urbana intramuros - vermelho
Limite das muralhas - castanho
Limite da área de fossos e revelins - verde
Limite da área edificada de almeida

azul
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ESBOÇO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE
ALMEIDA

Limite da ARU coincidente com a área de edificação consolidada de Almeida
azul

O limite da ARU de Almeida é definido pelo contorno da área consolidada da Vila
intramuros, e dos arrabaldes de Santo António, São Francisco e São Pedro, sendo,
no lado Poente, não edificado no exterior das muralhas, definido pela via de
circulação exterior da vila, conforme representado na planta anexa que é parte
integrante do presente documento.
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4

QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS/INCENTIVOS ASSOCIADOS À

REABILITAÇÃO URBANA

Na delimitação de área de reabilitação urbana, nos termos da alínea c) do
n.º2 do artigo 13º e da alínea a) do artigo 14º do RJRU, o município está obrigado a
municipais sobre o património,
designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal
sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação

A título informativo, incluem-se no presente documento outros benefícios
que decorrem da reabilitação de imóveis, independentemente destes se localizarem
ou não em áreas de reabilitação urbana, e ainda as isenções que se aplicam a
prédios classificados.

4.1 - Benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o
património relativos a imóveis localizados na área de reabilitação urbana da
vila de Almeida.

4.1.1 - IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)

Estão isentos de IMI, pelo período de 5 anos, a contar do ano, inclusive,
da conclusão da acção de reabilitação urbana, os prédios ou fracções autónomas,
situados na reabilitação urbana da vila de Almeida e cuja reabilitação urbana,
comprovadamente tenha sido iniciada após a publicação em Diário da República da
delimitação da mesma área e que se encontre concluída até 31 de Dezembro de
2020.

Procedimento para reconhecimento da isenção:
- Certificação da execução da acção de reabilitação urbana pela Câmara
Municipal;
- Determinação do nível de conservação antes do início e no termo das
ações de reabilitação.
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4.1.2 - IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis)
Estão isentos de IMT na primeira transmissão onerosa, os prédios ou
frações autónomas reabilitados, destinados exclusivamente a habitação própria e
permanente que se situem na área de reabilitação urbana da vila de Almeida, e cuja
reabilitação urbana, comprovadamente tenha sido iniciada após a publicação em
Diário da República da delimitação da mesma área e que se encontre concluída até
31 de Dezembro de 2020.

Procedimento para reconhecimento da isenção:
- Certificação da execução da acção de reabilitação urbana pela Câmara
Municipal.
- Determinação do nível de conservação antes do início e no termo das
acções de reabilitação.

4.1.3 - Conceitos de reabilitação e estado de conservação relevantes
para a atribuição dos benefícios a que se referem os números anteriores.

Para efeitos de concessão das isenções a que se referem os números
anteriores importa ter em conta os conceitos de acção de reabilitação e estado de
conservação constantes das alíneas a) e c) do nº 22 do artigo 71º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, que se transcrevem:

'Acções de reabilitação' 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;
c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação
determinado nos termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8
98

de Agosto, para efeito de actualização faseada das rendas ou, quando não seja o
caso, classificado pelos competentes serviços municipais, em vistoria realizada para
o efeito, com referência aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo

Actualmente, a determinação do nível de conservação está regulada no
Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de Dezembro.

4.2 - Outros benefícios relativos à reabilitação urbana.

Trata-se de benefícios fiscais associados à reabilitação de imóveis que
podem não estar localizados em áreas de reabilitação urbana. Sempre que este
requisito é condição de atribuição do benefício, o mesmo é referido no lugar próprio.

4.2.1 - IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)
Ficam isentos de IMI os prédios urbanos objecto de reabilitação
urbanística, pelo período de dois anos a contar do ano, inclusive, da emissão da
respectiva licença camarária (Artigo 45.º nº1 EBF).

Para efeitos da atribuição deste benefício, entende-se por reabilitação
urbana o processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a
execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e
conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e
da Edificação, com o objectivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu
carácter fundamental, bem como o conjunto de operações urbanísticas e de
loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas históricas
e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, sendo tal reabilitação
certificada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana ou pela câmara
municipal, consoante o caso (Artigo 45.º n.º3 EBF).

Procedimento para reconhecimento da isenção:
A isenção depende de reconhecimento pela câmara municipal da área da
situação dos prédios, após a conclusão das obras e emissão da certificação. (Artigo
45.º n.º5 EBF)
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A câmara municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de
finanças da área da situação dos prédios o reconhecimento, competindo àquele
promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de imposto municipal
sobre imóveis e de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e
subsequentes restituições (Artigo 45.º n.º6 EBF).
Esta isenção não é cumulativa com outros benefícios fiscais de idêntica
natureza, não prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável (Artigo 45.º
n.º7 EBF).

4.2.2 - IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis)

Ficam isentas de IMT as 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. (Artigo 45.º n.º1 EBF)

Para efeitos da atribuição deste benefício, entende-se por reabilitação
urbana o processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a
execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e
conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e
da Edificação, com o objectivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu
carácter fundamental, bem como o conjunto de operações urbanísticas e de
loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas históricas
e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, sendo tal reabilitação
certificada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana ou pela câmara
municipal, consoante o caso (Artigo 45.º n.º3 EBF).

Procedimento para reconhecimento da isenção:
A isenção depende de reconhecimento pela câmara municipal da área da
situação dos prédios, após a conclusão das obras e emissão da certificação. (Artigo
45.º n.º5 EBF)
A câmara municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de
finanças da área da situação dos prédios o reconhecimento, competindo àquele
promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de imposto municipal
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sobre imóveis e de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e
subsequentes restituições. (Artigo 45.º n.º6 EBF)
Esta isenção não é cumulativa com outros benefícios fiscais de idêntica
natureza, não prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável. (Artigo 45.º
n.º7 EBF)

4.2. 3 - IVA (imposto sobre valor acrescentado)

Nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 18º do CIVA, estão sujeitas a
IVA à taxa reduzida as seguintes prestações de serviços:

1 - Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma
específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de
reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística,
zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas
nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de
reconhecido interesse público nacional (Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA).
Nota: A definição de reabilitação urbana consta da alínea j) do artigo 2º do
RJRU.
«Reabilitação urbana» a forma de intervenção integrada sobre o tecido
urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou
em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação
ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos
espaços urbanos ou verdes de utilização colectiva e de obras de construção,
reconstrução, ampliação, altera

2 - Empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da
localização, sejam contratadas directamente pelo Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), bem como as que sejam realizadas no âmbito de
regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao
abrigo de programas apoiados financeiramente pelo IHRU (Verba 2.24 da Lista I
anexa ao CIVA).
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3 - Empreitadas de bens imóveis em que são donos da obra autarquias
locais, empresas municipais cujo objecto consista na reabilitação e gestão urbanas
detidas integralmente por organismos públicos, associações de municípios,
empresas públicas responsáveis pela rede pública de escolas secundárias ou
associações e corporações de bombeiros, desde que, em qualquer caso, as
referidas obras sejam directamente contratadas com o empreiteiro (Verba 2.19 da
Lista I anexa ao CIVA).

Podem ainda beneficiar do regime acima referido:

4 - Empreitadas de conservação, reparação e beneficiação dos prédios ou
parte dos prédios urbanos habitacionais, propriedade de cooperativas de habitação e
construção cedidos aos seus membros em regime de propriedade colectiva,
qualquer que seja a respectiva modalidade (Verba 2.26 da Lista I anexa ao CIVA).

5 - Empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro,
reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas destes afetos à
habitação, com excepção:
- dos trabalhos de limpeza;
- trabalhos de manutenção dos espaços verdes;
- empreitadas sobre bens imóveis que abranjam a totalidade ou uma parte
dos elementos constitutivos de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe
ou instalações similares.

No caso do n.º 5 a taxa reduzida não abrange os materiais incorporados,
salvo se o respectivo valor não exceder 20 % do valor global da prestação de
serviços (Verba 2.27 da Lista I anexa ao CIVA).

4.2. 4 - IRS (imposto sobre o rendimento de pessoas singulares)

Dedução à colecta
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a) Os proprietários de imóveis localizados em 'áreas de reabilitação
urbana' e recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação
podem deduzir à colecta, até ao limite de (euro) 500, 30 % dos encargos suportados
com a respectiva reabilitação (Artigo 71.º n.º4 EBF).

b) Os proprietários de imóveis arrendados passíveis de actualização
faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU, aprovado
pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objecto de acções de reabilitação
podem deduzir à colecta, até ao limite de (euro) 500, 30 % dos encargos suportados
com a respectiva reabilitação (Artigo 71.º n.º4 EBF).

Tributação à taxa de 5%
a) As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS, residentes em
território português, são tributadas à taxa autónoma de 5 %, sem prejuízo da opção
pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis
situados em 'área de reabilitação urbana', recuperados nos termos das respectivas
estratégias de reabilitação (Artigo 71.º n.º5 EBF).

b) Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS,
residentes em território português, são tributados à taxa de 5 %, sem prejuízo da
opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento
de imóveis, localizados em 'áreas de reabilitação urbana' e recuperados nos termos
das respectivas estratégias de reabilitação (Artigo 71.º n.º6 EBF).

c) Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS,
residentes em território português, são tributados à taxa de 5 %, sem prejuízo da
opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento
de imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos
dos artigos 27.º e seguintes do NRAU, que sejam objecto de acções de reabilitação
(Artigo 71.º n.º6 EBF).

4.3 - Benefícios fiscais aplicáveis aos prédios classificados

4.3. 1 - IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)
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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 (Artigo 44.º nº1, n) EBF).

Procedimento para reconhecimento da isenção:
A isenção é de carácter automático, operando mediante comunicação da
classificação como monumento nacional ou da classificação individualizada como
imóvel de interesse público ou de interesse municipal, a efetuar pelo Instituto de
Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P., ou pelas câmaras
municipais, vigorando enquanto os prédios estiverem classificados, mesmo que
estes venham a ser transmitidos. (Artigo 44.º nº5, EBF).

Os serviços do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico, I. P., e as câmaras municipais procedem à referida comunicação,
relativamente aos imóveis já classificados à data da entrada em vigor da presente lei:
a) Oficiosamente, no prazo de 60 dias; ou
b) A requerimento dos proprietários dos imóveis, no prazo de 30 dias a
contar da data de entrada do requerimento nos respectivos serviços (Artigo 44.º nº6
EBF).

4.3.2 - IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis)

Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios individualmente
classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse
municipal, nos termos da legislação aplicável (Artigo 6º g) Código do Imposto
Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis CIMT).

As isenções são reconhecidas a requerimento dos interessados, a
apresentar antes do ato ou contrato que origina a transmissão junto dos serviços
competentes para a decisão, mas sempre antes da liquidação que seria de efetuar,
acompanhado de documento emitido pelo serviço competente do Ministério da
Cultura. (Art. 10º,n.º1 e n.º2 c) do CIMT).
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