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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 
Os centros das cidades portuguesas são na sua maioria, a imagem da 

degradação, parte porque a aposta nos últimos anos tem sido em construção nova 

em detrimento da reabilitação do parque edificado, a outra parte fruto da crise 

económica que o país atravessou, sendo que o tecido urbano do Centro da 

Marinha Grande, não foge à regra.  

Muito embora nos últimos anos a autarquia tenha levado a cabo uma intervenção 

profunda de requalificação das infraestruturas urbanas e dos edifícios públicos, os 

edifícios que formam o grosso do tecido urbano do Centro da cidade são na sua 

maioria propriedade de particulares e apresentam a degradação decorrente do 

envelhecimento próprio e da falta de manutenção periódica a que deveriam estar 

sujeitos. 

O Centro da Marinha Grande é hoje o exemplo vivo de uma área urbana 

degradada que, paradoxalmente, tem condições excelentes para se tornar um 

pólo dinâmico, atendendo à sua localização, às referências históricas que encerra, 

aos espaços públicos e edifícios que lhe dão carácter. Apesar destas 

potencialidades é evidente a degradação de muitos dos imóveis localizados nesta 

área que acabam por se encontrar devolutos, por falta de condições de 

habitabilidade. 

A requalificação urbana deve, antes de mais, ser encarada como um desafio e 

como uma oportunidade e, no caso concreto da Marinha Grande, como uma 

oportunidade para o seu Centro. É nele que se concentram grande parte dos 

serviços administrativos com relevo para a vida dos cidadãos, se têm reabilitado ou 

construído os equipamentos culturais mais relevantes do concelho e se continuam a 

realizar fortes investimentos, ao nível da infraestruturação e da qualificação do 

espaço público. 

Nos últimos anos, fruto dos apoios comunitários, foi possível desencadear um 

conjunto de ações que possibilitaram a transformação da cidade a vários níveis, 

aproveitando todos os mecanismos financeiros de apoio disponíveis para qualificar 

o Centro da Marinha Grande, no âmbito da reabilitação do património edificado e 
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da melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade, com inúmeras 

intervenções ao nível do espaço público. 

A consciência de que, cada vez mais, importa recuperar e revitalizar os núcleos 

tradicionais das cidades, apontando soluções que garantam uma melhoria da 

qualidade do espaço urbano e, consequentemente, da qualidade de vida de 

todos aqueles que nele habitam, trabalham ou têm uma relação de proximidade 

foi razão, só por si, suficiente para a materialização das diversas candidaturas 

concretizadas no território. 

A reabilitação urbana terá de resultar do envolvimento de todos os que consideram 

esta área como um espaço de oportunidades para habitar, visitar ou desenvolver 

as suas atividades económicas. Importa desafiar os atores locais a fixar no centro, 

atividades (comércio e serviços) que com ele podem coexistir, valorizando novas 

formas de habitar, trabalhar ou aprender. 

Nos pontos seguintes do presente documento sistematizam-se os conteúdos 

relativos à Operação de Reabilitação Urbana, adiante ORU, da Área de 

Reabilitação Urbana, adiante ARU, do Centro da Marinha Grande, cuja delimitação 

foi aprovada pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na sua segunda 

reunião realizada no dia 1 de dezembro da sessão ordinária de 24 de novembro de 

2014 e publicada na 2ª série do Diário da República, nº 245 a 19 de dezembro de 

2014, conforme estabelecido no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, na redação dada pela 

Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, dando resposta, designadamente, ao disposto no 

art.º 17º relativo à aprovação de ORU através de instrumento próprio, e no art.º 30º 

da estratégia de reabilitação. 

Trata-se de uma ORU Simples, cuja aprovação se processa por deliberação da 

Assembleia Municipal, que aprova a “Estratégia da Operação de Reabilitação 

Urbana.” 

O presente documento constitui a referida “Estratégia da Operação de 

Reabilitação Urbana”, adiante “ERU” e, em cumprimento do artigo 30º, determina o 

âmbito e o prazo de execução da ORU.  
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Contempla ainda: 

� A caracterização e diagnóstico da ARU; 

� As prioridades e objetivos a prosseguir na execução da ORU; 

� As opções estratégicas de reabilitação urbana; 

� O modelo de gestão e de execução da ORU; 

� O quadro de apoios e incentivos às ações de Reabilitação; 

� As propostas e normas de apoio à gestão das Intervenções de Reabilitação 

Urbana. 

 
A presente operação de reabilitação urbana assume-se como um elemento prático 

de apoio à atividade privada, conjugada com a atuação do município ao nível 

dos investimentos em espaços e edifícios públicos. 

A Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande teve como base de 

partida a área do centro Tradicional definida no Instrumento de Gestão Territorial 

em vigor, o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande ratificado pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 37/95, publicado em Diário da República n.º 94 de 21 

de abril de 1995, com os ajustamentos necessários à manutenção de uma 

coerência urbanística de um instrumento com escala mais aproximada à realidade, 

e encontra-se delimitada na figura 1, e no desenho 01 em anexo, correspondendo 

a uma área com cerca de 56 hectares e onde se localizam 586 edifícios, públicos e 

privados. 

Foram diversos os critérios, distintos mas complementares, que estiveram 

subjacentes à delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha 

Grande, designadamente: 

- Históricos: Relacionados com a origem e evolução da urbe Marinha Grande 

e a importância do centro tradicional na memória coletiva e na identidade 

cultural e social da cidade e do concelho; 

- Urbanísticos: Relacionados com a identificação das características 

morfológicas que resultaram na instituição de modelos de desenvolvimento 

ou transformação explicitados nos instrumentos de gestão urbanística 

anteriores, assegurando a sua continuidade estratégica; 
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- Dinâmica territorial: Relacionados com a existência (real ou potencial) de 

dinâmicas próprias, reconhecíveis e que podem influir na intensidade e 

velocidade do processo de reabilitação e de revitalização. 

 

 
Figura 1 – Limite da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Ortofotomapa com voo de 2015 e Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do 
Centro da Marinha Grande aprovada no Aviso n.º 14277/2014 do Diário da República n.º 

245/2014, Série II de 2014-12-19 
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Para o desenvolvimento da Operação de Reabilitação Urbana importa destacar, 

como ponto de partida, o próprio conceito de Reabilitação Urbana constante do 

RJRU: “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 coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração, conservação ou demolição dos edifícios”. 

 

Por Operação de Reabilitação Urbana, entende-se o “conjunto articulado de 

intervenções visando, de forma integrada, a reabilitação urbana de uma 

determinada área.” 

 

Por sua vez, a Reabilitação de edifícios “corresponde à forma de intervenção 

destinada a conferir adequadas características de desempenho e de segurança 

funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às frações 

eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes novas aptidões 

funcionais, determinadas em função das opções de reabilitação urbana 

prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de 

desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais operações 

urbanísticas.” 
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2. ÂMBITO DA ORU E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
Para a ARU do Centro da Marinha Grande o Município optou pelo desenvolvimento 

de uma Operação de Reabilitação Urbana Simples que, segundo o art.º 8º consiste 

“numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigindo-se 

primacialmente à reabilitação do edificado, num quadro articulado de 

coordenação e apoio da respetiva execução”. 

A ORU Simples consubstancia ações de reabilitação que incidem principalmente 

sobre o edificado e devem, preferencialmente, ser realizadas pelos respetivos 

proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos. Estas operações 

obedecem a uma estratégia de reabilitação urbana que estabelece o prazo para 

a execução das operações, define as prioridades e especifica os seus objetivos, 

determina o modelo de gestão da área de reabilitação urbana, apresenta um 

quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas por 

interessados e propõe soluções de financiamento. 

Sendo a ORU enquadrada por uma Estratégia de Reabilitação Urbana, foi 

aprovado por unanimidade na reunião de câmara de 22 de maio 2017 que este 

instrumento de programação estabeleça um prazo de 15 anos para a vigência da 

ORU a contar da data da sua aprovação pela Assembleia Municipal, conforme 

disposto no n.1 do artigo 20.º do RJRU. 

A execução da ORU será desenvolvida em 3 fases: 

� 1ª Fase – A desenvolver nos 2 anos subsequentes à data da aprovação da 

ORU, correspondendo ao intervalo de tempo em que se aguarda que os 

proprietários tomem a livre iniciativa de promover a reabilitação dos imóveis e 

no âmbito da qual se promoverão ações de sensibilização no sentido de 

divulgar a ERU e incentivar os particulares a proceder à reabilitação, alertando-

os para a importância que assume para o desenvolvimento socioeconómico e 

turístico da região e para o dever de reabilitar, nomeadamente de realizar todas 

as obras necessárias à manutenção, ou reposição da segurança, salubridade e 

arranjo estético do edificado previsto no artigo 6º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto. 
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Deste modo devem ser efetuadas campanhas de sensibilização junto dos 

privados na expectativa de se conseguir mobilizar o maior número de 

intervenções privadas, em zonas e imóveis de requalificação prioritária. 

Embora não tenha a obrigatoriedade de avaliação que a operação sistemática 

exige sobre o seu programa de ação, recomenda-se que seja promovida 

periodicamente a avaliação da execução da operação permitindo monitorizar 

os resultados esperados e efetivamente alcançados. Tal acompanhamento 

poderá permitir ajustar a atuação do município junto dos privados e nas suas 

próprias intervenções sempre com o objetivo de alcançar o sucesso da 

operação. 

Serão ainda divulgados os benefícios fiscais disponíveis na reabilitação de 

edifícios inseridos na ARU. 

� 2ª Fase – A desenvolver nos 4 anos subsequentes à conclusão da 1ª fase, no 

âmbito da qual se procederá à imposição de reabilitar, ou de demolir e à 

necessária apresentação de projetos por parte dos particulares com vista ao 

licenciamento.  

� 3ª Fase – A desenvolver nos 9 anos subsequentes à conclusão da 2ª fase, no 

âmbito da qual se procederá à execução de obras coercivas nos termos do 

artigo 91º do RJUE, à cobrança de valores e ao arrendamento forçado. 
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3. DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DA ARU 

 

A Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, com cerca de 56 

hectares, abrange o núcleo mais antigo da cidade, sede de concelho. 

 

A Marinha Grande, de acordo com Arala Pinto no livro “Pinhal do Rei”1, não figura 

nas cartas de 1730, aparecendo somente em 1745 com a instalação da Real 

Fábrica de Vidros2.   

O desenvolvimento deste núcleo urbano, assenta nos edifícios que surgiram ao 

redor da Fábrica de Vidros, onde se implantaram as habitações dos trabalhadores 

e os edifícios mais importantes3 e que formam hoje o seu centro tradicional.  

As ruas saem da entrada principal da Nacional Fábrica, de um modo radial 

evidenciando, se assim podemos dizer, um modelo radio concêntrico que se dilui 

mais tarde numa sucessão de pólos industriais importantes, que levam a que haja 

uma mistura de modelos de desenvolvimento distintos.  

Em termos de estrutura, a cidade segue um modelo polinucleado, em que as 

indústrias que se vão sucessivamente instalando e se revelam pólos aglutinadores 

de população. 

 

 

 

 

                                                 
1 1939 - II Volume 
2 Importa salientar que de 1769 a 1826 a Real Fábrica de Vidros, gerida pelos Irmãos 
Stephens, imprime uma dinâmica na fixação de população constatando-se, nas cartas de 
1816, a existência de 17 edifícios e, nas de 1841, o número de edifícios ascende já a 55 
(Arala Pinto no livro “Pinhal do Rei”, 1939 II Volume). 
3 Em 1840 surge o edifício para instalação dos serviços da Administração Geral das Matas, a 
estação telegráfica e as casas de habitação dos funcionários administrativos das matas. Em 
1856 é construído o edifício da Estação do Caminho-de-Ferro, em 1859 é concluído o 
edifício da Resinagem e grande número dos prédios hoje existentes na Praça Stephens, na 
Rua Marquês de Pombal, no então chamado Largo D. Dinis e na Rua Machado Santos. Entre 
estas construções vão surgindo “...casinhas de um pavimento apenas com o seu alpendre 
acolhedor a darem beleza, garridice, a iluminarem os arruamentos de areia ainda então por 
calcetar.” (Arala Pinto). Estas eram as casas típicas do operário vidreiro de que já não 
restam exemplares. 
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Figura 2 – modelo polinucleado - crescimento do centro - indústrias são pólos 

aglutinadores de população 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um olhar “mais de perto” à área abrangida pela ARU, identifica zonas distantes, 

onde é possível encontrar zonas, com uma malha urbana mais apertada e ruas 

mais estreitas, que na sua maior parte foram pedonalizadas, com carater funcional 

habitacional, comércio, com edifícios antigos de baixa cércea, com um ou dois 

pisos. Outras zonas porém, onde já se verifica a existência de intervenções recentes, 

edifícios intervencionados com obras de conservação e reabilitação ou mesmo 

construções novas, contribuindo estas intervenções para a alteração da imagem 

deste espaço e sua qualificação. 
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De um modo geral constata-se que a população aqui residente é envelhecida e o 

comércio tradicional pouco qualificado e pouco diversificado, de aquisição diária 

e de apoio à população aqui residente. Este contexto sócio territorial tem 

contribuído para a descaracterização, despovoamento e desvitalização desta 

área. 

 

3 .1  P a t r i m ón i o  Cu l tu r a l  

 

O património existente no centro da Marinha Grande tem uma importância crucial 

no entendimento da história e identidade da cidade, devendo por isso ser 

integrado de forma estruturada na estratégia de regeneração do território. As 

intervenções a realizar terão por isso de respeitar os critérios definidos na legislação 

específica e simultaneamente conferir novos valores ao espaço urbano e social em 

que se integram. 

A Lei de Bases do Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), que 

estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural, e tendo em consideração as revisões entretanto efetuadas, 

institui um conjunto de instrumentos de proteção do património arquitetónico e 

arqueológico, dos quais se destaca para o presente efeito a sua classificação. Os 

bens imóveis classificados e as suas respetivas áreas de proteção estão sujeitos a 

regras e critérios específicos que visam a sua proteção. Em particular: 

• O artigo 51.º refere que não se “poderá realizar qualquer intervenção ou 

obra, no interior ou no exterior de monumentos, conjuntos ou sítios 

classificados, nem mudança de uso suscetível de o afetar, no todo ou em 

parte, sem autorização expressa e o acompanhamento do órgão 

competente da administração central, regional autónoma ou municipal, 

conforme os casos.” 

• O artigo 52.º refere que “nenhumas intervenções relevantes, em especial 

alterações com incidência no volume, natureza, morfologia ou cromatismo, 

que tenham de realizar-se nas proximidades de um bem imóvel classificado, 

ou em vias de classificação, podem alterar a especificidade arquitetónica 
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da zona ou perturbar significativamente a perspetiva ou contemplação do 

bem. Excetuam-se as intervenções que tenham manifestamente em vista 

qualificar elementos do contexto ou dele retirar elementos espúrios, sem 

prejuízo do controlo posterior”. 

Determina-se ainda que, tanto no caso de bens imóveis classificados ou em vias de 

classificação, como das respetivas zonas especiais ou gerais de proteção, o 

licenciamento de quaisquer obras de construção ou trabalhos que alterem a 

topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição de volume e 

coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios tem de ter obrigatoriamente 

parecer prévio favorável da administração do património cultural competente.  

Do enquadramento legal nacional é ainda relevante considerar: 

• O n.º 1 e n.º 2 do artigo 45.º em que se refere que “os estudos e projetos para 

as obras de conservação, modificação, reintegração e restauro em bens 

classificados, ou em vias de classificação, são obrigatoriamente elaborados 

e subscritos por técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a 

sua responsabilidade direta” e “devem integrar ainda um relatório sobre a 

importância e a avaliação artística ou histórica da intervenção, da 

responsabilidade de um técnico competente nessa área.” 

• O n.º 4 do artigo 45.º onde se refere que “deve ser elaborado e remetido à 

administração do património cultural competente um relatório de onde 

conste a natureza da obra, as técnicas, as metodologias, os materiais e os 

tratamentos aplicados, bem como documentação gráfica, fotográfica, 

digitalizada ou outra obre o processo seguido.” 

 

No âmbito territorial da ARU é possível identificar duas Zonas Especiais de Proteção 

(ZEP):  

• uma definida pela Portaria n.º 1069/94, DR, I Série-B, n.º282, de 7/12/1994, 

conhecida pela ZEP do Edifício que foi residência de Guilherme e João Diogo 

Stephens, agora Museu do Vidro, que abrange para além do edifício os seu 

jardins; 
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Figura 3 – Planta com delimitação da ARU, Imóveis classificados e respetivas

Zonas de Proteção
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A delimitação das duas ZEP, que abrangem parcialmente a ARU, obriga a que 

qualquer intervenção abrangida por estas zonas, seja alvo de apreciação e 

parecer prévio Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

Os respetivos Imóveis Classificado s associados às ZEP - Edifício que foi residência de 

Guilherme e João Diogo Stephens (IIP, Decreto n.º47 508, DG, I Série, n.º20, de 

24/01/1967 e Fábrica Lusitana de Vidros Angolana (MIP, Portaria n.º 306/2014, DR, 2.ª 

Série, n.º 92, de 14/05/2014 – bem como o Edifício de Interesse Municipal – Casa 

Taibner de Morais Santos Barosa também denominado Palácio dos Barosas – 

Decreto n.º 67/97 – DR I – série B, n.º 301, de 31.12.1997, estão localizados no interior 

da ARU.  

 

Foto 1 - Edifício que foi residência de Guilherme e João Diogo Stephens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 - Fábrica Lusitana de Vidros Angolana 
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O Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor (aprovado em 1995, em revisão 

desde 2013), determina no artigo 29.º, as servidões do património arquitetónico e 

arqueológico, redigido nos seguintes termos: 

• “Constituem servidões administrativas as zonas de proteção aos imóveis 

classificados definidos pela legislação em vigor no concelho da Marinha 

Grande. 

• A construção na área do centro tradicional da Marinha Grande será 

posteriormente regulamentada pelo respetivo plano de salvaguarda. 

• As zonas de proteção ao património arquitetónico e arqueológico, indicadas 

nas cartas anexas serão regulamentadas por plano de pormenor, ficando 

condicionadas, enquanto estes planos não estiverem concluídos, às 

restrições constantes do artigo 16.º, espaços culturais e naturais.” 

Apesar do Plano de Salvaguarda do Centro Tradicional ter sido elaborado, o 

mesmo não se afigura como um Instrumento de Gestão Territorial em vigor, pois 

nunca foi aprovado, constatando-se porém, através das normas existentes no n.º 10 

do artigo 16.º do regulamento do Plano Diretor Municipal, que este instrumento 

considerou o património arquitetónico e arqueológico: os imóveis classificados ou 

em vias de classificação assinalados na carta de ordenamento, o centro tradicional 

da Marinha Grande e a área arqueológica de Pedreanes.  

Assim, para este património identificado, o regulamento refere igualmente no n.º 11 

do citado artigo que “qualquer construção, reconstrução ou alteração ao uso do 

solo nos imóveis e na zona de interesse arqueológica está sujeita a parecer do 

Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico”. 
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3 .2  Enq u ad r a men t o  g e r a l  s o c i o e c o n ó mi c o  e  de m o g r á f i c o  

 
3.2.1 Enquadramento Geral 

 
O Concelho da Marinha Grande situa-se na região Centro, na NUTS III Região de 

Leiria (anteriormente NUTS III Pinhal Litoral), pertence ao distrito de Leiria e é limitado 

a Norte e a nascente pelo concelho de Leiria, a Sul pelo concelho de Alcobaça e a 

poente pelo Oceano Atlântico.  

Em termos de divisão administrativa o Concelho da Marinha Grande integra três 

freguesias: Marinha Grande, Vieira de Leiria e Moita, abrangendo uma área de 

187,25 km2. 

Este concelho é servido por boas acessibilidades rodoviárias regionais e nacionais. 

O concelho é igualmente servido pela linha férrea do Oeste, infraestrutura 

presentemente com fortes limitações de uso e, por isso, com fraca relevância no 

sistema de mobilidade e transportes do concelho.  

Resultado dos fortes investimentos realizados ao longo dos últimos anos nas 

infraestruturas rodoviárias, o concelho apresenta uma boa acessibilidade rodoviária 

através das auto-estradas A8 e A17, permitindo uma forte conexão à sede de 

distrito (Leiria), ao eixo Lisboa – Aveiro/Porto e, através deste, a toda a rede 

rodoviária nacional e europeia. 

O concelho de Marinha Grande, de acordo com os dados do último censo 

populacional, tinha, em 2011, uma população residente de 38.681 habitantes, a 

que corresponde um conjunto de 16.375 trabalhadores residentes, sendo no 

contexto da região do Pinhal Litoral o 3.º território mais populoso (14,8%), o 4.º maior 

em extensão territorial (10,7%), o 3.º maior centro empregador (14,5%) e a 3.ª maior 

concentração empresarial (14,8%). Esta relevância confere-lhe um papel 

fundamental na afirmação das dinâmicas funcionais da Região de Leiria.  

Este território tem assistido a um aumento demográfico significativo. Entre o período 

de 2001 e 2011 verificou-se um crescimento demográfico de 8,7%, no concelho, 

mais 3.110 habitantes do que em 2001. O dinamismo demográfico da Marinha 

Grande, entre 2001 e 2011 é claramente superior à média nacional e, 
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contrariamente ao verificado a nível regional e nacional, superior ao registado no 

período intercensitário de 1991 a 2001. 

À semelhança da realidade regional e nacional, está-se na presença de um 

concelho notoriamente polarizado pela respetiva sede concelhia, a freguesia da 

Marinha Grande, onde se concentra sensivelmente 81% da população residente 

(31.413 habitantes). A restante população residente distribui-se pelas duas outras 

freguesias do concelho: Vieira de Leiria com 5.845 habitantes e a Moita com1.423 

habitantes. 

Embora a evolução da estrutura etária concelhia evidencie uma população em 

processo de envelhecimento, o peso da faixa etária mais nova (0-14 anos) 

aumentou no último período censitário. Em 2001, a distribuição da população por 

grupos etários mostrava que 14,8% dos residentes pertenciam ao escalão etário 

entre os 0-14 anos, 13,4% ao grupo etário dos 15-24 anos, 56,4% ao grupo etário 25-

64 anos, e 15,4% aos que possuem 65 ou mais anos. Em 2011, a estrutura etária da 

população reflete algum envelhecimento mas inferior aos valores médios nacionais: 

15,0% (0-14 anos), 9,7% (15-24 anos), 56,8% (25-64 anos) e 18,5% (65 ou mais anos).  

Em termos de habilitações escolares, em 2011, 88,4% da população residente do 

concelho possuía algum nível de escolaridade e 8,2% não detinham qualquer nível 

de escolaridade completo. No total da população residente, 55,4% possuía o ensino 

básico, 19,5% o ensino secundário e 13,2% o ensino superior. 

A população residente ativa no concelho, em 2011, era de 18.419 habitantes a que 

corresponde uma taxa de atividade inferior em cerca de um ponto percentual, à 

taxa de atividade observada a nível nacional. Já a taxa de desemprego, também 

em 2011, era de 11,1%, ou seja, sensivelmente menos 1,6 pontos percentuais que a 

nível nacional (12,7%). 

O desenvolvimento da Marinha Grande está profundamente ligado à indústria do 

vidro, que aqui encontrou condições favoráveis à sua localização, nomeadamente 

as principais matérias-primas (madeira e areia), necessárias ao seu processo de 

fabrico. 

O setor industrial, no contexto nacional e regional, apresenta ainda um peso 

relevante na estrutura de emprego do concelho. Atualmente, as principais indústrias 
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que fazem da Marinha Grande um dos polos industriais mais dinâmicos à escala 

nacional são ainda a indústria do vidro, a indústria da transformação de madeiras 

e, sobretudo, a indústria dos moldes para plásticos.  

A indústria vidreira com particular referência para a produção de vidro de 

embalagem, deverá manter o seu papel relevante em termos económicos, uma 

vez que regista, neste momento, uma dinâmica exportadora relevante. 

A indústria dos moldes deverá continuar a manter uma relevância fundamental na 

estrutura económica local, sobretudo pela elevada vocação e especialização que 

a mão-de-obra local apresenta e que constitui um fator chave para responder com 

capacidade competitiva ao fornecimento de componentes para segmentos tão 

diversos como a indústria automóvel, aeronáutica ou biomedicina onde se registam 

níveis concorrenciais extremamente significativos. 

No que respeita à dinâmica familiar, segundo os censos 2011, existiam no concelho 

15.469 famílias (mais 2.420 famílias do que em 2001) incluindo 14 famílias 

institucionais, sendo a dimensão média das famílias de 2,49 indivíduos. 

A população do concelho distribuía-se por 14.612 edifícios existentes, 

predominando os alojamentos familiares clássicos. 

Em relação à população mais carenciada, refira-se a existência de 1.132 

beneficiários do rendimento social de inserção da Segurança Social em 2011, 

refletindo 20,3% do total dos beneficiários deste rendimento na Região do Pinhal 

Litoral. 

Ao nível da mobilidade e dos movimentos pendulares verifica-se que, no concelho 

da Marinha Grande, 5138 indivíduos se deslocam com destino a outros municípios 

por motivos de trabalho ou estudo. Em sentido contrário, deslocam-se, diariamente, 

por motivo de trabalho ou estudo 4834 indivíduos. Como meio de transporte nestas 

deslocações predomina de forma clara o automóvel (76,2%), sendo que os 

transportes públicos apenas abrangem 4,2% destes movimentos. O recurso ao 

automóvel de forma tão intensa e a fraca utilização dos transportes públicos são 

reveladores das necessidades de intervenção em matéria de mobilidade, 

fomentando o recurso a meios de transporte suaves. 
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3.2.2 Enquadramento Demográfico 

3.2.2.1 Metodologia adotada para a caracterização demográfica 

 

Atendendo a que a ARU da Marinha Grande tem delimitações territoriais 

específicas, orientadas para o objetivo da definição de áreas de reabilitação 

urbana, esta não coincide com limites administrativos e estatísticos pré-existentes, 

pelo que foi necessário, para efeitos da abordagem que se segue, nomeadamente 

o “Modelo Habitacional” e o “Modelo Económico”, definir uma base metodológica 

que permitisse a maior aproximação possível entre a área territorial da ARU e a 

informação oficial disponível, do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Deste modo, recorreu-se à Base Geográfica de Referenciação de Informação 

(BGRI), que se desenvolve segundo uma estrutura poligonal hierárquica, cuja 

unidade elementar de representação é a Subsecção estatística4. A partir desta 

unidade é possível, por agregação, construir representações de nível hierárquico 

superior, que poderão corresponder a uma divisão administrativa existente 

(freguesia, município, NUT) ou serem definidas por cada utilizador. 

No presente caso construíram-se agregações de subsecções, o mais aproximadas 

possível das delimitações das ARU em questão, para as quais, uma vez que não há 

a referida concordância territorial, se admite um ligeiro desvio, certamente de 

significância residual, mas inultrapassável na justa medida em que não existe outra 

forma ou outros meios mais exatos para tratar esta questão. 

Acresce a este facto uma dificuldade adicional, que se refere às diferenças 

existentes nos limites de algumas subsecções, entre 2001 e 2011, razão pela qual, 

também aqui, se procurou a maior aproximação possível entre as áreas das 

secções, para, nos casos de análises evolutivas, se estarem a tratar territórios 

comparáveis, não obstante os dados de 2001 disponibilizarem apenas dados 

estatísticos de 4 variáveis: população, famílias, edifícios e alojamentos. 

                                                 
4 Constitui o nível máximo de desagregação e caracteriza-se por estar associada ao código 
e ao topónimo do lugar de que faz parte, correspondendo ao quarteirão em termos 
urbanos, sempre que tal signifique a possibilidade da delimitação ser efetuada com base 
nos arruamentos ou no limite do aglomerado, ao lugar ou parte do lugar sempre que tal não 
aconteça e à área complementar nos casos em que qualquer das definições anteriores não 
seja aplicável, situação em que assume a designação genérica de subsecção residual. 
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Como nota final, de referir que a caracterização quantitativa estará, crê-se, 

estruturalmente atualizada, não obstante o desfasamento temporal que regista 

relativamente ao momento atual (5 anos) e que nem todas as variáveis 

disponibilizadas para as unidades administrativas mais abrangentes (freguesia, 

município) o estão também para o caso das subsecções, isto é, a caraterização do 

modelo habitacional é a possível em função dos dados estatísticos disponíveis. 

 

1º Definição do critério de seleção das subsecções de 2011 e sua identificação – 

consideraram-se todas as subsecções que integravam, no todo ou em parte, o 

limite de cada ARU. Desta sobreposição verificou-se que algumas secções 

extravasavam excessivamente a área das ARU, daí que teve de analisar-se, caso a 

caso, todas as subsecções que se incluíam nestas circunstâncias e verificar, em 

simultâneo, a ocupação de cada mancha com base no ortofotomapa e no 

conhecimento que se tem do local.  

Desta avaliação, distinguiram-se três situações: 

i. Subsecções totalmente abrangidas pela ARU e que, por isso, não 

levantaram qualquer problema; 

ii. Subsecções parcialmente abrangidas pela ARU mas cujos dados 

estatísticos foram totalmente considerados; referiam-se a situações em que a 

área que extravasava a ARU não tinha ocupação habitacional ou se tinha, 

era meramente residual; 

iii. Subsecções parcialmente abrangidas pela ARU mas cujos dados 

estatísticos foram considerados apenas em 50%; esta opção foi utilizada 

apenas em 2 situações/subsecções e nomeadamente nos casos em que a 

ocupação com uso habitacional fora da ARU era tanto ou ligeiramente mais 

que a parte que ficava dentro da ARU. Para uniformizar este critério, 

entendeu-se considerar apenas metade dos dados estatísticos destas 

subsecções. 
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Figura 4 - Critério de seleção das subsecções estatísticas de 2011 e sua identificação 

 

Fonte: INE-Portugal 
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2º Identificação das subsecções de 2001 – uma vez que não há uma 

correspondência total entre as subsecções de 2011 e 2001, realizou-se novamente 

uma análise caso a caso (subsecção a subsecção) e com base nas opções 

tomadas para a identificação das subsecções de 2011, fez-se a melhor 

correspondência entre ambas. 

 
Figura 5 – Identificação das subsecções estatísticas de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE-Portugal 
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Figura 6  – Identificação das subsecções estatísticas de 2001 

 

Fonte: INE-Portugal 
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3.2.2.2 Volume populacional 

 

De acordo com os dados preliminares dos Censos, referentes a 2011, o concelho da 

Marinha Grande, registou um aumento populacional na ordem dos 8,59%, 

contando a mesma com um total de 38681 habitantes. 

A freguesia da Marinha Grande foi a que registou uma maior variação absoluta de 

população residente, registando um acréscimo de 2988 habitantes relativamente a 

2001. 

Na ARU da Marinha Grande residem perto de duas mil pessoas (1855 habitantes), 

representando 5,9% dos habitantes da freguesia de Marinha Grande, contudo, à 

data do Censos 2011, a população presente nas habitações, totalizava apenas os 

1766 indivíduos, significando que cerca de 89 pessoas estavam temporariamente 

ausentes da habitação (por motivos, profissionais, de estudo ou outros). 

 

Gráfico 1- Evolução populacional na ARU e na freguesia da Marinha Grande, 
2001/2011 
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Fonte: INE-Portugal, RGP, 2001 e 2011 
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De acordo com o INE, as famílias clássicas consistem nas famílias que englobam 

indivíduos que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco 

(de direito e de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do 

alojamento. Qualquer pessoa independente que ocupa uma parte ou a totalidade 

de uma unidade de alojamento, assim como as empregadas domésticas residentes 

no alojamento onde prestavam serviço aquando do Recenseamento da 

População, foram integradas na respectiva família. 

Quer na área da ARU, quer na freguesia da Marinha Grande, verificou-se um 

aumento do número de famílias clássicas. Na ARU da Marinha Grande existiam, em 

2011, 857 famílias, quase o dobro da década anterior. 

São maioritariamente famílias de 1 a 2 pessoas, onde a população jovem é 

reduzida (13,8%) e a população idosa também (19,6%).  

É a população entre os 15-64 que representam mais de 2/3 da população da ARU 

da Marinha Grande (66,5%). Os gráficos seguintes ilustram esta análise. 

 

Gráfico 2 - Evolução das famílias nas ARU e na freguesia da Marinha Grande, 
2001/2011 
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Fonte: INE-Portugal, 2001 e 2011 
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Gráfico 3 - Famílias por dimensão dos agregados nas ARU e na freguesia da 
Marinha Grande, 2011 
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Fonte: INE-Portugal, 2011 
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Gráfico 4 - População por grupos etários nas ARU e na freguesia da Marinha 

Grande, 2011 
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Fonte: INE-Portugal, 2011 

 

 

O nível de instrução predominante é o 1º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

(aproximadamente 23% de ambos os níveis territoriais), e a percentagem de 

analfabetismo é baixa, cerca de 2,40% na ARU da Marinha Grande. 
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Gráfico 5 - População segundo o nível de ensino atingido nas ARU e na freguesia da 

Marinha Grande, 2011 
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Fonte: INE-Portugal, 2011 
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Por último, e em linha com as características referidas desta população, à data dos 

Censos 2011, dos 1855 residentes na ARU da Marinha Grande, apenas 361 indivíduos 

frequentavam o ensino. 

 

Quadro 1- População residente a frequentar o ensino, segundo o nível nas ARU e na 
freguesia da Marinha Grande, 2011 

 

 
ARU 

MARINHA GRANDE 
FREGUESIA 

MARINHA GRANDE 
População Total 1855 31413 
   
Não sabe ler nem escrever 38 1283 
1º CEB 66 1427 
2º CEB 45 734 
3º CEB 71 1211 
Ensino Secundário 61 1300 
Ensino Pós-Secundários 3 71 
Ensino Superior 77 1089 
Total 361 7115 

 
Fonte: INE-Portugal,2011 

 

A situação da população perante a atividade económica pode ser analisada 

através de 4 grupos distintos: os empregados, os desempregados, os indivíduos sem 

atividade económica e os pensionistas. 

Em qualquer dos níveis territoriais (ARU e freguesia de Marinha Grande) é 

largamente dominante o peso da população empregada. 
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Gráfico 6 - Condição da população perante a atividade económica na ARU e na 
freguesia da Marinha Grande, 2011 
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Fonte: INE-Portugal, 2011 

 

A distribuição sectorial da população ativa apresenta uma afetação predominante 

no sector terciário. A restante população distribui-se seguidamente no sector 

secundário e uma pequena percentagem se situa no setor primário. 
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Gráfico 7 - Distribuição da população ativa por setores de atividade na ARU e na 
freguesia da Marinha Grande, 2011 
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Fonte: INE-Portugal, RGP, 2011 
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3 .3  Ed i f i c a d o  

 
3.3.1 Estado de conservação 

 

A caracterização inicial da área delimitada como ARU do Centro da Marinha 

Grande, assentou no diagnóstico anteriormente efetuado no âmbito do Plano de 

Urbanização de Salvaguarda do Centro Tradicional da Marinha Grande, enquanto 

unidade operativa de planeamento e gestão, que tinha entre outros, o objetivo de 

contrariar a desertificação do espaço urbano, promover a habitação como uso 

predominante do solo e condicionar os outros usos à sua compatibilidade com 

aquela. 

 

Tendo como ponto de partida este diagnóstico, que teve como objetivo a 

caraterização do estado de conservação dos edifícios aí inseridos e a sua 

identificação como de intervenção prioritária ou urgente, os que, à época, se 

encontravam em estado de degradação acentuada ou em ruínas, procedeu-se a 

uma atualização desses elementos, aplicando-se esta metodologia a toda a área 

agora delimitada para a ARU do Centro da Marinha Grande.   

 

Para a caracterização do edificado foi efetuado um levantamento, realizado entre 

janeiro a outubro de 2014, incluindo registo fotográfico. A metodologia adotada 

para realização desta caraterização, teve por base a necessidade de dividir a área 

em 10 zonas e a subdivisão de cada zona em quarteirões, num total de 52 

quarteirões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORU DO CENTRO DA MARINHA GRANDE       37     

Figura 7 � Metodologia adotada para caracterização do edificado (div isão da área em 10 zonas e a subdiv isão de cada zona em 52 quarteirões)  
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Como apoio foi utilizada uma ficha de registo com a seguinte informação: 
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Dos 586 imóveis que constituem o universo total de imóveis inseridos na ARU do 

Centro da Marinha Grande, e tendo por base a caraterização que foi feita, 

constatou-se aquando do preenchimento das fichas que o estado de conservação 

desses imóveis que cerca de 50,17 % dos imóveis se encontram em mau estado de 

conservação, que correspondem a 294 imóveis. 

Este facto levou a que se procedesse a uma caraterização destes imóveis, aos 

quais se impõe uma intervenção de reabilitação urgente ou muito urgente, tendo 

os mesmos sido classificados em três categorias: 

- estado de conservação MAU (129) 

- estado de conservação PÉSSIMO (85) 

- estado de conservação em RUÍNA (80) 

 

Importa desde já ressalvar a dinâmica subjacente ao estado de conservação dos 

edifícios, pois os mesmos encontram-se sujeitos a inúmeros fatores diretos e indiretos. 

Acresce ainda, o facto de a avaliação resultar somente por base a visualização 

exterior do edifício e as patologias presentes, uma vez que não foi sido possível a 

entrada no interior desses edifícios para verificação e complemento da informação 

para definição do estado de conservação. 

Assim, a classificação atribuída – estado de conservação MAU, PÉSSIMO ou em 

RUÍNA, segui sempre a mesma metodologia e checklist de fatores e de patologias 

presentes: 

− Estado de conservação MAU – foi atribuída esta classificação de estado de 

conservação a todos os imóveis que apresentavam as seguintes patologias: 

pinturas degradadas, rebocos danificados, janelas degradadas; 

− Estado de conservação PÉSSIMO – foi atribuída esta classificação de estado de 

conservação a todos os imóveis que apresentavam as seguintes patologias: 

coberturas em fibrocimento; coberturas danificadas que permitem infiltrações; 

problemas estruturais e janelas em muito mau estado; 

− Estado de conservação em RUÍNA – foi atribuída esta classificação de estado 

de conservação a todos os imóveis que apresentavam as seguintes 

patologias: coberturas em ruína (parte já terá ruído); janelas emparedadas ou 

em ruína; paredes a caírem; imóveis cujo estado geral se encontra totalmente 

degradado. 
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Figura 8 – Edifícios com Estado de Conservação Mau, Péssimo ou Ruína, por Zonas e 
Quarteirões 
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De acordo com a alínea c) do número 22 do já citado artigo 71º, o estado de 

conservação de um edifício ou da habitação é determinado nos termos do 

disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano e no Decreto-Lei n.º 156/2006, 

de 8 de Agosto, ou quando não seja o caso de arrendamento, classificado pelos 

competentes serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, com 

referência aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo 33.º do NRAU. 

 

A análise do Estado de Conservação terá como base o Método de Avaliação do 

Estado de Conservação dos Edifícios (MAEC), publicado pela Portaria nº 1192-

B/2006, de 3 novembro, na sua atual redação, segundo os seguintes níveis de 

conservação. 

 

Os níveis de conservação, devem ser atribuídos de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de dezembro, que refere que os níveis de 

conservação refletem o estado de conservação de um prédio urbano ou de uma 

fração autónoma e a existência, nesse prédio ou nessa fração, de infraestruturas 

básicas, válida pelo período de três anos 

 

N í v e i s  E s t a d o  d e  C o n s e r v a ç ã o  

5  E x c e l e n t e  

4  B o m  

3  M é d i o  

2  M a u  

1  P é s s i m o  

 

 

A aplicação dos incentivos fiscais depende da comprovação do início e da 

conclusão das ações de reabilitação e da certificação do estado conservação dos 

imóveis, antes e após a execução das obras, através de vistorias a realizar pela 

Câmara Municipal (n.º 23 do artigo 71º do EBF).  

A avaliação do estado de conservação tem como objetivo verificar se as obras de 

reabilitação executadas sobre o prédio ou fração contribuem para uma melhoria 

de um mínimo de 2 níveis face à avaliação inicial (n.º 22 do artigo 71º do EBF).  
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3.3.2 Usos 

Dos 294 imóveis cujo estado de conservação impõe, desde já, uma intervenção é 

possível proceder a uma análise do uso atual do edifício, distribuindo-se este de 

acordo com o seguinte quadro: 

 

Quadro 2  - Usos do Edificado cujo estado de conservação é Mau, Péssimo ou em 

Ruina 

Usos 
N.º de 

Imóveis 

Estado de Conservação 

Ruína Péssimo Mau 

Habitação 136 51 42 43 

Habitação/Comércio 49 9 9 31 

Habitação/Comércio/Serviços 7 0 2 5 

Habitação/Comércio/Indústria 1 0 1 0 

Habitação/Serviços 17 0 2 15 

Habitação/Outros 1 1 0 0 

Comércio 30 8 10 12 

Comércio/Serviços 6 0 3 3 

Serviços 28 3 8 17 

Serviços/Indústria 1 0 0 1 

Indústria 8 6 2 0 

Outros 10 3 5 2 

 

Fonte: Levantamento de caraterização do edificado, 2014 
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Numa análise ao quadro e gráfico anteriores é possível constatar que na maioria 

dos imóveis cujo estado de conservação é “mau”, “péssimo” ou “em ruína”, o 

estado de conservação se encontra afeta ao uso habitacional (136 imóveis). 

Destaca-se igualmente, o número de imóveis cujo uso é habitacional e comercial 

com 49 edifícios e os edifícios destinados exclusivamente a comércio com 30 

imóveis. 

 

Figura  9 - Uso dos Edifícios cujo Estado de Conservação é Mau, Péssimo ou Ruína 
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Verifica-se igualmente, e tal como já referido anteriormente, que nesta área se 

encontram implantados edifícios de uso relevante, nomeadamente património 

classificado – Palácio Stephens e seu jardim, classificado como Imóvel de Interesse 

Público; a Fábrica Lusitana de Vidros Angolana, classificada como MIP - 

Monumento de Interesse Público, Edifícios Culturais, como a Casa da Cultura Teatro 

Stephens, a Fábrica da Resinagem com múltiplos espaços culturais, de onde se 

destacam a Coleção Visitável do futuro Museu dos Moldes, o Núcleo de Arte 

Contemporânea, o Museu do Vidro, Edifícios de Educação, Biblioteca, Arquivo, 

Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, o Centro de Formação Profissional 

da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), os Serviços Educativos do 

Museu do Vidro, Edifícios da Administração, Câmara Municipal da Marinha Grande, 

o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Segurança Social, 

Tribunal da Marinha Grande, Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Edifícios 

Religiosos, Igreja Paroquial da Marinha Grande, a Rodoviária Nacional e o edifício 

sede da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, existindo igualmente 

edifícios com uso industrial, armazenamento, comércio e serviços sendo o uso 

primordial nesta área habitacional. 
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Figura 10 � Usos do edificado relevante  
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3.3.3 Nível de dotação de Infraestruturas dos alojamentos No que concerne à questão das infraestruturas, e de acordo com a informação disponível à presente data no Gabinete de SIG, verifica-se que esta área se encontra dotada de todas as infraestruturas, nomeadamente rede de água, saneamento pluvial e doméstico, rede de gás e rede elétrica. Apesar de não se encontrar representada a área encontra-se igualmente coberta por infraestruturas de telecomunicações.  Figura 11 � Infraestruturas existentes no ARU                
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3.3.4 Intervenções de reabilitação recentemente realizadas Conforme se pode constatar na figura infra, e desde que foi aprovada a ARU do Centro da Marinha Grande, diversas tem sido as intervenções que têm vindo a ser efetuadas por particulares nesta área. Num total de 54 intervenções, das quais 51 foram em edifícios privados, tendo 78,4% das intervenções sido obras de conservação, beneficiação e reparação do edificado existente (através da figura de obras isentas de controlo prévio). Figura 12 � Identificação das intervenções de reabilitação recentemente realizadas 
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3 .4  Enquadramen t o  na  Es t r a t é g i a  do  Mun i c íp i o  

 
A presente área delimitada na ARU integra o Plano de Ação de Reabilitação 

Urbana (PARU), desenvolvido no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano (PEDU) da Marinha Grande contratualizado com o Programa Operacional 

Regional as Prioridades de Investimento inscritas no Eixo Urbano. 

 

Figura  13  - Plano Estratégico de desenvolvimento Urbano - PARU – Plano de 

Ação de Reabilitação Urbana 

 



 

ORU DO CENTRO DA MARINHA GRANDE       49
     

3.4.1 Objetivos Estratégicos  

 

Salientam-se os principais desafios e fatores críticos que foram considerados na 

formulação da visão e dos objetivos e, muito especial, na estratégia a implementar, 

no âmbito do PEDU: 

1) O desafio de recriar o centro tradicional da cidade como espaço 

preferencial de localização de funções terciárias para as famílias e de 

serviços avançados às empresas que promovam atratividade e dinâmica 

económica valorizando e alargando a cadeia de valor associada às 

atividades empresariais localizadas no concelho e no eixo urbano-industrial 

Marinha Grande-Leiria e qualificando e promovendo a cidade na rede 

urbana regional e nacional; 

2) O desafio de requalificar o parque habitacional do centro histórico alterando 

as tipologias de oferta habitacional e valorizando os logradouros como 

espaços de condomínio vocacionados para as atividades de convívio e 

lazer; 

3) O desafio da mobilidade sustentável, através da intervenção no espaço 

público e na rede de transportes públicos, recorrendo a modos suaves 

(ciclável e pedonal), como prática quotidiana dos cidadãos; 

4) O desafio da inclusão e coesão social, nomeadamente através da 

intervenção junto da comunidade desfavorecida do Bairro do Casal de 

Malta atuando quer sobre o edificado habitacional, quer sobre o espaço 

público e respondendo, igualmente, a um conjunto de aspetos críticos de 

natureza social, com forte presença na comunidade que reside neste Bairro, 

entre os quais se destacam as situações de pobreza, desemprego, baixo nível 

de instrução e insucesso e abandono escolar e criminalidade e delinquência; 

5) O desafio de construir um modelo de governança estratégica, envolvendo e 

capacitando os principais agentes urbanos criando plataforma de diálogo e 

interação que permitam potenciar os efeitos das intervenções. 
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Constata-se assim que, o centro da Marinha Grande foi cenário de grande 

dinâmica e movimento num passado recente. Atualmente, no entanto, caracteriza-

se por uma considerável degradação do seu parque habitacional, com um número 

significativo de fogos devolutos ou sem condições de habitabilidade, associado à 

deslocalização de funções urbanas para espaço fora do respetivo centro. Todavia, 

a sua identidade cultural, articulada com as condições fisiográficas e 

acessibilidades, evidencia as excelentes condições que a cidade tem para se 

reafirmar como um polo dinâmico e atrativo de desenvolvimento urbano 

sustentável. 

 

O centro tradicional já foi alvo de um conjunto de intervenções, desencadeando a 

concretização de projetos estruturantes que permitiram recuperar uma parte 

relevante do seu património e do espaço público central. Nesta nova de fase de 

regeneração e revitalização urbana, pretende-se envolver os proprietários dos 

imóveis localizados nesta área para que através da intervenção no edificado com 

finalidade habitacional e de instalação de atividades económicas se possa cumprir 

o desígnio principal deste PEDU, a revitalização do centro histórico da Cidade 

recriando a centralidade entretanto perdida, atraindo novos residentes e 

dinamizando o comércio e os serviços às famílias e empresas. 

A incidência territorial do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), tal como 

já foi referido, conforma-se à ARU do centro da Marinha Grande, que engloba o 

núcleo central da Cidade da Marinha Grande, incluindo a área anteriormente 

definida como Centro Tradicional, correspondendo a um área geográfica contida, 

com forte grau de articulação funcional e que possui um potencial de atratividade 

económica, face à localização de serviços e equipamentos coletivos relevantes. 

A estratégia subjacente ao PARU foi consubstanciada nos seguintes princípios de 

desenvolvimento: 

1. Assumir o compromisso de desenvolver uma prática concertada de incentivo 

à reabilitação urbana; 

2. Integrar e sustentar a futura Estratégia de Reabilitação Urbana na política de 

desenvolvimento territorial da cidade e do concelho da Marinha Grande, 
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nomeadamente nas opções de ordenamento contidas em sede de revisão 

do Plano Diretor Municipal; 

3. Potenciar a capacidade dinamizadora e atrativa da ARU, promovendo a 

sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 

urbanos; 

4. Facilitar o surgimento de uma nova geração de promotores, que reabilitem e 

coloquem no mercado de arrendamento o edificado reabilitado; 

5. Incentivar a atividade económica nos setores ligados à reabilitação urbana, 

contribuindo para a criação e manutenção de emprego. 

Os princípios de desenvolvimento identificados sustentam a definição de objetivos 

estratégicos que se pretendem concretizar, de forma a garantir a execução e 

sustentabilidade do PARU, sendo que se assume como objetivo central a 

revitalização urbana do centro tradicional da cidade, assente no reforço da 

coesão territorial, atuando sobre a reabilitação do tecido habitacional degradado, 

a requalificação dos espaços públicos e o reforço da rede de equipamentos e 

serviços de proximidade: 

• Fomentar a reabilitação do edificado degradado e devoluto:  

A reabilitação do edificado degradado e devoluto é um objetivo fundamental 

para a atração e fixação de população no centro da Marinha Grande, da 

qualidade de vida e da coesão social. A reabilitação é imprescindível ao 

processo do restabelecimento da capacidade vivencial e aglutinadora do 

centro da cidade, que ao longo dos anos contribuiu para a criação da sua 

identidade cultural. 

• Valorizar a identidade cultural como forma de afirmação urbana:  

Numa lógica de valorização da identidade cultural, este objetivo sustenta uma 

requalificação dos espaços com interesse cultural no interior da ARU, por forma 

a contribuir para a afirmação cidade, dando continuação à intervenção do 

espaço Stephens. 
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• Promover a atração de funções inovadoras e competitivas com incentivo à 

coexistência de vários usos no centro:  

A fixação de funções inovadoras e competitivas é fundamental para a 

revitalização e atratividade do centro da cidade, e também para uma 

aceleração no processo da reabilitação do edificado e de modernização das 

atividades económicas. 

Privilegia-se a instalação de serviços e comércio de caracter criativo, por forma 

a desenvolver um conceito de “indústrias criativas”, diversificando as 

experiências e horários de frequência em função das utilizações nos serviços, 

diversão, comércio e habitação. 

 

Operações a executar no âmbito do PEDU - PARU 

 

Como forma de dar corpo à estratégia definida nos princípios de Desenvolvimento 

e objetivos Estratégicos apresentados, pretende-se implementar as seguintes estão 

previstas as seguintes operações na área de intervenção do PARU: 

Habitar ao Centro: Reabilitação integral de edifícios para habitação – projeto 

demonstrativo:  

Esta operação, de iniciativa do Município, consiste na reabilitação integral dos 

edifícios de um quarteirão do centro que se pretende possa ter um efeito 

demonstrativo quanto ao modelo de reabilitação do edificado desta zona da 

cidade. Os principais objetivos desta intervenção são por isso: 

� Reabilitar e requalificar o parque edificado; 

� Qualificar os logradouros, criando espaços privados comuns de 

lazer e estadia; 

� Promover e densificar a função habitacional como prioridade, 

introduzindo diferentes tipologias de habitação, permitindo 

atrair e fixar população para residir no centro histórico; 

� Valorizar a relação do edifício com o espaço público. 
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Para além destes objetivos de regeneração pretende-se que esta intervenção 

possua um caracter demonstrativo incentivando os proprietários de edifícios do 

centro histórico a desenvolveram reabilitações nos seus próprios imóveis.  

 

Reabilitação integral de edifício para apoio aos equipamentos instalados no 

Património Stephens: Esta operação visa a reabilitação integral do edifício 

(integrante do património Stephens) que apesar de em ruínas recorda o passado 

da Marinha Grande. Estas ruínas possuem ainda importante espólio da Fábrica de 

Vidros Irmãos Stephens que constituiu uma das alavancas do crescimento e 

afirmação deste setor na cidade da Marinha Grande.  

A reabilitação deste edifício é essencial para a manutenção e promoção da 

identidade cultural de Marinha Grande. Pretende-se através de técnicas de 

conservação manter as ruínas existentes e no seu interior implantar um edifício 

envidraçado que permita “o olhar, o viver e o recordar”, potenciando o 

enriquecedor enquadramento que a recente intervenção do Parque da Cerca 

proporciona. Simultaneamente, visa-se a criação de um espaço de apoio aos 

visitantes do museu e aos utilizadores do Parque da Cerca, com área de 

cafetaria e restauração, aumentando a atratividade destes dois equipamentos 

recentemente intervencionados. 

Reabilitação integral do edifício do apoio ao Jardim Municipal Luis de Camões: 

Reabilitação integral do edifício de apoio ao Jardim Luís de Camões. Na sequência 

da anterior intervenção promovida pelo Município, na qual foram introduzidas 

significativas melhorias no espaço público, beneficiando a acessibilidade e 

promovendo a execução de equipamentos de apoio à infância e idosos, esta 

operação visa intervir no edifício e esplanada de apoio a este espaço verde 

público em plena zona do PARU da Marinha Grande. 

Reabilitação do espaço público envolvente às intervenções no edificado do centro 

histórico: Esta operação visa intervir no espaço público adjacente às intervenções 

no edificado do centro histórico, prevendo a reabilitação geral dos arruamentos, 

em particular, o nivelamento dos pavimentos, a criação de percursos acessíveis e 

distintos a peões e automóveis, a regulação do estacionamento e colocação de 
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novas infraestruturas, instalação de sinalética de trânsito, alteração do pavimento e 

instalação de espécies arbustivas/ arbóreas. 

Reabilitação integral de edifício público para instalação de um Espaço Comunitário 

-Loja e Cantina Social: Esta operação tem como principal objetivo promover e 

contribuir para a melhoria das condições de vida dos indivíduos e famílias em 

situação de maior vulnerabilidade social, através da implementação e 

desenvolvimento dum trabalho integrado e multidimensional. Localizar a Cantina 

Social, numa zona central da cidade permitirá uma maior proximidade aos utentes, 

disponibilizando refeições com o objetivo de suprir as necessidades alimentares das 

famílias em situações económicas vulneráveis. A Loja Social pretende suprir algumas 

necessidades das famílias carenciadas, mediante a manutenção de um banco de 

bens, novos ou usados, doados por particulares ou empresas que serão atribuídos 

gratuitamente a munícipes que se encontrem em situação comprovada de 

vulnerabilidade social. 

Centro da Marinha da Grande – Um centro comercial ao ar livre: Esta operação visa 

valorizar o centro tradicional como polo de referência do comércio de rua da 

cidade, enquanto área com vocação própria para a prática comercial associada 

ao lazer e à cultura, constituindo uma intervenção estruturante para a reabilitação 

e dinamização deste Centro. A consolidação e transformação do centro tradicional 

num centro comercial ao ar livre implica a tomada de atitude por parte dos 

comerciantes, no sentido da sua organização e gestão de um sistema com 

características específicas que deve ser entendido e reconhecido no seu conjunto. 

Para isso devem ser sinalizados os estabelecimentos comerciais, o património 

cultural, e os equipamentos de serviços de apoio à atividade comercial. A 

operação implica também um investimento ao nível da imagem e código urbano 

destes espaços, em termos de sinalética e iluminação pública, mas também de 

todo o mobiliário urbano a utilizar. A dinamização de eventos culturais promovida 

pelas inúmeras entidades da cidade permitirá intensificar a relação do espaço 

público com a atividade comercial. 
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3.4.2 Objetivos Habitacionais 

 

O centro histórico, com uma área de 56Ha, caracteriza-se por um espaço 

construído de 586 edifícios, predominantemente residencial, com amplos espaços 

públicos equipados a oeste e diversos elementos patrimoniais que pontuam o 

tecido consolidado. As tipologias predominantes são edifícios unifamiliares em 

banda nas zonas mais centrais e isoladas nas zonas mais periféricas a sudoeste do 

núcleo central. Os alojamentos têm em média 4,8 divisões. 

 Refira-se ainda que os edifícios de habitação coletiva são residuais (cerca de 18% 

da totalidade).  

O modelo habitacional preconizado pelo PARU envolve a resolução de diversas 

questões identificadas na área de intervenção: 

• Desertificação do centro tradicional com consequente parque habitacional 

degradado e/ou devoluto; 

• Deslocalização de atividades geradoras de dinâmicas socioeconómicas 

para fora do centro, com consequente perda de multifuncionalidade e 

diversidade do espaço do centro tradicional; 

• Existência de comunidades desfavorecidas com necessidade de intervenção 

no seu espaço construído e de vivência quotidiana. 

O concelho da Marinha Grande mantém uma forte capacidade de atração 

relacionada com a dinâmica económica, sendo esta acompanhada pelo 

crescimento populacional. Apesar deste contexto de crescimento o centro da 

Marinha Grande tem vindo a ficar cada vez menos habitado e com uma 

centralidade funcional cada vez mais fragilizada, encontrando-se neste momento 

(entre os Censos 2001 e 2011 e atual) e como se pode confirmar nos dados 

demográficos a contrariar a perda de população, apresentando acréscimos na  .  

Esta dificuldade assume ainda maior relevância pelo facto de nos últimos anos 

terem sido desencadeados um conjunto de ações que promoveram a qualificação 

do espaço público, a oferta de equipamentos de utilização coletiva, a reabilitação 
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do património e a melhoria da mobilidade e acessibilidades sem grandes resultados 

em termos de atratividade de novas residentes e atividade económica.  

Esta é uma das situações mais críticas que motivam a elaboração do PEDU. A 

existência dos edifícios devolutos gera inúmeras situações de degradação e 

salubridade que agravam a dificuldade de regenerar esta área. De facto, no 

centro antigo deparamo-nos hoje com cerca de 50% dos edifícios (inventariados no 

âmbito da ARU) a necessitarem de intervenção devido ao estado de conservação 

(mau, péssimo e ruína) e onde 46% destes edifícios são de uso habitacional.  

A esta situação não será alheia a idade da maioria do edificado, (a grande maioria 

dos edifícios têm entre 21 a 40 anos), começando a apresentar necessidades de 

intervenção relacionadas com a melhoria do estado de conservação ou 

destinadas à adaptação a necessidades da vida quotidiana atual.  

Neste contexto o PEDU serve de alavancagem mais imediata e demonstrativa neste 

processo de recriar o centro e o seu potencial de atratividade. A integração de 

uma intervenção “piloto”, que demonstre formas de ação efetivas e atrativas de 

regeneração urbana, é uma das formas essenciais de promover o desencadear de 

um processo mais alargado que será continuado com a ORU, e que possibilitará o 

envolvimento do investimento no edificado privado.  

Desta forma pretende-se envolver os proprietários na regeneração urbana do 

centro antigo, aproveitando os investimentos que têm sido efetuados no espaço e 

equipamentos públicos. Neste contexto, verificou-se que os quarteirões são 

compostos por frentes que proporcionam uma imagem uniforme, com logradouros 

privados no seu interior. Estes não têm tido grande aproveitamento, provavelmente 

devido à pequena dimensão que serve cada parcela. Esta questão deve passar 

por uma solução de intervenção conjunta que maximize o seu potencial, 

promovendo uma utilização partilhada que valorize o espaço privado e promova a 

coesão social dos seus habitantes.  

Apesar da predominância efetiva da habitação, identifica-se a existência de 

comércio e serviços, geralmente integrados em pisos térreos de edifícios 

habitacionais. Neste âmbito refira-se o eixo da rua Marquês de Pombal que é 

estruturante no contexto da cidade, e que atravessa transversalmente o seu núcleo, 
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permitindo a ligação entre a zona de equipamentos principal a oeste (Parque 

Urbano, Património Stephens) e as diversas ações-piloto propostas. Este eixo constitui 

uma das artérias que mantém alguma atividade que atrai a população 

quotidianamente a este local.  

O centro antigo é envolvido por diversos equipamentos coletivos e serviços centrais 

que geram dinâmicas territoriais e que se refletem numa rede de circulação 

cruzada que atravessa o núcleo, sem promover dinâmicas internas efetivas 

traduzindo-se assim em meros atravessamentos. A gradual transferência de funções 

centrais como o Mercado Municipal para fora da sua área contribuíram de forma 

determinante para o acentuar dessa fragilidade. 

Outra vertente desta cidade é uma oferta formativa específica que, aliada à 

importante densidade industrial e empresarial, gera movimentações temporárias de 

pessoas que acedem à cidade para usufruir desta especificidade (formação e/ou 

negócios). No entanto a carência de alojamentos turísticos na cidade da Marinha 

Grande é elevada, sendo oportuno, na ótica da convergência para um núcleo 

multifuncional que atraia e receba população (residente ou flutuante) proporcionar 

maior oferta de alojamento turístico, contribuindo para a regeneração 

multidimensional e diversa do centro histórico. 

Em síntese, o modelo habitacional tem como eixos principais: 

• Alavancagem de um processo repovoamento do centro antigo, 

• Afirmação de um centro multifuncional que concretize um modelo 

habitacional integrado num espaço pleno de dinâmicas diversas, 

• Melhoria das condições de habitabilidade e dos espaços de vivência das 

comunidades desfavorecidas. 

O modelo habitacional preconiza a afirmação de um centro antigo regenerado, 

reequilibrado e coeso (em contraponto ao crescimento difuso característico da 

região), baseado na valorização dos recursos existentes (espaços consolidados, 

edificado devoluto, investimentos anteriores no espaço público e equipamentos) e 

na reinvenção de uma nova capacidade de atratividade do centro histórico, que 

recapte população e atividades económicas essenciais à condição urbana. 
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3.4.3 Objetivos Económicos  

 

A Marinha Grande e o seu centro histórico tradicional têm a sua génese e 

desenvolvimento intimamente ligados à indústria possuindo por isso um património 

no domínio da arqueologia industrial que tem sido possível recuperar e preservar e 

que desempenha um papel importante na construção e afirmação da identidade 

da cidade. 

Esta relevância histórica da indústria mantem-se nos dias de hoje com a presença 

das unidades empresariais mais importantes das indústrias do vidro e moldes para 

plásticos no panorama nacional, bem como um conjunto de entidades, com 

relevância nacional, no sistema de inovação ligados a este setores. Entre outras 

estão presentes com atividade relevante no concelho o Centro Tecnológico da 

Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais e Plásticos (CENTIMFE), o Centro de 

Formação Profissional da Industria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), o 

Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica (CENCAL) e a 

Associação para Oportunidades Específicas de Negócio (OPEN) e Centro de 

Desenvolvimento Rápido de Serviços de Prototipagem (CDRSP).  

Também ao nível da educação e formação, tanto as escolas profissionais como o 

polo de investigação do Instituto Politécnico de Leiria encontram-se articuladas 

com o tecido empresarial localizado no concelho. O Instituto Politécnico de Leiria 

tem instalado na Marinha Grande um Centro de Desenvolvimento Rápido e 

Sustentável de Produtos, onde se contribui para o avanço da ciência e tecnologia 

para obtenção de produtos mais eficazes e eficientes, sendo uma mais-valia para o 

desenvolvimento dos setores industriais com presença no concelho.  

A presença destas entidades tem permitido uma afirmação progressiva da Marinha 

Grande na área dos serviços às empresas, complementando, afirmando e 

valorizando as fileiras de especialização do concelho e da região de Leiria. No 

entanto, ao contrário do passado, o centro histórico não tem, por um lado, 

desempenhado um papel relevante nesta afirmação e, por outro, não têm 

igualmente conseguido aproveitar esta qualificação e desenvolvimento da fileira 

para a sua redinamização e atração de novas atividades económicas.  
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Neste contexto, coloca-se um duplo desafio em termos de modelo económico do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e, em particular, ao Plano de Ação 

para Regeneração Urbana.  

Torna-se, por um lado, necessário disponibilizar e valorizar o centro histórico e o 

património e espaço público recuperado para as atividades desenvolvidas pelas 

empresas e entidades do sistema de inovação presentes no concelho, ou seja, 

funcionando como o “salão nobre” e o espaço de acolhimento distintivo com o 

peso da tradição histórica que permite “respirar” e confirmar o domínio da 

tecnologia e dos “saberes” associados a estes setores.  

Por outro lado, é necessário reanimar o centro da cidade disponibilizando-o como 

um espaço acolhedor para residir e viver com a presença de um conjunto de 

serviços às famílias e de atividades de lazer, isto é, recriando a ideia de espaço 

central para onde confluem um conjunto de funções, serviços, atividades e 

pessoas. 

Esta dupla afirmação do centro histórico da Marinha Grande é igualmente um 

elemento essencial na construção da estratégia de desenvolvimento da região de 

Leiria e na consolidação do eixo urbano-industrial Leiria-Marinha Grande. Neste 

sentido, importa ressalvar que mais do que a concorrência com Leiria convém 

estimular a complementaridade de funções entre estes dois centros urbanos, 

permitindo explorar sinergias resultantes da proximidade geográfica e gerar novas 

configurações territoriais que valorizem a cidade da Marinha Grande no contexto 

da rede urbana regional e nacional e permitam a continuação do seu crescimento 

demográfico e económico.   
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4. ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA 

4 .1  No  c on t e x t o  do  P l ano  D i r e t o r  Mun i c ip a l  

 
 
A delimitação da Área de Reabilitação Urbana determina a necessidade de 

encetar um conjunto de intervenções e investimentos integrados, em consequência 

de uma estratégia definida, assegurando a salvaguarda do património edificado e 

o desenvolvimento sustentável do respetivo território.  

Neste caso, a estratégia deverá posteriormente estar em consonância com os 

elementos da revisão do Plano Diretor Municipal, devendo por este ser considerado, 

por forma a valorizar, proteger e dignificar esta parte do território. 

 

O único instrumento de gestão territorial (IGT), vinculativo dos particulares, incidente 

sobre o local é o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, adiante PDMMG, 

ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 37/95, de 9 de março de 

1995, publicada no Diário da República, I série – B, N.º 94, de 21 de abril de 1995, 

objeto de uma alteração, ratificada por Resolução de Conselho de Ministros n.º 

153/98, de 10 de dezembro, publicada no Diário da República, I série – B, N.º 300, de 

30 de dezembro 1998 e, a última, aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão 

ordinária de 29 de dezembro de 2016, publicada no Diário da República, 2.ª série – 

B, N.º 24, de 2 de fevereiro de 2017, mediante o Aviso n.º 1313/2017. 

De acordo com a planta de ordenamento, a ARU do Centro da Marinha Grande 

insere-se no perímetro urbano do aglomerado urbano da Marinha Grande, 

integrando três subcategorias de solo urbano: 

- Área do centro Tradicional  

- Área Central 

- Área do centro 

 
Assim, o número 8 do regulamento do PDMMG refere que para o aglomerado 

urbano da Marinha Grande, a revisão do plano geral de urbanização observará os 

seguintes índices e parâmetros urbanísticos, que devem desde já ser observados na 

gestão urbanística:  
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Área do centro tradicional   

Até à realização do plano de salvaguarda, observar-se-ão as seguintes disposições 

e parâmetros urbanísticos:   

a) Na reconstrução ou renovação dos edifícios, bem como na edificação nos lotes 

livres da malha edificada, a cércea a observar não pode em caso algum exceder 

as cérceas existentes ou predominantes num raio de 50 m dentro da área do centro 

tradicional;  

b) A reconstrução, a renovação de edifícios, bem como a edificação nos lotes livres 

da malha edificada, ficarão condicionadas capacidade de suporte das 

infraestruturas disponíveis (existentes ou a criar), designadamente no que respeita a 

estrutura viária, estacionamentos e parqueamentos, redes de águas e esgotos, pelo 

que o licenciamento daquelas obras será sempre precedido de parecer técnico 

dos serviços da Câmara, devidamente fundamentado;  

c) Em qualquer obra de reconstrução, a renovação de edifícios em lotes livres da 

malha urbana edificada os alinhamentos a respeitar, na ausência de plano de 

pormenor devidamente aprovado, serão os que resultarem de deliberação da 

Câmara Municipal com base em parecer técnico dos serviços da Câmara 

Municipal, devidamente fundamentado;  

d) A ocupação do interior dos quarteirões e a abertura de novos arruamentos 

apenas será permitida se tal resultar de plano de pormenor aprovado ou, na 

ausência deste, de um estudo de conjunto do quarteirão;  

e) Quando a reconstrução ou renovação abranger mais de um edifício no mesmo 

quarteirão e no plano de alinhamento do arruamento, esta deverá ser objeto de 

um plano de pormenor para o conjunto do quarteirão ou, na ausência deste, de 

um estudo de conjunto;  

f) Serão obrigatoriamente mantidos os espaços verdes públicos e privados 

existentes, salvo se outra orientação resultar de plano de pormenor devidamente 

aprovado ou, na ausência deste, de deliberação da Câmara Municipal, com base 

em parecer técnico dos seus serviços, devidamente fundamentado;  

g) A alteração do uso de parte ou do todo dos edifícios ficará condicionada 

capacidade de suporte da malha urbana para as transformações daí decorrentes 

(acessos e estacionamento) e à garantia da qualidade de vida;  
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h) Não é permitida a construção de anexos (garagens, arrecadações e outras 

atividades complementares da habitação nos logradouros dos lotes).  

  

Área do centro  

Densidade habitacional máxima - 80 fogos/ha;  

Índice de construção bruto - 1,2;   

Cércea - a altura dos edifícios deverá atender a cércea dominante de 7 pisos da 

área envolvente;  

Estacionamento - 1 lugar/fogo para habitação; 1 lugar/50 m2 de área coberta para 

comércio e serviços de 200 m2 a 1000 m2 e 1 lugar/25 m2 de área coberta para 

comércio e serviços de 1000 m2 a 2500 m2.   

  

Área central   

Densidade habitacional máxima - 60 fogos/ha;  

Índice de construção bruto -1;  

Cércea máxima - 7 pisos; Estacionamento - 1 lugar/fogo para habitação, 1 lugar/50 

m2 de área coberta para comércio e serviços de 200 m2 a 1000 m2 e 1 Iugar/25 m2 

de área coberta para comércio e serviços  de 1000 m2 a 2500 m2.  
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Figura 14 - Categorias de uso do solo – Carta de Ordenamento - Plano Diretor

Municipal
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4 .2  V i s ão  E s t ra t é g i c a   

 

Tomando como ponto de partida todo o contexto estratégico que enquadrou a 

elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, mais concretamente 

do Plano de Ação de Reabilitação Urbana, o diagnóstico realizado, a informação 

existente nos serviços e Executivo, define-se a seguinte Visão estratégica para a ARU 

com operação de reabilitação em curso: 
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O R U  C E N T R O  D A  M A R I N H A  G R A N D E  

 
 
 

 
EIXOS ESTRATÉGICOS 

 
 
 

EE.1 
DENSIFICAR A 

MULTIFUNCIONALIDADE 

 EE.2 
REFORÇAR CONEXÕES 

E 
FACILITAR A MOBILIDADE 

 EE.3 
DESENVOLVER O 

TURISMO 

 

 
EE 1.1 Valorizar a 
relação do edifício 
com o espaço 
público 

EE 1.2 Promover a 
reabilitação do 
parque edificado, 
melhorando as 
condições de 
habitabilidade, 
fixando população 

EE 1.3 Introduzir 
diferentes tipologias 
de habitação 

 EE 2.1 Potenciar 
equipamentos 
existentes 

EE 2.2 Potenciar o 
aparecimento e 
fixação de atividades 
inovadoras, 
aumentando a oferta 
de emprego 

EE 2.3 Criação de 
residenciais 

 EE 3.1 Promover a 
requalificar do 
comércio e 
restauração 

EE 3.2 Criação de 
alojamento turístico 
local 

EE 3.3 Ateliers de 
artesanato 

 

 

 

 
AÇÕES ESTRUTURANTES 

 
 
 
 

Um Centro com 
qualidade 

 
 

Logradouro Mais – 
Sustentabilidade 

 
 

Centro da Marinha 
Grande – um Centro 

Comercial ao Ar Livre 
 

 
 

Habitar Diferente 
 

  

Centro Criativo 

 

Ficar Mais 
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As opções estratégicas da ERU do Centro da Marinha Grande consistem em: 

 

− Promover a recuperação urbanística e salvaguardar uma expansão 

ordenada, dentro dos limites da ARU, segundo exigentes critérios de 

construção, salvaguardando a traça arquitetónica existente, eliminando 

dissonâncias e promovendo o aparecimento de edifícios contemporâneos 

de qualidade, desde que devidamente integrados na malha urbana 

existente.  

− Criar mecanismos para a salvaguarda da qualidade urbanística que 

estimulem o reforço da capacidade de atracão do núcleo urbano junto 

dos investidores; 

− Potenciar o Centro da Marinha Grande em termos de serviços, comércio e 

circuitos turísticos, tornando-o um espaço marcante e atrativo; 

− Promover a sua revitalização económica e social de forma a afirmar a 

cidade como um centro de modernidade e referência cultural; 

− Reconverter edifícios degradados, abandonados ou não adequados 

funcionalmente ao território em que se inserem. 

Para a implementação da visão de futuro e dos eixos estratégicos de intervenção, 

são propostos as seguintes ações estruturantes: 

1. Centro da Marinha Grande – um Centro Comercial ao Ar Livre; 

2. Um Centro com qualidade; 

3. Habitar Diferente; 

4. Ficar Mais; 

5. Centro Criativo; 

6. Logradouro Mais – Sustentabilidade. 
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CENTRO DA MARINHA GRANDE – UM CENTRO COMERCIAL AO AR LIVRE 

 

Esta ação tem como principal objetivo valorizar o Centro como pólo de 

referência de comércio de rua da cidade, enquanto área com vocação própria 

para a prática comercial associada ao lazer e à cultura – constituindo uma 

intervenção estruturante para a reabilitação e dinamização deste Centro. 

A dinamização de eventos culturais, pelas múltiplas entidades da cidade, deve 

intensificar a relação do espaço público com a atividade comercial. 

A consolidação e transformação do Centro num Centro Comercial ao Ar Livre, 

implica a intervenção de um conjunto de atores locais - os protagonistas do 

Centro, os atuais e futuros comerciantes e a sua associação (ACIMG) - para os 

quais se pede a tomada de atitude no sentido da sua organização para a 

gestão de um espaço com características específicas, que deve ser entendido 

no seu conjunto. 

Para isso propõem-se entre outras ações, com a parceria da câmara municipal, 

um investimento ao nível da imagem e código urbano deste espaço (toldos, 

explanadas, publicidade, entre outros), em termos de sinalética (devem ser 

sinalizados os estabelecimentos comerciais, o património cultural, os espaços 

públicos e os equipamentos) e iluminação pública, mas também de todo o 

mobiliário urbano a utilizar, por forma a criar-se uma marca do Centro, em que 

simplesmente a existência deste “dress code do espaço” fosse suficiente para 

perceber os limites do Centro da Marinha Grande.  

 

UM CENTRO COM QUALIDADE 

 

A reabilitação urbana do Centro deve ser apoiada pela criação da dinamização 

de um programa de incentivos, vocacionado para abarcar vários níveis de 

intervenção na habitação, segundo uma lógica integrada. 

Este programa deve integrar a reabilitação do parque edificado com melhoria das 

condições de habitabilidade, segurança, eficiência energética, térmica, acústica e 

funcional dos edifícios. 
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Neste sentido, este programa deverá dar respostas diferenciadas consoante os 

problemas detetados no edificado, não ficando somente preso apenas à questão 

física e estrutural, mas abarcando a própria integração do edificado no contexto 

urbano em que se insere e a atividade que pode promover. 

 

HABITAR DIFERENTE 

 

A reabilitação urbana do Centro da Marinha Grande só é possível com o 

incremento da função residencial. 

É preciso trazer pessoas para viver no Centro. Esta zona, conforme delimitada, 

registou nos últimos anos, de acordo com os Censos um acréscimo de população 

de 6% (mais 118 habitantes que em 2001), o que significa que o Centro é atrativo, 

existem pessoas a querer voltar a viver neste território. Esse deve ser um dos 

principais desígnios da ORU do Centro da Marinha Grande. 

Neste sentido, a especificidade de resposta e de atracão a determinados 

segmentos específicos da população – jovens, jovens casados, - que procuram a 

dinâmica própria de um Centro – devem ser reforçadas com a criação e fomentos 

de novos modelos de residência. Estes devem ser capazes de captar e fixar uma 

procura no Centro, privilegiando os espaços, a proximidade, a conexão entre 

aspetos, a mobilidade e a proximidade a tudo… 

Assim, ‘Habitar Diferente’ é um projeto vocacionado à captação e acolhimento de 

novos residentes ao Centro, através da criação de uma oferta residencial 

diferenciada, como residenciais para estudantes, habitação de renda, apoiada 

para jovens casais ou novos modelos de partilha de habitação, alojamento para 

criadores e artistas. 

 

Trata-se de um projeto cuja responsabilidade compete essencialmente à iniciativa 

privada com um conjunto de apoios, que não o sendo de origem financeira, 

poderão sê-lo na simplificação de procedimentos a aplicar pela Câmara Municipal.  
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FICAR MAIS 

 

A oferta de alojamento turístico no Centro da Marinha Grande é neste momento 

reduzido ou praticamente inexistente e pouco diversificado. O objetivo é potenciar 

e apoiar o aumento da oferta de alojamento turístico, quer sob a forma hoteleiro, 

alojamento local, hostel, diferentes formas de ficar… mas ficar! 

Outra das vertentes desta ação “Ficar mais”, encontra-se relacionada com a 

criação de residenciais para estudantes. Hoje em dia a Marinha Grande possui já 

um número significativo de alunos externos - estagiários, licenciaturas, mestrandos 

ou doutorandos - que pela especificidade da indústria e centros de investigação 

que possuímos no concelho, escolhem a Marinha Grande para os desenvolver o seu 

estudo e aprofundar o seu conhecimento. 

É preciso saber aproveitar esta sinergia e ser capaz de os fixar a residir na Marinha 

Grande, mais precisamente no Centro, e por exemplo conseguir estabelecer e 

reforçar conexões entre o Centro e a Zona Industrial da Marinha Grande (onde se 

localiza o CDRSP - IPL), facilitando e promovendo mobilidades. 

 

CENTRO CRIATIVO 

 

Indústrias Criativas são “as atividades que têm a sua origem na criatividade 

individual, habilidade e talento e com potencial de criação de emprego e riqueza, 

através da geração e exploração da propriedade intelectual.”5  

O desafio da aposta nas indústrias criativas passa por conceber o desenvolvimento 

do território através da ligação entre a economia e a cultura, combinando aspetos 

económicos, culturais, sociais e tecnológicos. Trata-se de criar, com base na 

criatividade e propriedade intelectual, produtos e serviços distintivos, que permitam 

                                                 
5 Conceito de Indústrias criativas, originalmente desenvolvido pelo Department of Culture, Media and 
Sports (UK DCMS) in FLEMING (Tom) et al, Estudo Macroeconómico – Desenvolvimento de um Cluster 
de Indústrias Criativas na Região do Norte, Fundação Serralves, Julho de 2008. 
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o reposicionamento na cadeia de produção mundial, atraindo e retendo talento e 

capital para um desenvolvimento económico sustentável.6 

A ação tem como objetivo, catalisar a ideia de implantar nesta área do centro, um 

Centro Criativo, ou através da implantação casual ao longo da área ou 

privilegiando um determinado quarteirão e nele desenvolver fixar indústrias criativas. 

A divulgação desta ação é crucial para o seu sucesso, devendo privilegiar-se 

iniciativas em conjunto com a ADDICT - Agência para o Desenvolvimento das 

Indústrias Criativas, para que em conjunto possamos definir estratégias de 

marketing. 

 

LOGRADOURO MAIS – SUSTENTABILIDADE 

 

Esta ação visa a melhoria das relações de proximidade e vizinhança, aumentando 

a qualidade de vida (higiene, segurança e convivência) dos seus residentes, 

através de recuperações e revitalizações dos interiores dos quarteirões. 

Motivar a qualidade dos espaços de uso comum no interior do quarteirão, dando 

origem a novos espaços (será necessário identificar as estruturas não licenciadas e 

precárias que existem no seu interior e proceder à sua demolição e remoção), com 

uma vocação convivial, seria o principal objetivo deste projeto.  

Esta ação encontra suporte nas disposições do atual Instrumento de Gestão 

territorial em vigor para o concelho e para esta área – Plano Diretor  Municipal - que 

refere na alínea d) do número 8 do artigo 5.º que “a ocupação do interior dos 

quarteirões….apenas será permitida…um estudo de conjunto do quarteirão”, na 

alínea f) do citado artigo “serão obrigatoriamente mantidos os espaços verdes 

públicos e privados existentes” e ainda, na alínea i) do mesmo artigo que refere 

“não é permitida a construção de anexos (garagens, arrecadações e outras 

atividades complementares da habitação nos logradouros dos lotes)”. 

                                                 
6 FLEMING (Tom) et al, Estudo Macroeconómico – Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias 
Criativas na Região do Norte, Fundação Serralves, Julho de 2008. 
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Pretende-se assim, manter e revitalizar os logradouros dos quarteirões, mantendo-os 

como espaços agradáveis, recuperando a especificidade do interior destes 

quarteirões, transformando-os em espaços de uso comum – espaços de vizinhança 

para estadia e recreio (caso os proprietários cheguem a esse entendimento – e 

com um estudo de conjunto para roda essa área), com equipamento de 

proximidade (como por exemplo espaços de jogo e recreio protegidos no interior 

do edificado, promovendo a sua utilização em segurança) e áreas verdes. Estas 

áreas verdes permitem aumentar a quantidade de solo permeável, capaz de 

receber e escoar as águas pluviais e eventual alimentação do aquífero, 

minimizando o efeito de potenciais riscos de cheias. 
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5. PRIORIDADES E OBJETIVOS 

 

As prioridades e objetivos são definidas em estreita ligação com a estratégia 

definida para a Operação de Requalificação Urbana, perspetivando a sua 

prossecução através de ações concretas. 

As prioridades resultam diretamente do diagnóstico e, como tal, devem centrar-se 

em: 

 
APOIAR E ACOMPANHAR A 

INICIATIVA PRIVADA 
 

 INTERVIR NO ESPAÇO E 
EDIFÍCIOS  DIVULGAR 

 
- Nas ações de 
reabilitação do 
edificado em mau, 
péssimo estado e 
ruína 

- Na correção de 
dissonâncias e 
elementos 
descaracterizadores 
aproveitando as 
ações de reabilitação 
para a sua correção 

- Fixação de novas 
atividades 

 

 

- requalificando 
edifícios públicos ou 
privados como suporte 
de novas 
funcionalidades 
atrativas e geradoras 
de dinâmicas 

- executando ações 
previstas no PEDU  

 

 

- Promover, de forma 
articulada, uma 
estratégia de 
marketing e 
divulgação 

- Promover ações de 
divulgação junto de 
todos os interessados 

 

 
A delimitação da ARU determina a assunção pelo Município da necessidade de 

congregar nessa área, todos os esforços para a salvaguarda do património 

edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território. 

Adaptar os recursos existentes, públicos e privados, incentivando a população e 

entidades locais a participarem no processo de regeneração de forma 

coordenada é, sem dúvida, o grande objetivo a atingir. 

A regeneração urbana deve basear-se numa visão global, atuando na melhoria da 

qualidade do ambiente urbano e das condições socioeconómicas. 

De acordo com o quadro jurídico em vigor, a reabilitação urbana deve contribuir, 

de forma articulada, para a prossecução dos seguintes objetivos: 
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“ a). Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou 

funcionalmente inadequados; 

b). Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

c). Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque 

imobiliário urbano e dos espaços não edificados; 

d). Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

e). Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de 

identidade, diferenciação e competitividade urbana; 

f). Modernizar as infraestruturas urbanas; 

g). Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos 

espaços urbanos; 

h). Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de 

desenvolvimento urbano, em que as ações de natureza material são 

concebidas de forma integrada e ativamente combinadas na sua execução 

com intervenções de natureza social e económica; 

i). Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural 

nos tecidos urbanos existentes; 

j). Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de 

utilização coletiva; 

k). Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, 

promovendo a inclusão social e a coesão territorial; 

l). Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às 

infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas; 

m). Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 

n). Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu 

potencial para atrair funções urbanas inovadoras e competitivas; 

o). Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma 

melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação; 

p). Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com 

mobilidade;  

q). Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios 

públicos e privados.” 

 
Os objetivos estratégicos englobam, necessariamente, os objetivos de apoio à 

intervenção privada que respondem à vocação desta ORU simples, mas englobam 

também objetivos de intervenção a cargo do município, pois só assim é possível 

atingir os níveis de requalificação ambicionados para a ARU. Os investimentos 

públicos programados para a ARU, e objeto de candidatura no âmbito do PEDU - 

PARU, assumem-se como um contributo fundamental para o sucesso desta 
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operação, não só pela importância que têm em si mesmas, mas, igualmente pela 

capacidade de continuar a estimular e alavancar a iniciativa privada. 

Os objetivos estratégicos são: 

COESÃO URBANA  

 Reabilitar este território, atraindo novas famílias 
rejuvenescendo a ARU e reforçando a coesão social, 
identidade cultural e economia local; 

 Desenvolvimento de ações que implementem a potenciação 
do turismo. 

 

PRESERVAR 
A MEMÓRIA DESTE 

TERRITÓRIO 
 

 

 Valorizar o património cultural como fator de identidade e 
competitividade urbana; 

 Restaurar/incentivar a reabilitação do património histórico, 
arquitetónico e paisagístico, nomeadamente os edifícios 
“notáveis” e tradicionais; 

 Promover, sempre que possível, a eliminação ou integração 
dos elementos dissonantes; 

 Estabelecer um conjunto de regras para intervenção que 
garantam a conveniente homogeneidade de tratamentos e o 
respeito pela linguagem formal tradicional. 

 

REGENERAÇÃO 
DO ESPAÇO 

PÚBLICO 
 

 Centrar o investimento municipal em ações de qualificação 
dos edifícios de sua propriedade e em espaço urbano como 
fator impulsionador da reabilitação urbana; 

 Garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade dos 
espaços urbanos; 

 Melhorar as condições de circulação para os cidadãos com 
mobilidade condicionada; 

 Implementação de sinalética e melhoria de iluminação 
pública com utilização de novas tecnologias  

 

PROMOÇÃO DA 
REABILITAÇÃO 

FISICA-
FUNCIONAL 

 

 Implementar estratégias que fomentem a reabilitação do 
edificado degradado e devoluto, por forma a fixar população 
e consolidar um Centro vivo e atrativo; 

 Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação 
condigna; 

 Promover e atrair funções urbanas inovadoras em espaços 
recuperados; 

 Incrementar as oportunidades económicas de modo a trazer 
para a ARU, oferta de emprego, bens e serviços à população; 

 Fomentar a melhoria do desempenho energético-ambiental 
do edificado 

 

APOIO AOS 
PRIVADOS 

 

 Incentivar os privados a reabilitar o seu património, através da 
atribuição de benefícios fiscais, celeridade no processo 
administrativo e outros programas de apoio; 

 Promover a reocupação do edificado – frações 
desocupadas, através da adaptação destes espaços a novas 
funções ou na procura de novos arrendatários;  

 Criar condições para um maior dinamismo imobiliário, que 
potencie novos atores locais. 
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Deste modo são objetivos específicos da ARU: 

� Implementar estratégias que fomentem a reabilitação do edificado 

degradado e funcionalmente desadequado; 

� Proteger e valorizar o património arquitetónico, como fator de 

identidade, diferenciação e competitividade da região; 

� Direcionar investimento municipal para ações de qualificação dos 

edifícios próprios ou de edifícios em espaço urbano, que possam ser 

catalisadoras da reabilitação urbana; 

� Fomentar a reabilitação do edificado degradado e devoluto com a 

promoção da coesão social e rejuvenescimento da população 

residente: 

 Agilizar a instrução e análise de processos administrativos 
conducentes à implementação de obras de reabilitação 
urbana; 

 Introduzir de diferentes tipologias de habitação, 
nomeadamente para habitação jovem; 

 Criar um Manual de Apoio, orientador da reabilitação de 
edifícios; 

 Fomentar a reabilitação do edificado degradado ou 
devoluto; 

 Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em 
edifícios públicos e privados. 

 
� Valorizar a identidade cultural como forma de afirmação urbana, 

garantindo a qualidade de vida e a sustentabilidade dos espaços 

urbanos e do edificado: 

 Valorizar o património cultural como fator de identidade e 
competitividade urbana; 

 Promover, sempre que possível, a eliminação ou integração 
dos elementos dissonantes. 

� Promover e atrair funções inovadoras e competitivas com incentivo à 

coexistência de vários usos no centro; 

� Privilegiar a instalação de serviços e de comércios de caracter criativo 

(“indústrias criativas”). 
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6. MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO 

 

6 .1  De f in i ç ão  da  En t i d ade  Ge s t o r a  

 

De acordo com o RJRU, a coordenação e gestão das operações de reabilitação 

urbana fica a cargo de uma entidade gestora, que pode ser o próprio Município ou 

uma empresa do setor empresarial local. 

A Estratégia de reabilitação urbana desta ORU, ao abrigo no n.º 3 do artigo 10º do 

RJRU, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, adota como entidade gestora o 

próprio Município da Marinha Grande, conforme deliberação tomada em reunião 

de Câmara de 22 de maio 2017. 

Esta opção, revela-se ser a mais eficaz neste caso, em função: 

� Da proximidade com a população e a própria área objeto da operação; 

� Da rentabilização de recursos humanos e técnicos a colocar à disposição 

dos privados; 

� Da capacidade de implementação por via da autonomia para simplificação 

de procedimentos e agilização das formas de execução; 

� Da facilidade de interação com os diferentes agentes privados; 

� Da capacidade de desenvolvimento de ações de marketing territorial e de 

divulgação junto da opinião pública; 

� Da potencial agilização entre os investimentos a cargo do município e os 

investimentos da responsabilidade dos privados. 

A equipa técnica da entidade gestora será constituída pela equipa interna que 

também será responsável pelas vistorias. Esta equipa constituirá o Gabinete de 

Apoio à Reabilitação, que se irá localizar no Edifício da Resinagem. 

Com esta equipa a entidade gestora fica capacitada para o acompanhamento 

adequado da operação, ao nível das obras e ações a desenvolver, não se 

justificando a constituição de um corpo técnico externo.  

Esse Gabinete fica, ainda, munido dos elementos técnicos necessários para o 

desenvolvimento e gestão da operação através dos conteúdos documentais desta 
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estratégia de reabilitação urbana que contribuem para a gestão urbanística 

propriamente dita. 

Atendendo ao prazo para a concretização da operação, o corpo técnico poderá 

ser variável ao longo desse período temporal adequando-se às ações em 

desenvolvimento. 

 

Missão do Gabinete da entidade gestora: 

 

� Implementar as medidas necessárias para a dinamização da ORU – da sua 

estratégia e ações estruturantes; 

� Acompanhar as ações de reabilitação urbana a cargo da iniciativa privada 

e articulá-las com as ações cuja execução depende da iniciativa pública; 

� Agilizar os procedimentos de controlo prévio e de licenciamento das 

operações urbanísticas; 

� Assegurar devidamente as vistorias necessárias ao licenciamento das ações, 

bem como, manter a informação atualizada; 

� Estabelecer a articulação necessária e adequada com as finanças para 

permitir a aplicação dos benefícios fiscais. 
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6 .2  Mode l o  de  Ge s t ão  
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6 .3  Mode l o  de  Ex e cu ç ão   

 

Independentemente, das operações de reabilitação urbana, os municípios têm a 

responsabilidade de qualificar e manter as infraestruturas da sua responsabilidade, 

ou seja, os espaços e os edifícios públicos. 

Mas, os particulares também têm imputado o dever de conservação dos imóveis e 

o dever da sua reabilitação7. Nem sempre existe a consciência desse dever e a 

operação de reabilitação urbana constitui uma oportunidade para sensibilizar os 

proprietários e demais titulares de direitos. 

De acordo com o art.º 11º do RJRU, a ORU adota como modelo a “execução por 

iniciativa dos particulares, com o apoio da entidade gestora”. 

 

Apesar de se tratar de uma operação de reabilitação urbana simples a sua 

execução deve pautar-se por um princípio de complementaridade entre os vários 

intervenientes públicos e privados cuja articulação, é essencial para o sucesso da 

operação. 

O município, enquanto entidade gestora, dispõe de um conjunto de diplomas 

legais que lhe permitem atuar ao nível do controlo das operações urbanísticas e da 

execução da política urbanística. 

Quanto ao controle das operações urbanísticas, a entidade gestora pode exercer 

os seguintes poderes, para executar a operação de reabilitação (art.º 44º do RJRU): 

a)Licenciamento, admissão de comunicação prévia de operações 

urbanísticas e autorização de utilização. A estes procedimentos em ARU 

aplica-se o RJUE, em tudo o que não seja especialmente previsto no RJRU; 

b) Inspeções e vistorias; 

c) Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística; 

d) Cobrança de taxas; 

e) Receção das cedências ou compensações devidas. 

 

 

                                                 
7 Cfr. Estabelece o art.º 89.º do RJUE, na sua atual redação e art.º 6.º do RJRU, 
respetivamente. 
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6 .4  In s t rumen t o s  de  Exe cu ç ão  da  Reab i l i t a ç ão  e  

c ond i ç õe s  de  ap l i c a ç ão   

 
 
O Município, enquanto entidade gestora, da ORU simples, pode fazer recurso dos 

seguintes instrumentos de execução: 

1. Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas; 

2. Empreitada única; 

3. Demolição de edifícios; 

4. Exercício do direito de preferência; 

5. Arrendamento forçado. 

 

6.4.1 Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas  

 
Perante edifícios que apresentam o estado de conservação de nível 1 ou 2, e os 

proprietários não revelem iniciativa para o desenvolvimento das ações de 

reabilitação adequadas, a entidade gestora pode impor, ao respetivo proprietário, 

a obrigação de reabilitar.  

Para o efeito determina: 

− O prazo para a conclusão das obras ou trabalhos necessários à restituição 

das características de desempenho e segurança funcional, estrutural e 

construtiva; 

− Os critérios subjacentes à imposição de reabilitação, baseados em 3 níveis: 

necessidade, adequação e proporcionalidade. 

Caso o proprietário incumpra na imposição imposta, quer no início das obras quer 

no prazo para a conclusão, a entidade gestora pode recorrer à posse 

administrativa dos edifícios ou frações aplicando-se o disposto nos nºs 107 e 108 do 

RJUE. 
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6.4.2 Empreitada única 

 

A entidade gestora pode promover a reabilitação de conjuntos de edifícios, mesmo 

envolvendo proprietários diferentes numa única empreitada, desde que os mesmos 

não se oponham. Nestas situações a entidade gestora representa os proprietários, 

contratando e gerindo uma empreitada única, que pode incluir a elaboração dos 

projetos e a execução da obra. 

No caso de algum proprietário se opor o mesmo fica condicionado à contratação 

com a entidade gestora das condições a que fica obrigado no processo de 

reabilitação, nomeadamente os prazos para licenciamento ou comunicação 

prévia e para a execução das obras. 

 

6.4.3 Demolição de edifícios 

 

Caso os edifícios não apresentem requisitos de segurança e salubridade 

indispensáveis à função a que se destinam, e a reabilitação se revele técnica e 

economicamente inviável, a entidade gestora pode ordenar a sua demolição. 

A imposição de conservação e a decisão de demolir, tem enquadramento nos 

artigos 89º a 92º do RJUE com as adaptações necessárias, salientando-se os n.ºs 3 e 

4 do artigo 89º:  

“3 - A câmara municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer 

interessado, ordenar a demolição total ou parcial das construções que 

ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança 

das pessoas. 

4 - Os atos referidos nos números anteriores são eficazes a partir da sua 

notificação ao proprietário.” 

Caso se trate de imóveis classificados ou em vias de classificação é necessário ter 

em consideração a Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro. 
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6.4.4 Exercício do direito de preferência 

 

Em caso de transmissões a título oneroso na ARU, a entidade gestora pode exercer 

direito de preferência caso entenda que o imóvel deve ser objeto de intervenção 

no âmbito da ORU. Para tal, tem que discriminar na declaração de preferência as 

intervenções de que o imóvel carece e o prazo para a sua execução, aplicando-se 

a legislação em vigor em matéria de direito de preferência, nomeadamente o 

RJIGT e o Código de expropriações com as devidas adaptações. 

Este direito de preferência não se sobrepõe ao das entidades com tutela sobre o 

património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas 

zonas de proteção. 

 

6.4.5 Arrendamento forçado 

 

Quando a entidade gestora desenvolve as obras na sequência da imposição de 

reabilitar e sequente posse administrativa, e o proprietário ao fim de 4 meses sobre a 

conclusão das obras, não procede ao ressarcimento integral das despesas 

efetuadas pela entidade gestora, esta pode arrendar o imóvel ou fração, mediante 

concurso público e por um prazo de 5 anos, renovável nos termos da legislação em 

vigor. 

O proprietário pode optar voluntariamente pela modalidade de dar de 

arrendamento o imóvel ou fração à entidade gestora também pelo período de 5 

anos, para a ressarcir das despesas. 
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7. APOIOS E INCENTIVOS 

 

A Estratégia de Reabilitação Urbana da ORU, em matéria de apoios e incentivos 

fiscais, uma vez que é suportada em orçamentos de estado e legislação nacional, 

poderá ser atualizada sem necessidade de revisão, adotando simplesmente os 

futuros programas e regimes de incentivos fiscais, em compatibilidade com a 

legislação que vigorar. 

As ações de reabilitação em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) permitem aos 

proprietários dos imóveis e demais titulares de direitos beneficiar de incentivos de 

diversa ordem.  

De acordo com o art.º 14º do RJRU os efeitos da delimitação de uma ARU são: 

“a) Obriga à definição, pelo município, dos benefícios fiscais associados aos 

impostos municipais sobre o património, designadamente o imposto municipal 

sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável; 

b) Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre 

os edifícios ou frações nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e 

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos 

na legislação aplicável, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos 

ao património cultural.” 

Os ónus e encargos a que os proprietários ficam obrigados, não são mais do que a 

aplicação da Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), que no art.º 89.º 

obriga à conservação dos edifícios, e do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 

que no seu art.º 6º determina o dever de reabilitação dos edifícios, permitindo a 

aplicação do agravamento de impostos municipais no caso de tal conservação e 

reabilitação não ocorrer adequadamente. 

Os apoios e incentivos prestados em primeira linha correspondem à agilização de 

processos e acompanhamento da entidade gestora. Trata-se de apoio processual, 

técnico e administrativo. Poderão ocorrer apoios financeiros, quer por parte do 

Estado, quer por parte do Município. 
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7 .1  Apo i o s  e  i n c en t i v o s  de  âmb i t o  mun i c i p a l  

 
Com a aprovação da delimitação da ARU o Município define os benefícios fiscais 

que adota, associados aos impostos municipais sobre o património (IMI e IMT), a 

conceder aos proprietários e detentores de direitos sobre o património edificado, 

objeto das ações de reabilitação urbana. 

De acordo com o n.º 20 do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), os 

incentivos fiscais consagrados nesse artigo em matéria de IMI e IMT, estão 

dependentes de deliberação da assembleia municipal, que define o seu âmbito e 

alcance. 

Considera-se para efeitos dessa deliberação a aprovação em assembleia 

municipal da presente operação de reabilitação urbana que define o âmbito e 

alcance da aplicação dos incentivos fiscais. Esta aprovação vem ainda reforçar a 

deliberação da assembleia municipal a propósito da aprovação da delimitação da 

ARU, onde já constavam, entre outros, os benefícios fiscais a adotar ao abrigo do 

referido artigo. 

 

Q u a d r o  d e  b e n e f í c i o s  f i s c a i s  a s s o c i a d o  a o  I m p o s t o  
M u n i c i p a l  s o b r e  I m ó v e i s  ( I M I )  e  I m p o s t o  M u n i c i p a l  s o b r e  
a s  T r a n s m i s s õ e s  o n e r o s a s  d e  I m ó v e i s  ( I M T )  
 
 
A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto de benefícios fiscais sobre os 

prédios urbanos abrangidos por esta, quando objeto de ações de reabilitação, 

iniciadas após 1 de Janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de 

dezembro de 2020, nos termos do número 20 do artigo 71º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), com a redação dada pela Lei nº83-C/2013, de 31 de 

dezembro, sem prejuízo da adaptação a novos regimes fiscais, conformando-se 

com eles de forma automática e sem necessidade de revisão deste documento.  

Os benefícios fiscais que se elencam dizem respeito, aos imóveis localizados na 

“Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande. 
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ISENÇÕES DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) E IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES 
(IMT) 
 
Isenção de IMI, dos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, por um 

período de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das ações de 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de 5 anos (nº 7 do 

artigo 71º do EBF, na sua atual redação); 

Isenção de IMT, nas aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio 

urbano, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira 

transmissão onerosa do prédio reabilitado (nº 8 do artigo 71º do EBF). 

 

ACESSO AOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

Para efeitos de acesso aos mencionados benefícios fiscais, as ações de reabilitação 

em imóveis localizados na ARU constituem “intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e 

construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes 

incorporadas no seu logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe 

novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com 

padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de 

conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da 

intervenção.” – Alínea a) do n.º 22 do artigo 71.º do EBF. 

 

Assim, o EBF determina que o acesso a benefícios fiscais decorrentes da execução 

de obras de reabilitação urbana não seja concedido de forma indiscriminada e 

dependa necessariamente de uma avaliação, com vista apreciar o cumprimento 

de critérios de elegibilidade. 

 

De acordo com a alínea c) do número 22 do já citado artigo 71º, o estado de 

conservação de um edifício ou da habitação é determinado nos termos do 

disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano e no Decreto-Lei n.º 156/2006, 

de 8 de Agosto, para efeito de atualização faseada das rendas ou, quando não 

seja o caso, classificado pelos competentes serviços municipais, em vistoria 
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realizada para o efeito, com referência aos níveis de conservação constantes do 

quadro do artigo 33.º do NRAU. 

 

A análise do Estado de Conservação terá como base o Método de Avaliação do 

Estado de Conservação dos Edifícios (MAEC), publicado pela Portaria nº 1192-

B/2006, de 3 novembro, na sua atual redação, segundo os seguintes níveis de 

conservação, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro: 

 
N í v e i s  E s t a d o  d e  C o n s e r v a ç ã o  
5  E x c e l e n t e  
4  B o m  
3  M é d i o  
2  M a u  
1  P é s s i m o  

 
 
A aplicação dos incentivos fiscais depende da comprovação do início e da 

conclusão das ações de reabilitação e da certificação do estado conservação dos 

imóveis, antes e após a execução das obras, através de vistorias a realizar pela 

Câmara Municipal (n.º 23 do artigo 71º do EBF).  

 

A avaliação do estado de conservação tem como objetivo verificar se as obras de 

reabilitação executadas sobre o prédio ou fração contribuem para uma melhoria 

de um mínimo de 2 níveis face à avaliação inicial (n.º 22 do artigo 71º do EBF).  
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7 .2  Apo i o s  e  i n c en t i v o s  de  âmb i t o  Na c i ona l  

 
7.2.1 Programas de Financiamento 

Presentemente na página da internet do Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana, adiante IHRU, constam, como programas de financiamento para a 

reabilitação urbana: 

  

REABILI TAR PAR A ARRENDAR -  HABITAÇÃO ACESSÍVEL -  RPA-HA 

 O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou 

superior a 30 anos, que após  reabilitação, deverão destinar-se predominantemente 

a fins habitacionais.  

Estas frações destinam-se a arrendamento em regime de renda condicionada. 

Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, contando com o 

apoio financeiro do Banco Europeu de Investimento e do Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa. Podem candidatar-se a este programa 

pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada ou pública, que sejam 

proprietárias de edifícios, ou parte de edifícios a reabilitar, ou que demonstrem 

serem titulares de direitos e poderes sobre os mesmos que lhes permitam onerá-los e 

agir como donos de obra no âmbito de contratos de empreitada. 

Que edifícios podem ser reabilitados? 

• Edifícios com idade igual ou superior a 30 anos 
• Preferencialmente localizados em Áreas de Reabilitação Urbana 
• Destinados a arrendamento habitacional com rendas condicionadas 
• Que estejam livres de ónus e encargos 
• Cujas operações de reabilitação sejam viáveis e sustentáveis 
• Estão incluídas todas as despesas com projetos, sondagens e outros estudos 
ou trabalhos preparatórios 
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REABILI TAR PAR A ARRENDAR -  RPA 

Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros,  proveniente de um 

empréstimo concedido pelo Banco Europeu de Investimento e destina-se 

prioritariamente aos seguintes tipos de intervenções: 

• Reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja maioritariamente 
habitacional e cujos fogos se destinem a arrendamento nos regimes de 
renda apoiada ou de renda condicionada; 

• Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso 
público desde que ocorram no âmbito de uma operação de reabilitação 
urbana sistemática, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 
de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto; 

• Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a 
equipamentos de uso público, incluindo residências para estudantes; 

• Construção de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e 
cujos fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou 
de renda condicionada, desde que se tratem de intervenções relevantes de 
preenchimento do tecido urbano antigo. 

Podem candidatar-se a este programa os Municípios, as Empresas Municipais 
e as Sociedades de Reabilitação Urbana. 

 

Cada candidatura pode incluir várias intervenções e pode ainda permitir a outras 

entidades públicas, nomeadamente os serviços da administração direta do estado, 

os institutos públicos, as regiões autónomas, as associações de municípios e as 

entidades públicas empresariais de capitais exclusivamente públicos, a 

apresentação de intervenções próprias que respeitem as tipologias acima 

definidas. 

As intervenções deverão localizar-se em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 

aprovadas ou em processo de delimitação, podendo localizar-se fora destas áreas 

caso a candidatura seja apresentada ao abrigo do artº 77º-A do Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, aprovado 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. 
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Todas as intervenções candidatadas ao presente programa devem assegurar o 

desembolso total dos financiamentos contratados até dia 30 de setembro de 2017, 

sendo obrigatória a sua conclusão nos doze meses posteriores a esta data. 

 O financiamento previsto é realizado sobre a forma de empréstimo a 30 anos, 

máximo, com 10 anos de carência de capital e com uma taxa de juro indexada à 

Euribor a três meses. 

Serão financiados 50% dos custos do investimento total de cada intervenção. 

 

No que concerne aos Programas de financiamento do IHRU para a Habitação, a 

página da internet daquele Instituto refere estar disponíveis os programas: 

PROHABITA 

O PROHABITA tem como objetivo a resolução global das situações de grave 

carência habitacional de agregados familiares residentes no território nacional e é 

concretizado mediante a celebração de Acordos de Colaboração entre os 

Municípios ou Associações de Municípios e o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana. 

 São consideradas situações de grave carência habitacional, os casos de 

agregados familiares que residem permanentemente em edificações, partes de 

edificações ou estruturas provisórias, caracterizadas por graves deficiências de 

solidez, segurança, salubridade ou sobrelotação, bem como as situações de 

necessidade de alojamento urgente, definitivo ou temporário, de agregados 

familiares sem local para habitar em virtude da destruição total ou parcial das suas 

habitações ou da demolição das estruturas provisórias em que residiam. 

 

PORTA  65  JOVEM  

O Programa Porta 65 Jovem tem como objetivo regular os incentivos aos jovens 

arrendatários, estimulando estilos de vida mais autónomos por parte de jovens 

sozinhos, em família ou em coabitação jovem, a reabilitação de áreas urbanas 

degradadas e a dinamização do mercado de arrendamento. Este programa apoia 
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o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do 

valor da renda como subvenção mensal. 

7.2.2 Instrumentos Financeiros 

 

INSTRUMENTO F INANCEIRO PAR A A REABILI TAÇÃO URBANA -  IFRRU 

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro destinado a apoiar investimentos em 

reabilitação urbana, que cobre todo o território nacional. 

Para potenciar mais o investimento, o IFRRU 2020 reúne diversas fontes de 

financiamento, quer fundos europeus do PORTUGAL 2020, quer fundos provenientes 

de outras entidades como o Banco Europeu de Investimento e o Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa, conjugando-os com fundos da banca 

comercial. 

Num único pedido de financiamento, este instrumento financeiro apoia, em 

condições mais favoráveis, o investimento na reabilitação urbana e na eficiência 

energética do imóvel a reabilitar, sem restrições na natureza da entidade que 

solicita o financiamento ou no uso a dar ao imóvel a reabilitar. 

Pode candidatar-se qualquer entidade, singular ou coletiva, pública ou privada 

(incluindo condomínios), com título bastante que lhe confira poderes para realizar a 

intervenção. 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros de dois tipos (não 

acumuláveis): 

� Empréstimos – concedidos pelas entidades financeiras selecionadas 

para gestão dos apoios IFRRU 2020, com maturidades até 20 anos, 

períodos de carência equivalentes ao período do investimento + 6 

meses (máx. 4 anos) e taxas de juro abaixo das praticadas no 

mercado para investimentos da mesma natureza; 

� Garantias – associadas a empréstimos concedidos pelas mesmas 

entidades financeiras selecionadas, destinando-se a projetos que não 

dispõem de garantia bastante. 
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Aos projetos podem ainda ser atribuídos benefícios fiscais já decorrentes da lei, 

inerentes à sua localização e natureza da intervenção, nomeadamente ao nível do 

IMI, IMT e IVA. 

As intervenções que são apoiadas são:  

• Reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos (ou, 
no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual 
ou inferior a 2, nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro); 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas;  

• Reabilitação de frações privadas inseridas em edifícios de habitação social 
que sejam alvo de reabilitação integral; 

No mesmo pedido de financiamento, o IFRRU 2020 apoia medidas de eficiência 

energética complementares às intervenções de reabilitação urbana. 

Os edifícios reabilitados podem destinar-se a qualquer uso, nomeadamente 

habitação, atividades económicas e equipamentos de utilização coletiva. 
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8. QUADRO ORIENTADOR DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DO 
EDIFICADO 

 

Âmbito e objeto  

1 - As presentes orientações aplicam-se à Área de Reabilitação Urbana do Centro 

da Marinha Grande no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana e constituem 

um guia auxiliar da gestão urbanística para a implementação equilibrada e 

integrada da estratégia de reabilitação urbana. 

 

Reabilitação e valorização do edificado 

2 - As ações de reabilitação dos edifícios e dos conjuntos edificados devem ter 

como princípio geral a sua valorização e a sua correta integração no espaço 

urbano onde se inserem, bem como a proteção das características arquitetónicas e 

históricas dos mesmos. 

3 - As ações de reabilitação devem ter como principal preocupação a 

preservação e conservação das características identitárias dos quarteirões ou 

arruamentos, no que diz respeito à implantação, alinhamentos, logradouros, altura 

e volume das edificações e configuração das coberturas, bem como a defesa dos 

elementos arquitetónicos notáveis ou particulares. 

 

Intervenções em imóveis dissonantes e correção de dissonâncias 

 

4 -A realização de operações urbanísticas em edifícios que sejam ou contenham 

elementos dissonantes (caixilharias, revestimentos de fachadas, coberturas, toldos, 

varandas ou outros) como tal considerados num contexto arquitetónico ou 

urbanístico, deve promover a sua correção, garantindo a coerência do conjunto 

em que os mesmos se inserem. 
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Demolições 

 

5 - A requalificação do tecido edificado existente deve privilegiar as ações que 

promovam a preservação e conservação dos edifícios, sendo que a sua demolição 

integral deve ocorrer, apenas, nos casos em que estes ameacem ruína, ponham 

em causa a salubridade dos locais ou ofereçam perigo para a segurança de 

pessoas e bens e desde que se considere que a sua recuperação não é 

tecnicamente possível ou economicamente viável. 

 

6 -Sempre que a demolição referida no número anterior não se integre no âmbito 

de uma operação urbanística de construção, devem ser adotadas soluções 

adequadas, de modo a evitar a devassa do prédio e a assegurar a manutenção 

da imagem urbana do conjunto edificado onde se insere. 

 

7- As obras de demolição devem ser precedidas de um registo fotográfico 

completo da situação do edifício, podendo ser exigido, por parte da entidade 

gestora, um levantamento desenhado do edifício existente. 

 

Eficiência energética 

8 - Nas operações urbanísticas de requalificação urbana deve promover-se a 

melhoria da eficiência energética dos edifícios. 

 

 

 Altura e volumetria do edificado 

 

9 - A altura total das edificações resultantes das ações de reabilitação deve 

harmonizar-se com as cérceas dos edifícios contíguos e compatibilizar-se com a 

altura média dos edifícios do troço de rua, onde se insere, compreendido entre as 

transversais mais próximas. 

 

10 - A construção de pisos recuados não deve prejudicar, nem agravar, o perfil e a 

volumetria do conjunto urbano em que se insere. 
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 Cores e revestimentos das fachadas  

 

11 - No revestimento das fachadas não devem ser utilizados materiais, texturas ou 

cores dissonantes, face ao conjunto urbano envolvente. 

 

Vãos 

 

12 - Os vãos das edificações devem ser executados e guarnecidos com materiais e 

cores compatíveis com o edifício em que se inserem, devendo, sempre que 

possível, reconstituir a composição e cromatismo originais, podendo ser utilizados 

novos materiais, tanto ao nível dos vãos (aros e folhas) como ao nível das suas 

proteções (portadas, estores ou outros), desde que assegurem a melhoria da 

eficiência energética e apresentem uma configuração exterior semelhante à 

preexistente. 

 

Coberturas e chaminés 

13 - Em coberturas inclinadas, cujo espaço interior apresente dimensões mínimas 

que lhe possam conferir condições de habitabilidade, é admissível a criação de 

trapeiras. 

 

14 - A colocação de condutas de exaustão de fumos e de ventilação no exterior de 

edifícios existentes deve integrar-se de forma harmoniosa na sua arquitetura. 

 

Beirados e caleiras 

 

15 - Na execução ou reconstrução de beirados, quando confinantes com espaços 

públicos, deve assegurar-se a criação de caleiras de recolha das águas pluviais e o 

seu encaminhamento, sempre que possível, para a rede pública de drenagem 

águas pluviais. 
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9. PEÇAS DESENHADAS 

 

As peças desenhadas de apoio à Estratégia de Reabilitação Urbana, e que 

acompanham este documento, são: 

 

 

PLANTA 1 – Planta de Localização – Ortofotomapa 2015 da Direção Geral do Território 

PLANTA 2 – Planta de Localização – Cartografia homologada à escala 1/2000 – voo 

de 2009 

PLANTA 3 – Planta de Património cultural classificado – Cartografia homologada à 

escala 1/2000 voo de 2009 e sinalização e delimitação dos imóveis classificados, 

tendo por base as publicações em Diário da República 

PLANTA 4 – Planta de Identificação das Subsecções Estatísticas 2011 - Cartografia 

homologada à escala 1/2000 voo de 2009 e Censos de 2011 – INE 

PLANTA 5 – Planta de Identificação das Subsecções Estatísticas 2001 - Cartografia 

homologada à escala 1/2000 voo de 2009 e Censos de 2001 – INE 

PLANTA 6 – Planta da metodologia adotada para caracterização do Edificado - 

Cartografia homologada à escala 1/2000 voo de 2009 

PLANTA 7 – Planta das Zonas e Quarteirões definidos na Área de Reabilitação Urbana 

do Centro da Marinha Grande incluindo estado de conservação dos edifícios: mau, 

péssimo e ruína - Cartografia homologada à escala 1/2000 voo de 2009 

PLANTA 8 – Planta do estado de conservação dos edifícios: mau, péssimo e ruína - 

Cartografia homologada à escala 1/2000 voo de 2009 

PLANTA 9 – Planta do edificado com uso relevante - Cartografia homologada à 

escala 1/2000 voo de 2009 

PLANTA 10 – Planta dos usos dos edifícios - Cartografia homologada à escala 1/2000 

voo de 2009 

PLANTA 11 – Planta das infraestruturas existentes - Cartografia homologada à escala 

1/2000 voo de 2009 

PLANTA 12 – Planta das Operações de licenciamento e obras isentas de controlo 

prévio registadas após publicação no diário da república 2.ª série – ARU do Centro 

da Marinha Grande - Cartografia homologada à escala 1/2000 voo de 2009 
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PLANTA 13 – Planta das certidões e vistorias após publicação no diário da república 

2.ª série – ARU do Centro da Marinha Grande - Cartografia homologada à escala 

1/2000 voo de 2009 

PLANTA 14 – Planta do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Marinha 

Grande - Cartografia homologada à escala 1/2000 voo de 2009 e Ortofotomapa 

2015 da Direção Geral do Território 
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