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Resumo  
 

A Assembleia Municipal da Mealhada aprovou em 10 

de Abril de 2015, a delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana da Mealhada, em conformidade com as 

disposições legais constantes do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 

de Outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

Agosto.  

A realização das ações de reabilitação urbana nesta 

área deve ser enquadrada através da aprovação pela 

Assembleia Municipal de uma Operação de 

Reabilitação Urbana. 

No presente documento estabelece-se a Operação de Reabilitação Urbana da Mealhada, na 

modalidade Sistemática. Trata-se de um documento orientador para a realização de ações de 

reabilitação urbana ao nível do edificado, infraestruturas, equipamentos e dos espaços verdes e 

urbanos de utilização coletiva. 
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1. Caracterização da Área de Reabilitação Urbana 
 

A Área de Reabilitação Urbana da Mealhada (ARUM) abrange o núcleo central da sede concelhia, 

correspondente ao seu núcleo antigo e a sua envolvente próxima, de cariz mais recente. 

A ARUM configura-se num território com cerca de 54 ha delimitado a Norte pela Rua Mário 

Navega, Rua das Oliveiras e Rua Dr. Américo Couto, a Nascente pela Alameda da Cidade e pela 

Rua Armindo Pega, a Sul pelo limite cadastral do antigo Instituto da Vinha e do Vinho e a Poente 

pela Rua do Grupo Desportivo, infletindo de modo pelo limite cadastral de um terreno municipal. 

Com estes contornos, a ARUM abarca o núcleo antigo da cidade, com o seu jardim municipal e 

com os vários espaços afetos a equipamentos, comércio e serviços, característicos das sedes 

concelhias, o Cineteatro Municipal Messias, o conjunto dos antigos edifícios do Instituto da Vinha 

e do Vinho - um elemento marcante do património industrial vitícola da região – e os quatro nós 

de acesso à Cidade. 
 

A ARUM engloba vinte e oito vias: Rua Mário Navega, Rua das Oliveiras, Rua Dr. Américo Couto, 

Av. 25 de Abril, Rua Dr. Costa Simões, Rua Maria Cândida Cânova, Rua da Brasileira, Rua Padre 

António Antunes Breda, Rua das Flores, Rua José Branquinho de Carvalho, Av. da Quinta da Nora, 

Rua do Grupo Desportivo, Rua da Juventude, Rua do Murtal, Rua Eduardo Alves de Matos, Av. Dr. 

Manuel Lousada, Rua do Jardim, Rua Dr. Cerveira Lebre, Rua Maria Luísa, Beco da Rua Maria Luísa, 

Rua Armindo Pega, Rua do Mouro, Rua Dr. Luís Navega, Rua Visconde Valdoeiro, Rua Capitão 

Cabral, Rua das Escolas Novas, Alameda da Cidade e três ruas Sem Toponímia. 
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A ARUM localiza-se no lugar de Mealhada que se encontra sob jurisdição administrativa da União 

das Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. 

 

QUADRO 1. POPULAÇÃO RESIDENTE, FAMÍLIAS E EDIFÍCIOS. 

 
MEALHADA - 
CONCELHO 

MEALHADA - 
FREGUESIA 

MEALHADA - LUGAR 

ARUM 
2015 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

     

POPULAÇÃO 20 751 20 428 4 043 4 522 3 085 3 308 --- 

FAMÍLIAS 7 271 7 742 1 405 1 726 1 094 1 289 --- 

EDIFÍCIOS 7 382 8 434 1 045 1 327 723 884 367 (*) 

FONTE: INE, Censos 2001 e 2011 | (*) Levantamento, Câmara Municipal de Mealhada - Divisão de Planeamento 
Urbanístico 

NOTA: Os dados referentes à freguesia dizem respeito à sua configuração antes da reorganização administrativa do 
território das freguesias. 

 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA MEALHADA – ARUM. 
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Verifica-se que tanto a freguesia de Mealhada (agora União das freguesias de Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes) como o lugar de Mealhada registaram um comportamento inverso ao que foi 

observado no concelho tendo em consideração a evolução da população. Nos 10 anos decorridos 

entre os últimos dois períodos censitários se, por um lado, a população concelhia decresceu em 

1,6% (-323 residentes), ao nível da freguesia e do lugar, tem-se uma realidade inversa, com 

acréscimos de 11,8% (+479 residentes) e 7,2% (+223 residentes), respetivamente. 

Por sua vez em relação ao número de famílias e de edifícios, o comportamento foi transversal às 

três unidades territoriais, com acréscimos em ambos os indicadores, tendo o lugar da Mealhada 

contribuído para 41% e 15% dos crescimentos observados, respetivamente, no número de 

famílias e de edifícios no Concelho. 

Constata-se assim que a área em questão localiza-se num contexto territorial que revela 

capacidade de atração para a fixação de população. 

No entanto, a Cidade da Mealhada, mesmo com uma tendência de aumento populacional 

verificada, não tem sido indiferente ao paradigma de desenvolvimento urbano que se instalou no 

País nas últimas décadas caracterizado por expansões urbanas que conduzem ao afastamento de 

residentes dos centros históricos para zonas mais periféricas, na procura de habitações de 

construção mais recente que conferem outros padrões de conforto, como dimensões mais 

generosas, facilidade de estacionamento, etc. São precisamente as ruas de assentamento mais 

antigo que revelam um maior declínio, que funciona numa dinâmica de círculo vicioso, difícil de 

contrariar. 

 

  

Envelhecimento 
da População

Degradação do 
Edificado e do 
Espaço Público

Falta de 
Dinâmica 

de Rua

Enfraquecimento 
do Tecido 

Económico

Imagem 
Urbana 

Fragilizada

Falta de 
Renovação 

Populacional

ESQUEMA DA DINÂMICA INSTALADA NOS CENTROS URBANOS DESVITALIZADOS. 
FONTE: Câmara Municipal de Mealhada - Divisão de Planeamento Urbanístico. 
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No entanto, a reabilitação urbana tem-se revelado como motor de inversão desta tendência que, 

ainda que lentamente, tem vindo, a contribuir sobejamente para a captação de novos públicos 

(residentes e visitantes). São, de facto, vários os casos de sucesso em que, através da 

requalificação do edificado (e da sua colocação no mercado imobiliário), da melhoria dos espaços 

públicos e da dotação/modernização/adequação de mobiliário urbano e da reorganização da 

circulação pedonal e motorizada se conseguiu inverter a tendência de declínio do tecido urbano 

e transformar e devolver os centros urbanos novamente às pessoas. 

A qualidade do espaço urbano depende em muito dos elementos construídos, dos espaços 

públicos e da coesão existente entre os dois. Assim, pretendeu-se caracterizar o tecido urbano 

sob os pontos de vista dos usos e funções, acessibilidade e mobilidade, estado de conservação do 

edificado e dos espaços adjacentes. 

A área engloba um conjunto heterogéneo de edifícios que se revela pela existência de edifícios 

com valor patrimonial significativo, de edifícios considerados dissonantes tanto ao nível da 

volumetria como da estética, assim como das funções que acolhem.  

Como objetivo de retratar a ARUM no que diz respeito ao edificado e ao espaço público, foi 

efetuado um levantamento e uma avaliação in loco realizada por técnicos municipais da Divisão 

de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal de Mealhada. 

 

1.1 Caraterização do Edificado 

 

Para a caracterização dos edifícios tendo em conta o seu estado de conservação, foram 

considerados os níveis de classificação: Bom, Razoável, Mau, Ruína e Em Construção. Para a 

aferição destas classificações foram observadas as características gerais das fachadas, coberturas, 

estruturas e vãos. É de salvaguardar a possível margem de erro inerente às classificações 

atribuídas, uma vez que as mesmas resultaram da análise aos edifícios efetuada exteriormente. 

Ainda que se considere que, de um modo geral, a mesma seja reveladora da realidade do interior 

do edifício, é do conhecimento que existem situações em que a imagem exterior não se coaduna 

com as condições que o edifício possui no seu interior.  

Constata-se que a os edifícios em pior estado de conservação se encontram dispersos pela ARUM, 

à exceção da zona a sul, onde se encontram localizados os antigos edifícios do Instituto da Vinha 

e do Vinho que, quer pela sua pela dimensão, quer pela sua concentração, tem um impacto 

significativo, pelo que se considera tratar-se de uma zona degradada inserida na ARUM. 
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EDIFÍCIOS SEGUNDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 
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A análise realizada sobre os dados recolhidos permite-nos aferir que a maior parte dos edifícios – 

56% que corresponde a 208 edifícios – se encontra em razoável estado de conservação, isto é, 

que revelam a necessidade de reabilitação ligeira ao nível da pintura/revestimento, reparação de 

vãos, etc.  

São 97 os edifícios classificados como estando em bom estado de conservação, o que se traduz 

em 26% da totalidade de edifícios identificados na ARUM. 

Por sua vez, tem-se 49 edifícios que demonstram sinais de mau estado de conservação (13%) e 

que, por isso, necessitam de uma intervenção de reabilitação mais profunda que abranja também 

a estrutura e a cobertura do edifício, e ainda 11 edifícios em situação de ruína.  

Na área da ARUM encontram-se ainda 7 edifícios em construção/obra. 

Constata-se assim que atualmente existe uma quantidade elevada de edifícios abrangidos pela 

ARUM – 268 edifícios que representam 72% do edificado – que carecem ser intervencionados 

através de obras de reabilitação, ligeiras ou profundas, de forma a melhorar as condições de 

habitabilidade e a imagem do conjunto urbano. 

 

Em relação à distribuição funcional, ressalta que a área delimitada pela ARUM reúne a 

multifuncionalidade característica dos centros urbanos. Com a função habitacional, dominante, 

convive um conjunto de serviços de apoio e de estabelecimentos comerciais que apresentam uma 

maior concentração ao longo dos eixos formados pela Av. Quinta da Nora e Rua Eduardo Alves de 

Matos e pela Rua Dr. Costa Simões e a Rua Dr. José Cerveira Lebre e ainda a Rua Dr. Américo 

Couto e a Avenida 25 de Abril. 

Dos 372 edifícios identificados, 53% suporta exclusivamente o uso habitacional. Os edifícios que 

simultaneamente admitem este uso e o uso comercial e/ou de serviços – de utilização mista – 

representam 24% do universo de edifícios aqui refletido.  

Por sua vez, aqueles que acolhem, exclusivamente, comércio e/ou serviços ou equipamentos são 

cerca de 20% da totalidade dos edifícios pertencentes à ARUM. 

Existem ainda dois edifícios identificados com a utilização ‘outra’ que dizem respeito a um edifício 

de garagens e a um anexo. 
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EDIFÍCIOS SEGUNDO A UTILIZAÇÃO. 

Nota: Aos edifícios ‘Devolutos’ foi igualmente atribuído um uso. 
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A área de intervenção engloba um conjunto de serviços administrativos pertencentes à 

administração local: Paços do Concelho (Largo do Jardim), Sede da Junta da União das Freguesias 

de Mealhada Ventosa do Bairro e Antes (Av. Dr. Manuel Lousada), e à Administração Central: 

Tribunal (Rua Dr. Cerveira Lebre), Repartição de Finanças (Av. 25 de Abril), Cartório Notarial (Rua 

Capitão Cabral), Conservatória Registo Predial e Comercial (Rua Branquinho Carvalho), 

Conservatória do Registo Civil (Rua Capitão Cabral). É também nesta área que se localiza a 

Biblioteca Municipal, Posto dos CTT e a capela de São Sebastião, localizados na Rua Dr. Cerveira 

Lebre, assim como a instituição da Santa Casa da Misericórdia, na Rua Dr. Costa Simões. 

 

 

 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS. 

(CTT - Rua Dr. José Cerveira Lebre | Igreja - Rua Dr. José Cerveira Lebre | Tribunal - Rua Dr. José Cerveira Lebre | Biblioteca Municipal 

- Rua Dr. José Cerveira Lebre | Conservatória do Registo Civil – Rua Capitão Cabral | Finanças - Av. 25 de abril) 

 

O levantamento funcional permitiu constatar o declínio sentido no comércio tradicional, com a 

existência de muitos espaços devolutos e alguns com uma imagem desqualificada. Esta perda de 

vitalidade conduz à degradação do património edificado assim como da imagem urbana. 

A contrariar um pouco esta tendência vão surgindo algumas iniciativas que se traduzem na 

abertura de novos espaços (comércio a retalho, restauração e bebidas, serviços), de aspeto mais 

moderno e apelativo. No entanto, constata-se que o balanço entre os espaços que fecharam e os 

novos espaços é claramente negativo, que se traduz numa presença forte de estabelecimentos 

devolutos, com o consequente impacto pejorativo na construção da imagem de rua e na 

promoção da sua animação. 

A ARUM engloba 52 edificios que se encontram em situação devoluta, total ou parcialmente. 
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Nota: Aos edifícios ‘Em Ruína’ e ‘Em Construção’ não foi atribuída ocupação. 
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Este território é marcado por alguns vazios urbanos, não só aqueles que decorrem do facto da 

não utilização e abandono (espaços devolutos) mas, também, pelo facto de o tecido urbano 

apresentar alguns edifícios em situação de ruína e espaços expectantes que acarretam situações 

de indefinição. 

 

 

 

 

 

 
VAZIOS URBANOS (ESPAÇOS DEVOLUTOS, EDIFÍCIOS EM RUINA E ESPAÇOS EXPECTANTES) 

(Av. Quinta da Nora | Rua Dr. Costa Simões | Rua Dr. Costa Simões | Rua Dr. Costa Simões | Rua Dr. Costa Simões 

Rua Dr. José Cerveira Lebre | José Cerveira Lebre | Av. Dr. Manuel Lousada | Rua Prof. Armindo Pega | Rua das Escolas Novas Rua 

Padre Dr. António Breda | Rua das Escolas Novas |Rua das Flores | Rua Dr. Luís Navega) 
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VAZIOS URBANOS (ESPAÇOS DEVOLUTOS, EDIFÍCIOS EM RUINA E ESPAÇOS EXPECTANTES) 

(Rua Padre Dr. António Breda | Rua Prof. Armindo Pega | Rua Dr. Luís Navega) 

 

   

  
SINGULARIDADE PATRIMONIAL 

(Rua Eduardo Alves de Matos / Rua Dr. Costa Simões | Rua Eduardo Alves de Matos | Rua Dr. Luís Navega / Rua Visconde Valdoeiro 

| Rua Visconde Valdoeiro | Rua Dr. Luís Navega) 
 
 

 

 

EDIFÍCIOS DISSONANTES 

(Rua Padre Dr. António Breda | Rua Dr. Costa Simões | Rua Dr. José Cerveira Lebre | Rua Dr. José Cerveira Lebre 

Rua Dr. José Cerveira Lebre) 
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1.2 Caracterização do Espaço Público 

 

O processo de requalificação urbana da área central da Mealhada tem vindo a transformar o 

espaço público da Cidade, contribuindo para que o mesmo se revele mais inclusivo, apelativo e 

funcional. No entanto ainda subsistem debilidades que tornam o usufruto do espaço público 

menos amigável e menos agradável do que o desejável para a garantia de uma maior 

funcionalidade, coerência e segurança. 

Assim, o espaço público carece de uma leitura de conjunto de forma a eliminar descontinuidades 

físicas e formais existentes. Ao nível da mobilidade pedonal verificou-se que a maioria das 

passadeiras não é acessível pelo facto dos passeios que lhes são adjacentes não possuírem 

rebaixos ou por não estarem elevadas de modo a estarem niveladas com os mesmos e a existência 

de passeios de dimensão reduzida. 

Ao nível do mobiliário urbano a ARUM encontra-se dotada de vários elementos que pontuam a 

cidade, em particular os que se prendem com a recolha de resíduos – papeleiras, contentores de 

RSU e ecopontos para a recolha seletiva de RSU. Os locais que funcionam como pontos de 

encontro e estadia – jardim municipal, ruas pedonais, Av. Quinta da Nora (junto ao tribunal), 

espaço frontal ao edifício da sede da junta – encontram-se dotados de mobiliário urbano, no 

entanto, apesar de servirem o seu desígnio principal, em alguns casos denotam a necessidade de 

intervenção de modo a melhorar as condições de permanência e fruição dos espaços, assim como 

a sua imagem global. De uma forma genérica, e apesar das condições não serem as ideias, pode 

afirmar-se que nesta área existem espaços com potencial para criar uma maior vivência da cidade. 

 

O estacionamento acontece em lugares formalizados através da sua demarcação na via e que 

totalizam 859 lugares (em que 7 destinam-se a portadores de mobilidade condicionada e 19 dizem 

respeito a lugares reservados), existindo igualmente um conjunto de locais nos quais o 

estacionamento ocorre de modo informal, sendo que, de uma forma geral, não perturba o normal 

funcionamento da via.  
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LUGARES DE ESTACIONAMENTO. 

Rua Dr. Américo 
Couto 

Av. 25 de Abril 
Rua Dr. Costa 

Simões 
Rua das 

Amoreiras 
Rua Branquinho 

de Carvalho 

Rua Maria 
Cândida 
Cânova 

Av. Quinta da 
Nora 

       

12 lug. + 
1 lug. Mob. Cond. 

71 lug. + 1 lug. 
Mob. Cond + 3 
lug. Reservados 

(1) 

12 lug. + 
2 lug. 

Reservados (2) 
27 lug. 36 lug. 14 lug. 

27 lug. + 
1 lug. 

Reservado (3) 
       

Rua Eduardo 
Alves 

Rua Armindo 
Pega 

Rua do Mouro 
Rua Dr. José 

Cerveira 
Lebre 

Rua das Escolas 
Novas 

Rua do 
Jardim / 
Largo do 

Município 

Rua Dr. 
Manuel 
Lousada 

       

13 lug. + 
2 lug. Reservados 

(4) 

45 lug. + 
2 lug. 

Reservados (4) 
11 lug. 3 lug. 20 lug. 

17 lug. + 
1 lug. Mob. 

Cond. 

106 lug. + 
1 lug. Mob. 

Cond. 
       

Rua Capitão 
Cabral 

Av. Dr. Luís 
Navega 

Rua Maria Luísa 
Rua do Grupo 

Desportivo 
Rua da 

Juventude 
  

       

10 lug. 
2 lug. 

Reservados (5) 

11 lug + 
1 lug. Mob. 

Cond. 
52 lug. 

407 + 2 lug. 
Mob. Cond. + 7 
lug. Reservados 

(5) 

  

(1) Escola de Condução | (2) Santa Casa da Misericórdia (entre as 20h e as 9h) | (3) Ambulância 

(dias úteis 9-19h e sáb. das 9-13h) | (4) Farmácia (até 10 min.) | (5) Lavandaria (10 min - dias úteis 

9-19h e sáb. das 9-13h) | (6) Funcionários da Piscina. 
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1.3 Síntese 

 

A caracterização e disgnóstico feitos sobre o território abrangido pela ARUM originaram uma 

análise SWOT que sintetiza os diferentes aspetos tidos em consideração, identificando as forças, 

fraquezas decorrentes dos fatores endógenos do território, e as oportunidades e ameaças que 

advêm de fatores exógenos que se refletem no território.  

 ANÁLISE SWOT – ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA MEALHADA. 

FORÇAS FRAQUEZAS 

− Singularidade Patrimonial (edifícios Arte Nova, 
conjunto de imóveis do antigo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV)) 

− Centralidade 

− Multifuncionalidade (habitação, equipamentos, 
comércio e serviços) 

− Boa acessibilidade (viária e ferroviária) 

− Cobertura de redes (de energia, água, 
saneamento e telecomunicações) 

− Aumento da população residente e do número 
de famílias (lugar e freguesia onde se insere a 
ARUM) 

− Edifícios dissonantes 

− Edifícios em mau estado de conservação 

− Edifícios devolutos (parcial ou totalmente) 

− Perda de vitalidade social e económica  
− População envelhecida 

− Linha de água desqualificada  

− Escassez de percursos acessíveis 

− Mobilidade afetada pela existência de 
obstáculos 

 

  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

− Portugal 2020 

− Requalificação da Área Central da Mealhada 

− Crescente interesse em retornar aos centros 
urbanos 
 

 

− Proximidade a cidades médias (Coimbra e 
Aveiro) com oferta diversificada de 
atividades, produtos e serviços 

− Imagem urbana fragilizada 

− Contexto económico 

− Desinteresse por parte dos proprietários em 
colocar os imóveis no mercado 
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2. Tipo de Operação de Reabilitação Urbana 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana – Decreto-Lei 

n.º 307/2009, de 23 de Outubro, alterado pela Lei n.º 

32/2012, de 14 de Agosto estabelece que os Municípios 

podem optar pela realização de uma Operação de 

Reabilitação Urbana Simples ou Sistemática.  

A Operação de Reabilitação Urbana Simples “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 Operação de Reabilitação Urbana Sistemática 

“consiste numa intervenção integrada de reabilitação 

urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado 

e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e 

dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, 

visando a requalificação e revitalização do tecido 

urbano, associada a um programa de investimento 

público”. 

O contexto urbanístico presente na área abrangida pela Área de Reabilitação Urbana da Mealhada 

e as opções estratégias do Município para revitalização do centro urbano da Cidade da Mealhada, 

determina que a operação de reabilitação urbana a promover não seja exclusivamente 

direcionada para a reabilitação do edificado, devendo também ser complementada por um 

conjunto de intervenções ao nível do espaço público, infraestruturas urbanas, equipamentos de 

utilização coletiva e dinamização socioeconómica. 

Nestes termos, a Operação de Reabilitação Urbana da Mealhada será Sistemática. 

De acordo com as disposições legais do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a Operação de 

Reabilitação Urbana da Mealhada é enquadrada no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

que se apresenta no Capítulo seguinte. 
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3. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

 

3.1 Modelo de Gestão da Operação de Reabilitação Urbana 

 

Entidade Gestora  

Município de Mealhada 

 

Modelo de Execução  

Execução direta pela entidade gestora e Execução através de parcerias com entidades privadas, 

sendo necessário para o efeito a celebração de Contrato de Reabilitação Urbana ou a Concessão 

da Reabilitação. 

 

Âmbito Temporal  

O Prazo de Execução da Operação de Reabilitação Urbana será de 15 anos, o máximo permitido 

pelo RJRU. 
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3.2 Opções Estratégicas de Reabilitação Urbana 

 

A necessidade de realizar uma Operação de Reabilitação Urbana tem como principal desígnio a 

Dinamização Sócio Urbanística, Revitalização Económica e Sustentabilidade Ambiental da zona 

central da Cidade da Mealhada, dando suporte a uma estratégia de desenvolvimento territorial 

que pretende afirmar a urbanidade e modernidade da sede de Concelho.  

Para o efeito são definidas as seguintes opções estratégicas a prosseguir no âmbito da Operação 

de Reabilitação Urbana da Cidade da Mealhada: 

� Reabilitação do parque edificado e preservação dos valores patrimoniais – reabilitação 

estrutural dos edifícios, melhoria das condições de habitabilidade e/ou adaptação 

funcional às exigências atuais e valorização do património arquitetónico que integra a 

memória coletiva da Cidade. 

� Promover a dinamização socioeconómica – criar condições para atração de população e 

instalação de novas atividades económicas e/ou equipamentos de utilização coletiva. 

� Modernização das infraestruturas urbanísticas – dotar as áreas urbanas de infraestruturas 

urbanísticas adequadas às funções e atividades instaladas. 

� Qualificação dos espaços públicos – melhoria das condições de fruição dos espaços 

públicos, com particular enfoque na mobilidade urbana e qualidade ambiental e 

paisagística. 

A implementação das opções estratégicas de reabilitação urbana será traduzida num conjunto de 

ações a desenvolver pela Câmara Municipal e por agentes privados. 
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3.3 Ações Estruturantes de Reabilitação Urbana 

 

As ações estruturantes a desenvolver no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana são na sua 

maioria de iniciativa pública, devendo assumir nesse contexto, um papel catalisador para a 

promoção de iniciativas privadas que também contribuam para a concretização das opções 

estratégicas. 

A intervenção da Câmara Municipal será focalizada num conjunto de imóveis que pelo seu 

simbolismo histórico, enquadramento urbano e funções desempenhadas, são elementos notáveis 

no contexto e dinâmicas urbanas da Cidade da Mealhada, justificando deste modo a prioridade 

que lhes é atribuída o programa de reabilitação urbana.  

As ações prioritárias que visam a requalificação dos espaços públicos centram-se no “coração” do 

aglomerado urbano – Jardim Municipal – e na melhoria do sistema de mobilidade viária que 

poderá traduzir-se em benefícios para as zonas cujo trafego viário afeta negativamente a 

qualidade dos espaços públicos. 

Finalmente, identificam-se ações de caráter mais imaterial que visam fomentar a requalificação 

generalizada do edificado e a promoção e dinamização da atividade económica, através do 

desenvolvimento de uma bolsa de arrendamento urbano, plano de marketing e programa de 

empreendedorismo. 
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Ações Estruturantes - Parque Edificado (AEPE) 

AEPE 1 – Remodelação e conservação dos Paços do Município 

O Edifício dos Paços do Município, erigido em 1895, apresenta atualmente debilidades ao nível 

estrutural e no estado de conservação, pelo que torna-se urgente a reabilitação do edifício para 

que o mesmo possa continuar a desempenhar as suas funções com comodidade total para os 

órgãos políticos – Executivo Municipal e Assembleia Municipal - e trabalhadores da Câmara 

Municipal. 

 

Promotor: Câmara Municipal de Mealhada 

Objetivos: Reabilitação estrutural do edifico 

Adaptação funcional do edifício para instalação dos serviços da 

Assembleia Municipal e Executivo Municipal 

Estimativa 

Orçamental: 
500.000,00 € 
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AEPE 2 – Reabilitação das antigas instalações do IVV 

A área onde se implantam as antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinha apresenta um 

simbolismo histórico importante no desenvolvimento urbano da Cidade da Mealhada. O 

esvaziamento funcional da atividade daquele Instituto assume-se como um fator preponderante 

para estado devoluto e de degradação que os edifícios apresentam atualmente. O programa 

associado à reabilitação e reconversão do património edificado será desenvolvido no âmbito de 

um Concurso de Ideias a promover pela Câmara Municipal. 

 

Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: a definir no âmbito do Concurso de Ideias 

Estimativa 

Orçamental: 
a definir no âmbito do Concurso de Ideias 
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AEPE 3 – Reabilitação do Edifício Vasconcellos Lebre (Tribunal da Mealhada) 

O Edifício Vasconcellos Lebre, onde funciona atualmente o Tribunal da Mealhada, é um edifício 

erigido em finais do século XIX que apresentando linhas sóbrias mas elegantes, espelha uma 

corrente que recorda a grandiosidade de uma arquitetura de pendor clássico. 

Atualmente este edifício apresenta-se muitas patologias na sua estrutura. Sendo uma referência 

no conjunto urbano, deverá ser objeto de uma intervenção de reabilitação e adaptação funcional. 

 

Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Reabilitação estrutural do edifico 

Adaptação funcional do edifício para o funcionamento do tribunal 

Estimativa 

Orçamental: 
400.000,00 € 
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AEPE 4 – Bolsa de Arredamento Urbano 

A Câmara Municipal propõe-se a desenvolver uma Bolsa de Arrendamento Urbano com o objetivo 

de dinamizar e credibilizar o mercado de arrendamento. Os imóveis que integrem a Bolsa de 

Arrendamento Urbano serão avaliados em função do seu estado de conservação e caraterísticas 

de qualidade e conforto, permitindo dessa forma estabelecer uma hierarquização qualitativa dos 

imóveis.  

Para incentivar a reabilitação de imóveis para arrendamento, a Câmara Municipal estabelecerá 

também incentivos financeiros ou de apoio técnico à elaboração dos projetos de reabilitação.  

Promotor: Câmara Municipal de Mealhada / Promotores Privados 

Objetivos: Promoção do mercado de arrendamento 

Reabilitação de imóveis 

Fixação de população  

Estimativa 

Orçamental: 
500.000,00 € 

 

Ações Estruturantes – Infraestruturas Urbanas (AEIU) 

AEIU 1 – Prolongamento da Av. Dr. Manuel Lousada 

AEIU 2 – Abertura de Ligação Viária entre a Rotunda do Leitão e a Rua Visconde 

Valdoeiro ou Av. Dr. Manuel Lousada 



 

 

25 Operação de Reabilitação Urbana da Mealhada 

Câmara Municipal de Mealhada 
Setembro 2015 

A qualificação ambiental e paisagística da zona central da Mealhada deve ser acompanhada por 

um conjunto de medidas que melhorem as condições de mobilidade e circulação viária, criando-

se alternativas que permitam a redução/eliminação do tráfego viário das zonas mais nobres da 

zona central.  

O prolongamento da Av. Dr. Manuel Lousada para Norte – ligação à Rua 27 de Setembro - 

permitirá desviar a maior parte do tráfego que hoje é canalizado para o Largo do Jardim, 

libertando este local do tráfego viário, contribuindo-se assim para uma melhor fruição do espaço 

público. 

A abertura de um novo arruamento entre a Rotunda do Leitão e a Rua Visconde Valdoeiro (opção 

1) ou Av. Dr. Manuel Lousada (opção 2), permite distribuir de uma forma mais ordenada todo o 

tráfego de entrada/saída na EN 1, podendo esta medida resultar na redução do tráfego na Av. da 

Quinta da Nora e na Rua Dr. Luís Navega.  

 

Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Melhoria das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança 

rodoviária 

Estimativa 

Orçamental: 
1.000.000,00 € 

 

Ações Estruturantes – Equipamentos (AEE) 

AEE 1 – Mercado Municipal  

A construção deste equipamento visa preencher uma lacuna importante da Mealhada que é a 

ausência de um espaço de escoamento de produtos agrícolas e pecuários dos pequenos 

produtores do Concelho, bem como um espaço para a realização de venda ambulante de outro 

tipo de produtos - Feira.  

A construção deste equipamento será um contributo importante para o reforço do papel de 

centralidade territorial da cidade da Mealhada, decorrendo daqui benefícios para a zona central 

da Mealhada, em termos de fluxos e dinâmicas territoriais com impacto na economia local. 

A construção deste equipamento e das respetivas infraestruturas de apoio deve ser 

complementada com uma intervenção na Rua do Grupo Desportivo da Mealhada, por forma a 

corrigir irregularidades no traçado e melhoria das condições de acessibilidade viária e pedonal. 
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Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Construção do Mercado Municipal e infraestruturas de apoio 

Requalificação da Rua do Grupo Desportivo da Mealhada 

Estimativa 

Orçamental: 
1.500.00,00 € 

 

AEE 2 – Novo Edifício dos Paços do Município  

Conscientes que o atual Edifício dos Paços do Município apresenta bastantes debilidades ao nível 

do correto funcionamento dos serviços municipais ali instalados e que a dispersão dos serviços 

municipais em diversos edifícios da cidade, dificulta uma boa prestação de serviços aos cidadãos, 

propõe-se edificar um novo Edifício da Câmara Municipal, com o objetivo de concentrar todos os 

serviços municipais num único local e ainda melhorar as condições de trabalho dos funcionário e 

de atendimento aos Cidadãos. 

A localização deste novo equipamento será num local adjacente ao Edifício dos Paços do 

Município tornando-se assim numa mais-valia para a dinamização da zona Central da Mealhada. 
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Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Construção do Novo Edifício dos Paços do Município 

Reabilitação dos espaços públicos envolventes 

Construção de um parque de estacionamento de apoio  

Estimativa 

Orçamental: 
4.000.000,00 € 

 

AEE 3 – Reabilitação do Pavilhão Municipal da Mealhada  

O Pavilhão Municipal da Mealhada foi erigido na década de 80 do século passado tendo com o 

principal missão fomentar o desenvolvimento de atividades desportivas. Embora este 

equipamento se localize a poente da linha de Caminho-de-ferro, é facilmente acedido pela 

população residente no centro da Cidade da Mealhada. Presentemente este equipamento 

apresenta debilidades na sua estrutura e equipamentos, pelo que se torna urgente a realização 

de obras de requalificação. 
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Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Reabilitação do edifício e equipamentos de apoio às atividades 

desportivas  

Estimativa 

Orçamental: 
300.000,00 € 

 

Ações Estruturantes – Espaços Urbanos e Verdes de utilização Coletiva (AEEUVUC) 

AEEUVUC 1 – Requalificação do Jardim Municipal 

O Jardim Municipal, situado na zona central, com cerca de 4500 m2 de área, desenvolve-se 

segundo uma plataforma pavimentada onde assenta um canteiro central bastante emblemático 

rodeado por outros mais irregulares.  

A intervenção de requalificação do Jardim Municipal deverá ser orientada para a melhoria das 

condições de fruição e utilização deste espaço que é o elemento principal da vida urbana no 

centro da cidade. 
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Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Reabilitação do Espaço Público associado ao Jardim 

Construção de infraestruturas de apoio (Bar/Cafetaria, etc) 

Estimativa 

Orçamental: 
500.000,00 € 

 

AEEUVUC 2 – Requalificação da Rua das Flores 

A Rua das Flores é um arruamento de cerca 90 m de comprimento sem saída, situado no interior 

do quarteirão delimitado pela Av. da Quinta da Nora, Rua Dr. Costa Simões e Rua Padre Dr. 

António Breda. 

A requalificação deste espaço deverá ser conduzida de forma a resolver este ponto de impasse, 

promovendo a ligação à Av. da Quinta da Nora, através de um terreno onde se implanta uma 

habitação em ruína.  
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Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Ligação da Rua das Flores à Av. da Quinta da Nora 

Criação de uma zona de encontro/ espaço de sociabilidade  

Estimativa 

Orçamental: 
300.000,00 € 

 

Ações Estruturantes – Atividades Económicas (AEAE) 

AEAE 1 – Elaboração de um Plano de Marketing do Comércio Tradicional 

A dinamização do comércio tradicional na zona central da Mealhada é um fator determinante 

para o sucesso do programa de reabilitação urbana. O papel que este setor representa nas 

dinâmicas urbanas justifica o desenvolvimento de um plano de marketing, agregador das 

estratégias dos diferentes agentes e focalizado na definição de uma identidade do centro urbano 

enquanto espaço atrativo para se viver, passear e fazer compras.  
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A definição de uma imagem identitária associada ao processo de reabilitação urbana é também 

um fator importante para cativar a atração de investimentos para a reabilitação do património 

privado ou para instalação de novas atividades de comércio e serviços.  

 

Promotor: Câmara Municipal de Mealhada / Agentes Privados 

Objetivos: Elaboração e implementação de um Plano de Marketing do Comércio 

Tradicional 

Estimativa 

Orçamental: 
50.000,00 € 

 

AEAE 2 – Promoção de um Programa de Empreendedorismo  

A revitalização económica do centro urbano da Mealhada deve também ser um dos fatores 

impulsionadores da transformação urbana que se pretende operar no âmbito do programa de 

reabilitação urbana. 

Neste contexto, propõe-se desenvolver um programa de empreendedorismo direcionado para a 

atração de empreendedores e novas atividades económicas para a zona central da Mealhada. 

  

Promotor: Câmara Municipal de Mealhada  

Objetivos: Elaboração de um Programa de Empreendedorismo 

Realização de Fóruns/Workshops/Ações de Formação para 

empreendedores. 

Estimativa 

Orçamental: 
100.000,00 € 
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3.4 Apoios e Incentivos para a Reabilitação Urbana 

 

As ações de reabilitação urbana a executar pelos proprietários e demais titulares de direitos 

beneficiam dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 

nomeadamente: 

� IMI – Redução em 50% da Taxa de IMI, por um período de 5 anos nos prédios urbanos 

objeto de ações de reabilitação;  

� IMT – Redução em 50% do IMT nas aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma 

de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na 

primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado em Área de 

Reabilitação Urbana;  

Além disso, os proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações têm acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, previstos 

no Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Da parte da Câmara Municipal é estabelecida uma redução de 50 % em todas as taxas previstas 

no Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação, que decorrem da concessão de licenças, 

prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter 

particular, aplicáveis à reabilitação urbana de edifícios. 

 

3.5 Estimativa de Investimento no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

 

A implementação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana será suportada através de 

investimento público e investimento privado.  

O investimento dos privados será maioritariamente canalizado para a reabilitação do património 

edificado, podendo também existir alocação de verbas para participação na Bolsa de 

Arrendamento Urbano, no Programa de Marketing do Comércio Tradicional e no Programa de 

Empreendedorismo. 

Por sua vez, o investimento público será afeto preferencialmente às ações estruturantes do 

programa de reabilitação. De qualquer modo, prevê-se que uma parte do investimento público 

também seja direcionada para ações de requalificação de diversos troços de arruamentos 

inseridos na área de reabilitação urbana.  
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Reabilitação de Edificado 

Para cálculo dos encargos estimados com a reabilitação do património edificado privado, 

identificou-se o custo médio de reabilitação em função do estado de conservação do património 

edificado. Deve ser notado que a avaliação do estado de conservação do edificado teve por base 

uma observação exterior dos imóveis e que a área bruta de construção foi obtida a partir do 

polígono de implantação da edificação principal, sendo apenas contabilizados os pisos acima da 

cota de soleira.  

Estado de 

Conservação 

Custo médio 

estimado para 

reabilitar (€/m2) 

Área bruta de 

construção dos 

Imóveis (m2) 

Investimento 

Estimado (€) 

Bom - 24039 0,00 

Razoável 300,00 80636 24.190.800,00 

Mau 500,00 9292 4.646.000,00 

Ruína 650,00 2870 1.865.500,00 

 30.702.300,00 

 

Reabilitação Espaços Públicos e Mobilidade Urbana 

A reabilitação de espaços públicos deve abranger preferencialmente intervenções de 

requalificação dos pavimentos, mobiliário urbano, drenagem de águas pluviais, iluminação, 

sinalética informativa e promoção da mobilidade urbana. De acordo com o levantamento 

efetuado prevê-se a necessidade de realizar intervenções na Av. 25 de Abril, Rua Dr. Costa Simões, 

Rua Dr. Padre António Breda, Rua das Flores, Av. da Quinta da Nora, Rua Dr. Luís Navega, Rua 

Visconde de Valdoeiro, Rua Dr. José Cerveira Lebre e Rua das Escolas Novas.  

No âmbito da reabilitação dos arruamentos da zona central da Mealhada poderá surgir a 

necessidade de criação de novas áreas de estacionamento automóvel com o objetivo de 

preencher as lacunas existentes neste domínio. 

Os arruamentos não apresentam necessariamente as mesmas necessidades ao nível da 

reabilitação do espaço público. De qualquer modo, e tendo como referência as últimas 

intervenções realizadas na Cidade de Mealhada, estima-se um valor médio de reabitação do 

espaço público de 80,00 €/m2. 

 

Área a intervencionar (m2) Custo da reabilitação (€/m2) 
Investimento 

Estimado 

24 200, 00 80,00 1 936 000,00 € 

 



 

 

34 Operação de Reabilitação Urbana da Mealhada 

Câmara Municipal de Mealhada 
Setembro 2015 

Ações Estruturantes 

Tipologia da ação Investimento Estimado 

Parque Edificado 1.400.000,00 €* 

Infraestruturas Urbanas 1.000.000,00 € 

Equipamentos 5.800.000,00 € 

Espaços Urbanos e Verdes de utilização Coletiva 800.000,00 € 

Atividades Económicas 150.000,00 € 

Total 9.200.000,00 € 
*- este valor deverá ser revisto após a definição do programa base para requalificação das antigas instalações do IVV 

Síntese  

Investimento Público 11.136.000,00 € 

Investimento Privado 30.702.300,00 € 

Total 41.838.300,00 € 

 

3.6 Financiamento 

  

A implementação das iniciativas de cariz público do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

depende das disponibilidades orçamentais da Câmara Municipal e ainda das linhas de 

financiamento Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – Portugal 2020. 

No que concerne ao investimento a realizar pelos privados, prevê-se que o mesmo possa ser 

apoiado através de incentivos financeiros por parte da Câmara Municipal e linhas de 

financiamento Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – Portugal 2020. 
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Anexo 

Planta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 




