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1. Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos do PARU (definidos em estreita colaboração com os agentes relevantes do território) 

foram estabelecidos de acordo com as características patrimoniais, arquitetónicas, socioeconómicas, culturais, 

funcionais, entre outras, das áreas de intervenção consideradas prioritárias no Município da Maia, a saber:  

 

1.1 ARU do Centro da Maia 

Estando a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro da Maia legalmente constituída e em vigor desde 

janeiro de 2015 (delimitação publicada no Aviso n.º 299/2015, em sede de Diário da República, 2.ª série, n.º 6, 

de 9 de janeiro de 2015), a qual abrange o designado centro histórico do Município, o Executivo Municipal 

considerou pertinente proceder a uma revisão desta delimitação, fruto, fundamentalmente, de dois motivos: 

1) A necessidade de abarcar um conjunto de investimentos estruturantes em matéria de reabilitação urbana, 

essencialmente de natureza pública, mas também privada, permitindo o acesso aos mecanismos de 

financiamento da política de cidades previstos no Portugal 2020, com particular destaque para o PEDU; 

2) A intenção de reforçar a coerência territorial e estratégica da ARU previamente delimitada, no sentido de 

garantir a integração e a articulação da mesma relativamente a espaços contíguos onde se prevê o 

desenvolvimento de projetos e ações com forte relevância territorial (designadamente a zona desportiva da 

Cidade, a quinta correspondente à sede da recentemente criada Fundação Gramaxo e o quarteirão 

correspondente ao edifício de habitação coletiva projetado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, onde se 

prevê a instalação de um equipamento coletivo relevante em termos culturais e urbanos). 

A ARU do Centro do Maia constitui o principal foco da estratégia de regeneração urbana do Município, estando 

a ela associados os seguintes objetivos estratégicos: 

 Consolidar um núcleo histórico central da cidade, baseado em novos padrões morfológicos e tipológicos; 

 Criar condições para uma melhor conexão entre morfologias e formas urbanas distintas, cuja presença se 

tenderá a prolongar no tempo; 

 Melhorar a qualidade urbana do centro histórico da cidade da Maia, através da reabilitação e ocupação do 

parque edificado, sublinhando as dimensões da eficiência energética das estruturas; 

 Preservar os elementos arquitetónicos e patrimoniais mais interessantes em presença; 

 Requalificar os espaços de vivência coletiva, públicos e privados; 

 Reconverter e dinamizar os espaços comerciais ou edifícios de serviços obsoletos ou devolutos, apostando 

na fixação de perfis de atividades diferenciadoras; 

 Dissipar de forma progressiva o problema dos devolutos (edifícios, espaços não programados e vazios 

urbanos, com destaque para a reconversão e refuncionalização dos espaços comerciais correspondentes 

às galerias comerciais de primeira geração); 
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 Melhorar as condições de mobilidade e circulação dentro da ARU e entre esta área e a sua envolvente 

imediata; 

 Promover uma maior integração urbana e social dos empreendimentos de habitação de interesse social 

localizados na ARU (Bairro do Sobreiro e conjuntos Maia I e Maia II), favorecendo o sentimento de pertença 

e a apropriação dos espaços públicos, com recurso a uma intervenção integrada, tanto ao nível da 

dimensão urbanística (espaço público e edifícios), como do apoio socioeconómico e da dinamização 

cultural; 

 Preparar soluções de absorção da EN14 pela cidade, anulando o efeito de esteira de rutura territorial do 

centro da cidade hoje existente, geradora de tensão e desequilíbrios e impeditiva de continuidade espacial 

harmónica e funcional. 

 

1.2 Outras Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 

Seguindo o novo paradigma instituído com a aprovação das bases gerais da política pública de solos, do 

ordenamento do território e do urbanismo, e de toda a legislação subsequente, bem como a recentemente 

publicada estratégia para a habitação, em articulação com os objetivos de desenvolvimento dos aglomerados 

urbanos, da reabilitação urbana e da revitalização demográfica e económica, enquanto partes integrantes do 

universo da política de cidades, outrossim alinhando globalmente todo o propósito de ordenamento territorial na 

Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP, Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2015, de 7 de 

julho), identificou-se a necessidade de promover a delimitação de outras ARU, ao abrigo do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, com vista a implementar a regeneração e 

reabilitação dos edifícios e espaços públicos envolventes, correspondentes às seguintes zonas do Concelho da 

Maia: 

 Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa, que configura uma 

infraestrutura de acolhimento empresarial no domínio da função aeronáutica, maioritariamente nas 

componentes de formação e lazer, configurando-se, atualmente como uma zona industrial abandonada;   

 Esteira da Rua D. Afonso Henriques, abrangendo os aglomerados urbanos de Águas Santas e Pedrouços, 

sobretudo alguns núcleos contíguos mais degradados; 

 Núcleo de Ardegães, abrangendo o aglomerado rural dos Lavradores e o Lugar de N.ª Sr.ª dos Aflitos, na 

Freguesia de Águas Santas, que inclui uma componente ribeirinha, confrontante com um troço de elevado 

interesse natural e patrimonial do rio Leça; 

 Núcleo do Monte de Santa Cruz, na Freguesia do Castêlo da Maia; 

 Esteira da EN14, na Freguesia do Castêlo da Maia; 

 Esteira da Rua Cruz das Guardeiras, entre a Rotunda das Guardeiras e o Aeroporto Internacional Francisco 

Sá Carneiro, abrangendo os aglomerados urbanos de Moreira e Vila Nova da Telha, sobretudo alguns 

núcleos mais degradados na envolvente. 
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Para as ARU acima referidas, relativamente às quais o Município da Maia deliberou já promover a respetiva 

delimitação, está a ser definida uma estratégia comum, que prevê como principais objetivos estratégicos os 

seguintes: 

1. Objetivos maioritariamente dependentes de intervenções promovidas pelos proprietários dos imóveis 

abrangidos: 

 Reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente desadequados; 

 Melhoria das condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

 Proteção e promoção do património edificado existente e dos valores patrimoniais, materiais e 

simbólicos, como fatores de identidade, diferenciação e competitividade urbana; 

 Desenvolvimento de novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 

 Fomento da adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados. 

 

2. Objetivos maioritariamente dependentes de intervenções públicas integradoras e maximizadoras das 

intervenções promovidas pelos proprietários dos imóveis: 

 Reabilitação do tecido urbano degradado ou em degradação; 

 Integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos existentes; 

 Modernização das infraestruturas urbanas; 

 Promoção da melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública 

e dos demais espaços de circulação, incluindo na articulação com as vias de primeira ordem, sob tutela 

externa; 

 Criação e melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; 

 Requalificação dos espaços verdes, dos espaços urbanos e dos equipamentos de utilização coletiva. 

 

2. Planta de delimitação territorial dos perímetros em que se pretende intervir 

Em anexo encontram-se as plantas de delimitação territorial dos perímetros alvo da intervenção do Plano de 

Ação para a Regeneração Urbana da Maia. 
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3. Modelo habitacional 

Atendendo à importância da ARU do Centro da Maia no contexto da estratégia de regeneração urbana do 

Município (na qual esta ARU se assume como o principal foco), é apresentada de seguida uma descrição do 

modelo habitacional que lhe está associado. 

3.1. ARU do Centro da Maia  

De uma forma muito sumária, pode começar por dizer-se que nesta área, tomando como referência a nova 

proposta de redelimitação da ARU do Centro da Maia, residiam, em 2011, de acordo com os dados do último 

período censitário, 5.020 indivíduos (concentrando 12,5% do núcleo urbano correspondente à atual freguesia 

da Cidade da Maia, e apenas 3,7% do Concelho), distribuídos por 1.974 famílias (resultando numa dimensão 

média das famílias de 2,5 indivíduos). 

Da análise da Tabela 1 verifica-se que a população residente apresenta um cenário de envelhecimento 

demográfico um pouco mais acentuado que na média do Concelho. Do total da população residente, cerca de 

59,8% corresponde a população adulta (com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos); as crianças 

(entre os 0 e os 13 anos) representam 13,8%; os jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos 

correspondem a 11,8%; e, por fim, a população idosa (população com mais de 64 anos) corresponde a 14,7%, 

ligeiramente acima da média do Concelho, situada nos 13,4%. 

 

Tabela 1. Estrutura etária da população residente na ARU, na Cidade da Maia e no Concelho da Maia 

GRUPOS ETÁRIOS ARU CIDADE CONCELHO 

Crianças (0-13 anos) 13,8% 15,3% 15,7% 

Jovens (14-25 anos) 11,8% 11,3% 11,3% 

Adultos (25-64 anos) 59,8% 60,3% 59,6% 

Idosos (mais de 64 anos) 14,7% 13,1% 13,4% 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

 

Quando analisada a representatividade dos idosos e das crianças a nível familiar, verifica-se que a maioria 

(54,3%) das famílias clássicas localizadas na ARU não tem nenhuma pessoa com mais de 65 anos ou menos 

de 15 anos. Por sua vez, 27,9% das famílias têm pessoas com 65 anos ou mais, e 26,4% têm pessoas com 

menos de 15 anos. Efetivamente, na área em análise, a proporção da população idosa nas famílias está a 

aumentar, seguindo a tendência de envelhecimento da população nacional.  

As famílias clássicas no novo perímetro da ARU em questão representam apenas 3,93% do total do Concelho 

e 13,6% do total da Cidade da Maia. Destas, 53,7% são constituídas apenas por uma ou duas pessoas, valor 

acima da média do Concelho (46,8%).  



Plano de Ação para a Regeneração Urbana do 
Município da Maia  

 

 

 

 

Página 9 de 35 
 

 

Quando analisada a empregabilidade em contexto familiar, verifica-se, na nova área da ARU, uma situação 

semelhante à globalidade do território concelhio, sendo que a maioria das famílias clássicas não tem nenhum 

elemento desempregado (81,3%), 15,8% tem um elemento desempregado e apenas 3% têm mais do que um 

membro desempregado (mais 0,7% que no Concelho). 

 

 

Figura 1. Famílias clássicas da ARU com elementos desempregados 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

 

Em 2011, a maioria da população residente na ARU não tinha atividade económica, apenas 41,49% dos 

indivíduos residentes estavam empregados e 8,76% encontravam-se à procura de emprego. No entanto, do 

total de indivíduos empregados, 54,5% trabalha no Concelho. 

 

Tabela 2. Atividade económica dos indivíduos residentes na nova área da ARU 

ATIVIDADE ECONÓMICA ARU CIDADE CONCELHO 

Indivíduos residentes 

desempregados à procura do 1.º 

emprego 

1.33% 1.38% 1.23% 

Indivíduos residentes 

desempregados à procura de novo 

emprego 

7.43% 5.92% 6.16% 

Indivíduos residentes empregados 41.49% 46.24% 45.12% 

Indivíduos residentes pensionistas 

ou reformados 
19.40% 16.80% 17.20% 

Indivíduos residentes sem atividade 

económica
1
 

34.90% 30.06% 30.66% 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

                                                           
1
 Inclui estudantes, domésticos, reformados, incapacitados e outros inativos 

Famílias 
clássicas sem 

desempregados; 
1604; 81% 

Famílias 
clássicas com 1 
desempregado; 

311; 16% 

Famílias 
clássicas com + 

do que 1 
desempregado; 

59; 3% 
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De ressaltar, da análise da tabela anterior, a situação mais gravosa da área da ARU, ao nível dos números do 

desemprego e da população sem atividade económica, relativamente à globalidade do Concelho, que decerto 

traduzem um conjunto de problemas sociais mais localizados nos conjuntos de habitação social do Sobreiro, 

Maia I e Maia II (o primeiro alvo de intervenção específica no âmbito do PAICD), inscritos na ARU, isto apesar 

da área do Centro da Cidade, que corresponde à redelimitação da ARU, conter também núcleos populacionais 

socialmente mais favorecidos e qualificados. 

Dos 2083 indivíduos residentes na área da ARU empregados, 78% encontra-se a trabalhar no setor terciário e 

apenas 22% no setor secundário, estando a representatividade do setor primário reduzida a 0,1%. 

 

 

Figura 2. Distribuição dos indivíduos residentes empregados por setor de atividade 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

 

No que concerne ao nível de escolaridade, constata-se que a maior proporção diz respeito a indivíduos 

residentes que concluíram o ensino básico (52,61%), sendo que, destes, 25,06% diz ter apenas o 1.º ciclo do 

ensino básico, ligeiramente acima da média do Concelho (22,88%). Os indivíduos com curso superior 

representam 17,05%, valor este que, apesar de estar acima da média do Concelho (15,91%), é inferior ao 

registado na Cidade da Maia (20,56%). 

 

Tabela 3. Nível de escolaridade dos indivíduos residentes na ARU, Cidade da Maia e Concelho da Maia 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE ARU CIDADE CONCELHO 

Indivíduos residentes com o 1.º 

ciclo do ensino básico 
25.06% 19.89% 22.88% 

Indivíduos residentes com o 2.º 

ciclo do ensino básico 
11.37% 10.75% 12.25% 

Indivíduos residentes com o 3.º 

ciclo do ensino básico 
16.18% 16.43% 16.30% 

Indivíduos residentes com o 13.78% 16.41% 15.09% 

Indivíduos 
residentes 

empregados no 
setor primário  

0% 

Indivíduos 
residentes 

empregados no 
setor secundário 
[PERCENTAGE] 

Indivíduos  
residentes 

empregados no 
setor terciário 

[PERCENTAGE] 
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ensino secundário 

Indivíduos residentes com o 

ensino pós-secundário 
0.84% 1.10% 1.06% 

Indivíduos residentes com um 

curso superior 
17.05% 20.56% 15.91% 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

À data do último registo censitário (2011), 25% dos indivíduos residentes na ARU estavam a frequentar o 1.º 

ciclo do ensino básico, 31% estavam a frequentar o 2.º e o 3.º ciclos do ensino básico, 21% estavam a 

frequentar o ensino secundário e 22% estavam a frequentar um curso superior, em tudo semelhante aos dados 

relativos ao Concelho, em igual período.  

 

Figura 3. Indivíduos residentes na ARU a frequentar o ensino escolar 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

Dos 960 indivíduos residentes na ARU que frequentam o ensino escolar, 83,3% estudam no Concelho, valor 

acima do verificado no próprio Concelho (74,8%).  

O parque edificado era constituído por cerca de 385 edifícios (representando 6,2% do total dos edifícios da 

Cidade da Maia), que, por seu turno, contemplavam 2 380 alojamentos (cerca de 14% do total dos alojamentos 

existentes na Cidade da Maia, à data do último recenseamento, e 4% do total do Concelho), dos quais 12% 

foram identificados como estando vagos, valor acima da média da Cidade e do Concelho. De salientar ainda a 

dinâmica do mercado de arrendamento neste setor da Cidade, estando 46% dos alojamentos arrendados, 

contrapondo a valores mais baixos na Cidade (20%) e no Concelho (22%). Importa salientar que este valor 

expressivo no âmbito do arrendamento reflete, sem dúvida, o peso relativo dos empreendimentos de habitação 

social inscritos na ARU, designadamente o Bairro do Sobreiro e os bairros Maia I e Maia II. 

Na generalidade, os alojamentos familiares têm todas as condições de habitabilidade, sendo praticamente de 

99,9% a percentagem de edifícios com água, retrete, esgotos e banho. A maioria dos alojamentos tem área 

inferior a 100 m
2
, ainda que haja uma percentagem significativa de alojamentos com área entre os 100 m

2
 e os 

Indivíduos residentes a 
frequentar o 1º ciclo do 

ensino básico; 240; 25% 

Indivíduos residentes a 
frequentar o 2º ciclo do 

ensino básico; 123; 13% 

Indivíduos residentes a 
frequentar o 3º ciclo do 

ensino básico; 169; 18% 

Indivíduos residentes a 
frequentar o ensino 

secundário; 205; 21% 

Individuos residentes a 
frequentar o ensino pós-

secundário; 9; 1% 

Indivíduos residentes a 
frequentar um curso superior; 

214; 22% 

Indivíduos residentes a frequentar o 1º ciclo do 
ensino básico 

Indivíduos residentes a frequentar o 2º ciclo do 
ensino básico 

Indivíduos residentes a frequentar o 3º ciclo do 
ensino básico 

Indivíduos residentes a frequentar o ensino 
secundário 

Individuos residentes a frequentar o ensino pós-
secundário 

Indivíduos residentes a frequentar um curso superior 
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200 m
2
 (44,3%). Destaca-se ainda que 36,9% dos alojamentos familiares clássicos são constituídos por 3 ou 4 

divisões. 

 

Tabela 4. Área dos alojamentos familiares na ARU, na Cidade da Maia e no Concelho da Maia 

ÁREA DOS ALOJAMENTOS FAMILIARES ARU CIDADE CONCELHO 

Alojamentos familiares clássicos de 

residência habitual com área até 50 m
2
 

6.4% 4.8% 7.7% 

Alojamentos familiares clássicos de 

residência habitual com área de 50 m
2
 a 

100 m
2
 

46.8% 35.0% 36.6% 

Alojamentos familiares clássicos de 

residência habitual com área de 100 m
2
 a 

200 m
2
 

44.3% 52.6% 47.6% 

Alojamentos familiares clássicos de 

residência habitual com área maior que 

200 m
2
 

2.5% 7.5% 8.1% 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

 

A disponibilidade de estacionamento por alojamento na área da ARU é bastante reduzida, onde a maioria dos 

alojamentos (46%) tem apenas lugar para um veículo e 40% dos alojamentos não tem estacionamento, mais 

do dobro relativamente à restante área da Cidade (19,2%) e ao Concelho (20%). 

 

 

Figura 4. Alojamentos familiares com estacionamento na ARU 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

 

Alojamentos familiares 
clássicos de residencia 

habitual com estacionamento 
p/ 1 veículo; 902; 46% 

Alojamentos familiares 
clássicos de residencia 

habitual com estacionamento 
p/ 2 veículos; 219; 11% 

Alojamentos familiares 
clássicos de residencia 

habitual com estacionamento 
p/ 3 ou +  veículos; 57; 3% 

Alojamentos familiares 
clássicos de residencia 

habitual SEM 
Estacionamento; 785; 40% 

Alojamentos familiares clássicos de residencia 
habitual com estacionamento p/ 1 veículo 

Alojamentos familiares clássicos de residencia 
habitual com estacionamento p/ 2 veículos 

Alojamentos familiares clássicos de residencia 
habitual com estacionamento p/ 3 ou +  veículos 

Alojamentos familiares clássicos de residencia 
habitual SEM Estacionamento 



Plano de Ação para a Regeneração Urbana do 
Município da Maia  

 

 

 

 

Página 13 de 35 
 

 

Do ponto de vista da sua ocupação, a nova ARU do Centro da Maia constitui-se como um centro urbano de 

características invulgares, pela presença de tipologias edificatórias com características bastante diferentes, que 

se misturam. 

Em termos de estrutura urbana, a sua génese é de matriz espontânea, mas nem por isso muito irregular e, por 

isso, tem permitido uma transformação progressiva num modelo de cidade que se caracteriza por maiores 

volumetrias e grandes espaços públicos. Por causa de uma transformação desenvolvida sobretudo de ―dentro 

para fora‖ (quando o mais habitual é o oposto - este modelo de cidade costuma surgir nas periferias dos 

centros), trata-se de um centro relativamente jovem (pela sua renovação e consolidação nas últimas três 

décadas), cujo modelo está lentamente a alastrar-se à envolvente. 

Deste modo, podemos afirmar que a área de estudo é bastante heterogénea, em termos morfotipológicos, 

convivendo lado-a-lado os seguintes modelos: 

(i) Frentes urbanas de baixa volumetria, constituídas por edifícios unifamiliares isolados, geminados, 

quer nas versões mais antigas e associadas à génese do povoamento (de lote mais estreito), quer 

nas versões mais recentes (anos 70), com lotes mais reduzidos; 

(ii) Edifícios isolados de grande volumetria (em altura ou em extensão), com usos não habitacionais; 

(iii) Conjuntos de edifícios em banda de volumetria média de cariz habitacional, envolvidos por espaço 

público ou de utilização pública;  

(iv) Frentes urbanas constituídas por edifícios contíguos de grande volumetria, de uso 

predominantemente residencial, com comércio e serviços nos pisos baixos. 

 

 

A referida mistura tipológica origina uma morfologia urbana híbrida, sendo que os espaços definidos pelos 

arruamentos não constituem quarteirões convencionais: tanto os encontramos totalmente preenchidos por um 

conjunto de edifícios com um reduzido logradouro totalmente permeabilizado, como os há com extensos 

espaços expectantes, por consolidar, como ainda se nos apresentam constituídos por várias das tipologias 

acima referidas, formando frentes descontínuas e desalinhadas, características de processos de transformação 

e consolidação acelerada. 

 



Plano de Ação para a Regeneração Urbana do 
Município da Maia  

 

 

 

 

Página 14 de 35 
 

 

 

 

Figuras 5 e 6. Tipologia de edifícios em presença na ARU e cérceas dominantes 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

 

Consequentemente temos arruamentos onde as frentes urbanas distintas se sucedem muitas vezes com 

grande irregularidade de alinhamentos (uma vez que os edifícios mais recentes foram obrigados a recuar por 

forma a garantir, no futuro, o alargamento das estreitas vias e/ou dos passeios). Por outro lado, a paisagem 

urbana é também caracterizada pelo contraste volumétrico que se manifesta, tanto ao nível da variação de 

cérceas dos edifícios, como na desarticulação das respetivas implantações, linguagens, tempos de construção 

e materiais. Estas situações não ocorrem em todos os locais da mesma forma, sendo mais acentuados em 

zonas de transição tipológica mais vincada. As variações arquitetónicas, que naturalmente acompanham a 

época dos edifícios, acentuam esta heterogeneidade da imagem da Cidade e da composição do edificado. Não 

se pode aplicar aqui, pelo menos em termos de aceção pontual, o conceito de dissonância arquitetónica e/ou 

urbanística, uma vez que as diferentes tipologias estão praticamente em igualdade de representação quanto ao 

número de edifícios, e, precisamente, porque o reflexo das descontinuidades morfológicas e tipológicas é 

relativamente generalizado. Os gráficos anteriores representam os dados existentes que permitem corroborar a 

leitura apresentada. 
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O gráfico seguinte (o primeiro) atesta o caráter recente da área de estudo face à generalidade do núcleo dos 

centros urbanos, com ¾ dos edifícios a serem construídos nas décadas de 70 e daí em diante, o que é 

consistente com a informação relativa ao tipo de estrutura existente na massa edificada (segundo gráfico). Os 

escassos 25% de edifícios mais antigos, anteriores a 1970, são uma marca desta área, na medida em que têm 

um peso superior ao que se verifica à escala da Cidade (19,5%) e à escala do Concelho (3,5%). Daqui decorre 

que a Cidade da Maia, e mais concretamente o seu núcleo central, preservam o pouco património construído 

de caráter histórico do Concelho. Embora esta área possa não concentrar um elevado número de edifícios 

classificados ou inventariados na carta de património do Concelho (são apenas 6), ela integra, sem dúvida, 

vários edifícios com interesse arquitetónico e conjuntos pequenos, mas relativamente homogéneos, de edifícios 

de época que valorizam o espaço urbano, se estiverem bem conservados e tiverem usos compatíveis com as 

suas características. 

 

Figuras 7 e 8. Época de construção e tipos de materiais construtivos dos edifícios em presença na nova ARU 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 
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Figuras 7 e 8. Época de construção e tipos de materiais construtivos dos edifícios em presença na nova ARU 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

As figuras seguintes, referentes à perspetiva histórica da urbanização da área central da Cidade da Maia 

(recorrendo para tal à cartografia antiga disponível e digitalizada), atestam as afirmações anteriores, 

corroborando a ideia de que a ARU do Centro da Maia abrange o núcleo urbano mais antigo da Cidade (esta 

ideia é particularmente evidente na cartografia referente ao ano de 1945) e também do papel estruturador que 

a antiga estrada N14 assume nesta área. 

     

Figuras 9 e 10. Perspetiva histórica da ocupação urbana no Centro da Cidade da Maia (1945 e 1984) 

Fonte: Espaço Municipal / Município da Maia, planimetria, 1945 e 1984. Tratamento GeoAtributo / Quaternaire Portugal. 
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Em termos funcionais, esta área concentra um número significativo de estabelecimentos comerciais e de 

serviços, assim como alguns equipamentos coletivos de grande porte, o que decorre do seu caráter central e 

polarizador. A este propósito importa destacar a grande concentração de equipamentos culturais, desportivos e 

da administração pública. Naturalmente, em termos de área construída, a função residencial mantém a sua 

dominância. 

O comércio e os serviços não se distribuem da mesma forma pela área de estudo, concentrando-se em zonas 

de maior densidade construtiva e sendo residual na de menor densidade. Regista-se uma elevada oferta de 

áreas comerciais, muitas das quais já se encontram em estado de abandono e com níveis de degradação, 

especialmente aquelas que correspondem a modelos em desuso – galerias comerciais de primeira e segunda 

geração. Esta constatação deve ter como consequência o equacionar seriamente a criação de novas frações 

para estes usos nos edifícios a reabilitar, construir ou reconstruir, nas franjas e no interior da área de estudo, 

bem como a necessidade de promover ações de reabilitação e refuncionalização dos imóveis existentes, num 

quadro estratégico integrado, muito ligado à dinamização e reanimação das atividades comerciais e de 

proximidade no Centro da Cidade. 

O gráfico seguinte é representativo da estrutura funcional do parque edificado acima descrita: mostra que o 

peso dos edifícios principalmente não residenciais é muito elevado, sendo muito superior à verificada ao nível 

da Cidade e do Concelho (7% e 6%, respetivamente). Por outro lado, e apesar da parcela de edifícios 

principalmente residenciais ser diminuta relativamente ao total, ela é 4 a 5 vezes superior ao que ocorre ao 

nível da Cidade e do Concelho. 

 

Figura 11. Estrutura funcional do parque edificado em presença na nova proposta de ARU 

Fonte: INE, Censos de 2011 (informação à subsecção estatística) 

 

No que respeita ao estado de conservação do edificado, importa referir que se utilizou como base de análise o 

trabalho produzido no âmbito do processo de delimitação da ARU em vigor, tendo sido entretanto feita uma 

atualização do mesmo, tendo em consideração a nova delimitação da ARU do Centro da Maia. Apesar das 

variações analíticas que a atualização suscitou, e considerando as áreas de acréscimo à delimitação original 
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da ARU, importa referir que não ficam significativamente em causa, de um modo geral, as conclusões 

previamente realizadas. 

Por conseguinte, para além da análise efetuada sobre as novas áreas a incluir no perímetro da ARU, procedeu-

se também a uma reavaliação do edificado, à data de 19 de agosto, reconsiderando, com maior exigência, 

alguns dos critérios de classificação, referentes não a aspetos construtivos, mas também à imagem do 

edificado, de que resultaram algumas alterações pontuais, em geral correspondentes a uma degradação ligeira 

da apreciação efetuada anteriormente. 

Assim, e no seguimento do trabalho de campo então realizado para a avaliação geral do estado exterior do 

edificado, conclui-se que a área de estudo apresenta um estado de conservação globalmente razoável. No 

entanto, há claramente duas realidades que se associam à já referida heterogeneidade presente: 

a) Os edifícios construídos nos últimos 30-40 anos oscilam entre o bom e o razoável estado de 

conservação, apesar da existência de algumas situações problemáticas, como é o caso da 

esmagadora maioria dos edifícios de habitação social e de alguns edifícios de promoção privada, com 

dimensão significativa, que apresentam patologias construtivas ao nível da envolvente exterior; 

b) Os edifícios mais antigos oscilam entre o razoável e o mau estado de conservação, sendo neste grupo 

que surgem alguns casos de construções em ruína. 



Plano de Ação para a Regeneração Urbana do 
Município da Maia  

 

 

 

 

Página 19 de 35 
 

 

 

Figura 12. Estado de conservação exterior do edificado em presença na ARU em vigor (atualização Agosto 2015) 

Fonte: Espaço Municipal / Município da Maia, Ortofotomapa, 2010. GeoAtributo / Quaternaire Portugal e Espaço Municipal, 

tratamento e atualização do estado de conservação exterior do edificado, 2015. 

 

Os edifícios em mau estado de conservação ou ruína estão dispersos pela área urbana em estudo, 

identificando-se os principais conjuntos no Bairro do Sobreiro, em edifícios uni e bifamiliares ao longo da Rua 

Eng.º Duarte Pacheco e da Rua Augusto Simões, no quarteirão de cariz rural delimitado pela Rua Augusto 

Simões / Avenida António dos Santos Leite / Travessa dos Correios e envolvente próxima e em algumas 
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edificações em ruína junto à rotunda de cruzamento da Linha do Metro / EN14 / Rua Dona Deolinda Duarte dos 

Santos.  

 

  

Figuras 13 e 14. Exemplos de edifícios em ruína. À esquerda, na Rua Augusto Simões - à direita, junto à 

rotunda da Linha do Metro / N14 / Rua Dona Deolinda Duarte dos Santos 

Fonte: GeoAtributo/ Quaternaire Portugal, 2014 

 

Apesar de se tratarem de construções mais recentes, os edifícios do Bairro do Sobreiro evidenciam um mau 

estado de conservação, nomeadamente com a fissuração e degradação generalizada da sua envolvente 

exterior. Esta situação já se mantém, pelo menos, desde o ano 2003 (identificado pelo Parecer do Instituto de 

Construção – LFC/IC 121.2003), pelo que se presume que a ausência de manutenção tenha agravado as 

condições de salubridade interiores. 

As ações de requalificação urbana que venham a ser realizadas nesta área deverão igualmente abranger as 

infraestruturas públicas, dotando assim a área do mesmo nível de infraestruturação das zonas de expansão 

urbana mais recentes (redes hidráulicas, gás, eletricidade e telecomunicações e outras). Em particular, as 

redes de drenagem de águas pluviais e de saneamento, apresentam necessidades especiais de requalificação 

e renovação, pelo facto de serem infraestruturas bastante antigas. No caso da primeira rede, de referir que 

existe uma linha de água entubada que atravessa o bairro e a zona desportiva que também necessita de 

requalificação. A estratégia de reabilitação deverá ainda privilegiar o tratamento dos espaços verdes e práticas 

ambientais que valorizem a sustentabilidade das soluções de infraestruturas do espaço público, por exemplo 

tirando proveito da recolha e reaproveitamento das águas pluviais para usos de manutenção, fazendo uso de 

áreas permeáveis para reduzir os caudais de escoamento, entre outras. 
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Figuras 15 e 16. Vista da degradação generalizada da envolvente exterior dos edifícios do Bairro do 

Sobreiro. 

Fonte: GeoAtributo / Quaternaire Portugal, 2014 

 

Importa referir que em bom estado de conservação estão, sobretudo, alguns edifícios públicos e equipamentos 

coletivos mais recentes e um número limitado de edifícios de habitação coletiva, nos quais se incluem também 

os 7 blocos recentemente intervencionados do Bairro do Sobreiro (blocos 30, 35, 36, 37 e, mais recentemente, 

também os blocos 14 e 15), fruto da política de regeneração urbana que o Município iniciou nos últimos 

tempos. Assim, em termos globais, pode afirmar-se que a reabilitação de edifícios não tem sido privilegiada 

pelo setor privado. 

Com efeito, o processo de substituição progressiva de edifícios antigos por novos e o alastramento de um 

modelo de cidade mais contemporâneo está dependente de uma iniciativa privada mais dinâmica, capaz de 

ultrapassar a situação de estagnação atual, fruto da situação económica do País. 

As tipologias edificatórias acima identificadas têm associados diferentes potenciais de transformação: os 

edifícios de maior volumetria são, à partida, construções mais recentes que, sem prejuízo de requererem 

intervenções de reabilitação ou revitalização, são para manter, enquadrando-se na estratégia que tem vindo a 

ser prosseguida pelo Município; os edifícios mais antigos, de menor área construída, serão, segundo se 

depreende do regulamento do PDM, para substituir progressivamente, em particular no setor norte da ARU. 

A ausência de dinâmica de reconversão das parcelas urbanas acentua o contraste urbano acima referido e a 

degradação dos edifícios assume-se como uma tendência que importa controlar. 

Esta ARU do Centro da Maia apresenta uma forte componente de investimento público (habitação, 

equipamentos e espaço público), sendo muito significativa a área correspondente à propriedade do Município 

da Maia e da Espaço Municipal (bairros sociais, equipamentos e sistema de espaços públicos). Para que seja 

possível salvaguardar a qualidade urbana existente e viabilizar os investimentos feitos no passado, a autarquia 

deverá manter o esforço de intervenção, embora adaptando-o à sua capacidade financeira. 
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Quanto às áreas a integrar no perímetro da ARU no âmbito da redelimitação proposta, considerem-se, antes do 

desenvolvimento do diagnóstico a promover no âmbito da elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana, as seguintes informações: 

a) A zona desportiva da Cidade inclui um conjunto de equipamentos públicos que merecem, em alguns 

casos, particular atenção devido ao facto de serem infraestruturas de 1ª geração construídas nos anos 

80 e 90 do seculo passado, que tiveram, e têm, intensa atividade ao longo destes mais de 30 anos. A 

título exemplificativo, refiram-se, por exemplo, as necessidades verificáveis de promover obras de 

reabilitação profunda das estruturas metálicas espaciais das coberturas do complexo de ténis, bem 

como a existência de patologias construtivas diversas, nas construções menos recentes localizadas na 

zona desportiva, e que exigem ações de reparação generalizadas. De salientar ainda que, no contexto 

da zona desportiva, as questões da regeneração e reabilitação urbanas se colocam também de forma 

incisiva em termos de desqualificação e fragmentação do sistema de espaços públicos – é por isso que 

a integração deste espaço na ARU pressupõe o tratamento arquitetónico e paisagístico cuidado dos 

espaços intersticiais entre os equipamentos, a demolição de muros e vedações, o estabelecimento de 

continuidades internas e externas, em particular relativamente ao Bairro do Sobreiro, e a previsão de 

percursos e dispositivos que favoreçam as condições de acessibilidade universal; 

b) No caso da área da Quinta da Boavista / Fundação Gramaxo, no extremo poente do novo perímetro da 

ARU, trata-se de um conjunto construído de pequena dimensão, com perfil histórico correspondente à 

fundação das grandes casas de matriz rural características do território da Maia, e arrolado no PDM 

como de interesse patrimonial, em condições precárias de conservação, que importa reabilitar e 

reconverter, em articulação com a construção de novas estruturas edificadas, a afetar, conjuntamente, 

à instalação de um novo equipamento cultural polarizador da Cidade, de iniciativa exclusivamente 

privada. É uma das zonas em que se torna mais evidente o efeito de rutura causado pela esteira 

rodoviária da EN14, que urge ultrapassar; 

c) Por último, o aditamento correspondente ao quarteirão do edifício de habitação coletiva da autoria do 

arquiteto Eduardo Souto de Moura, na zona norte da nova delimitação da ARU do Centro da Maia, 

estamos perante um conjunto de edifícios em que as questões e os problemas da conservação do 

edificado e da reabilitação física não são particularmente prementes, mas estão fundamentalmente 

relacionadas com a reconversão de espaços públicos e privados e a previsão de um projeto de um 

equipamento / serviço com impacto cultural relevante para a Cidade, sobretudo no âmbito da 

dinamização de projetos de natureza imaterial, tão necessários para garantir a eficácia de uma 

estratégia integrada de regeneração urbana. 

O cadastro (também aqui respeitante apenas à ARU em vigor, não tendo ainda sido possível atualizar em 

função da proposta de redelimitação) reflete tudo o que foi antes referido: a forte presença de propriedade 

municipal e a diversidade de configurações e dimensões das parcelas às quais se associam diferentes 

urbanidades.  
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Figura 17. Cadastro da ARU em vigor 

Fonte: Espaço Municipal / Município da Maia, informação cadastral, 2014. GeoAtributo / Quaternaire Portugal, tratamento, 

2014. 

 

Tendo em conta a dificuldade de induzir alterações da estrutura cadastral privada, é necessário assumir a sua 

persistência e conseguir encontrar formas de qualificar o Centro da Maia, num quadro de retração do 

investimento privado. O diagnóstico efetuado permite constatar que a zona carece de um esforço que promova 

o diálogo entre as diferentes urbanidades que nela se encontram, para o qual devem ser aproveitados os 

elementos sem uso ou abandonados – edifícios e lotes vagos (assinalados na imagem anterior com uma 

estrela) – tirando partido dos instrumentos legais ao dispor do município. 
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No que respeita ao espaço público, a área de estudo apresenta um estado de conservação globalmente 

razoável e boas condições de vida. Em termos de espaço público, e tal como ocorre relativamente ao edificado, 

coexistem 3 tipos distintos: 

(i) Os espaços exíguos dos passeios dos arruamentos que correspondem à génese do núcleo e cujo 

estado de conservação é razoável, e que replicam o perfil tipo dos arruamentos urbanos – 

plataforma central com um ou dois sentidos e exíguos passeios laterais; 

(ii) Os grandes espaços públicos de construção mais recente que andam associados às áreas de 

maior volumetria (Praça Dr. José Vieira de Carvalho e Parque Central da Maia), que se encontram 

em bom estado; 

(iii) Os espaços públicos, infraestruturas e áreas intersticiais do Bairro do Sobreiro e dos 

empreendimentos Maia I e Maia II, que envolvem os respetivos edifícios, que necessitam 

claramente de requalificação e que, para além da recuperação ou substituição dos materiais, deve 

pressupor uma alteração do seu desenho, por forma a reduzir a área afeta ao automóvel 

(circulação e estacionamento). 

Os espaços verdes existentes são, para além do terreno privado da Fundação Gramaxo e do relvado do 

Parque Central, áreas residuais. A arborização de alguns arruamentos complementa a falta de ―verde urbano 

público‖ e a vegetação que preenche os espaços não construídos de natureza privada contribui de forma muito 

evidente para a qualidade da zona. Assim, na futura densificação desta área deve ser assegurada a presença 

de espaços verdes de ―respiração‖, recreio e enquadramento paisagístico, designadamente, e conforme resulta 

da estratégia municipal, no âmbito da reconversão do sistema de espaços públicos do Bairro do Sobreiro. 

Ao nível da estrutura e circulação viária, verifica-se a convergência dos principais arruamentos na Praça Dr. 

José Vieira de Carvalho, estando este facto muito relacionado com os efeitos de centralidade da praça e dos 

eixos viários mais antigos da Cidade, por exemplo a antiga estrada Porto-Braga. A articulação entre os eixos 

viários principais é insuficiente, em muitos casos alternando entre perfis viários e funcionais bastante distintos, 

verificando-se várias ―rotas informais‖ de circulação, especialmente no sentido transversal aos eixos principais 

de circulação.  

Apesar deste facto, os índices de congestionamento no Centro Urbano não são muito elevados, para o que 

muito contribui o número considerável de viagens a pé entre zonas contíguas e a oferta de estacionamentos 

em parques ou na via pública, inclusive estacionamentos ilegais (Fonte: Plano de Mobilidade Sustentável da 

Maia – 2003). 

A zona a nascente da ARU corresponde a uma expansão urbana mais recente, sendo pois composta por perfis 

transversais largos e com maior capacidade de circulação e escoamento, bem como de estacionamento. Pela 

sua implantação e articulação, o conjunto viário composto essencialmente pela Avenida Dom Manuel II / Rua 

Altino Coelho / Rua Eng.º Duarte Pacheco assume um caráter radial de circulação e articulação entre o Centro 

Urbano e as áreas contíguas. Refira-se ainda que existe um plano municipal para melhorar a circulação no 
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Centro Urbano, nomeadamente pela possibilidade de abertura de novos arruamentos para a criação de um 

anel interno de circulação no Centro da Maia, articulando os eixos anteriormente referidos com a Rua António 

Oliveira Braga, Rua Augusto Simões, Rua da Lage e Rua do Viso, e reforçando também a relação direta com o 

metro de superfície (Fonte: Projeto do Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia). 

As condições de circulação pedonal na generalidade dos arruamentos mais antigos não são, evidentemente, 

as melhores. Os passeios são muitas vezes estreitos, e a implantação de mobiliário urbano diverso ainda 

acentua esse problema. Por outro lado, é evidente no espaço as marcas da propriedade e dos diferentes 

alinhamentos a que as construções foram sujeitas, donde decorre alguma falta de uniformidade e continuidade 

dos passeios, sendo normalmente aproveitados os desvios para lugares de estacionamento.  

O reforço da acessibilidade pedonal, numa zona em que os usos mistos e o transporte coletivo público são 

uma realidade, deve ser um dos objetivos da requalificação da área de estudo. 

Relativamente aos meios de circulação cicláveis, verifica-se a ausência de vias formais e infraestruturas de 

apoio, pelo que a alternativa de circulação pelas vias pedonais não é válida, tendo em conta as características 

e estado de conservação anteriormente descritos, bem como as alterações efetuadas em 2013 ao Código da 

Estrada, que promove a circulação das bicicletas na rede viária. Este último ponto poderá criar diversos riscos 

para os ciclistas em algumas vias que não estão preparadas para este tipo de transporte (largura da via 

insuficiente, impossibilidade de criação de ciclovias, entre outras). 

Refira-se que estas condicionantes estão em contraciclo com a crescente tendência do uso da bicicleta como 

meio de circulação, pelo que este deverá ser um objetivo da requalificação desta área urbana, tendo em conta 

os eixos programáticos municipais para a criação de áreas ambientalmente qualificadas e articuladas com o 

Centro Urbano. 

 

3.2. Outras Áreas de Reabilitação Urbana 

Conforme referido anteriormente, para as restantes ARU, identificadas no ponto i) do presente PARU, foi 

recentemente deliberada, por parte do Município, a delimitação das mesmas, tendo-se dado início ao 

levantamento, produção e tratamento da informação necessária para a aprovação dessa delimitação e das 

Operações de Reabilitação Urbana (ORU) correspondentes. Por este motivo, não são aqui apresentados 

elementos descritivos do modelo habitacional das referidas ARU. Contudo, e porque se consideram que não 

podem ficar de fora da estratégia integrada e holística do Município da Maia, optou-se pela sua apresentação e 

identificação, no sentido de lhe conferir maior coerência global e sempre num pressuposto de coordenação e 

articulação entre a aplicação dos distintos fundos europeus estruturais e de investimento e as atividades e os 

financiamentos de outras políticas, considerando ainda eventual reprogramação estratégica e financeira. 
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iv) Modelo económico 

Atendendo às operações previstas no PARU, refletidas nos investimentos apresentados no ponto vi), importa 

destacar, em matéria de modelo económico, as intenções do Município da Maia para a ARU de Vilar da Luz. 

De facto, nesta ARU, correspondente ao que se poderia designar de uma zona industrial existente, o Município 

pretende promover a requalificação de edificado existente no Aeródromo de Vilar de Luz Maia | Santo Tirso, 

com vista ao desenvolvimento de uma Área de Acolhimento Empresarial que consubstancie uma sinergia de 

ofertas diversificadas no domínio da Aeronáutica, criando um cenário de excelência para o desenvolvimento de 

projetos de extrema importância nos domínios da investigação e do desenvolvimento empresarial, 

complementadas com outras atividades de lazer, centrados na função aeronáutica. Esta operação tem como 

principais objetivos estratégicos os seguintes: 

 Promover a captação de investimento com vista ao aumento da iniciativa empresarial e da oferta de 

serviços de apoio;  

 Fomentar a visibilidade e atratividade daquele espaço enquanto território de excelência com condições 

privilegiadas para acolher e fixar investimento estrangeiro e nacional de elevado valor acrescentado; 

 Potenciar a oferta de espaços de acolhimento empresarial qualificados nos Municípios da Maia, de Santo 

Tirso e da Região Norte e, por esta via, obter o reforço da atratividade e acréscimos de competitividade 

empresarial; 

 Favorecer a competitividade das empresas através da geração de economias de escala e de ganhos de 

eficiência decorrentes da concentração e proximidade empresariais. 

 

Trata-se, assim, de uma operação que contribui diretamente para a reconversão funcional e para a 

revitalização do tecido empresarial local, na medida em que favorece a localização de novas empresas, 

sobretudo associadas às atividades aeronáuticas (incluindo as de lazer). Importa também referir que se prevê 

que o dinamismo motivado pela operação em causa favoreça o dinamismo da região envolvente, potenciando 

o investimento que foi já carreado ao longo de vários anos no local. 

Importa ainda referir que, tal como evidenciado no Projeto de Delimitação da ARU do Centro da Maia, se 

encontra previsto um sistema de apoios e incentivos, nos termos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, que contempla benefícios fiscais e outros incentivos à reabilitação urbana. No entanto, os incentivos 

são os decorrentes da legislação em vigor, e, dado que à data da entrega dos PEDU o processo de definição 

das ARU não precisa de estar concluído, os mesmos podem, no futuro, vir a ser alterados, Os incentivos 

previstos transcrevem-se de seguida:  

 IMI – os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção por um período de 

cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada 

por um período adicional de cinco anos (n.º 7 do artigo 71º do EBF); 
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 IMT – são passíveis de isenção 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 (n.º 8 do artigo 71º do EBF); 

 IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação, até ao limite 500€ (n.º 4 do artigo 71º do EBF); 

 Mais-valias – tributação à taxa reduzida de 5%, quando estas sejam inteiramente decorrentes da 

alienação de imóveis reabilitados localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação de urbana (n.º 5 do artigo 71º do EBF); 

 Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida de 5%, quando os rendimentos sejam inteiramente 

decorrentes do arrendamento de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação de urbana (n.º 6 do artigo 71º do EBF). 

 Benefícios para Fundos de Investimento Imobiliário em reabilitação urbana:   

o Isenção de IRC, desde que pelo menos 75% dos seus ativos sejam imóveis sujeitos a ações 

de reabilitação localizadas em ARU; 

o Tributação das unidades de participação à taxa especial de 10%, em sede de IRS e IRC, nos 

termos previstos nos números 2 e 3 do artigo 71º do EBF. 

 IVA – será aplicada a taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de 

reabilitação urbana delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e 

reabilitação de reconhecido interesse público nacional. 

 

v) Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico  

No que se reporta especificamente à ARU do Centro da Maia, o processo de delimitação atualmente em vigor 

não define um quadro regulamentar específico de proteção ao património arquitetónico e arqueológico. Tal 

matéria poderá vir a ser desenvolvida no âmbito da elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana da ARU em referência. 

Não obstante, no âmbito do Plano Diretor Municipal (PDM) da Maia (principal instrumento de gestão territorial 

aplicável à escala concelhia, publicado pelo Aviso nº 9751/2013, de 30 de Julho), as regras e critérios de 

proteção do património arquitetónico e arqueológico encontram-se desenvolvidas em pormenor, sendo 

aplicáveis à globalidade da ARU do Centro da Maia e, em geral, às demais ARU relativamente às quais o 

Município da Maia deliberou já promover a respetiva delimitação. 

O artigo 11.º do PDM apresenta uma definição do sistema patrimonial, na qual se destacam, para este efeito, 

dois tipos de património: o património edificado e o património arqueológico, cujas regras de proteção e 

valorização são as constantes dos artigos 20.º a 25.º.  
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No que se reporta especificamente à ARU do Centro da Maia, importa também salientar que o PDM da Maia 

integra, no seu Anexo II, o elenco dos imóveis com interesse patrimonial na globalidade do território concelhio e 

respetivas fichas descritivas, incluindo aqueles que se localizam dentro da referida ARU e que correspondem 

aos seguintes casos/referências: 

 A05 — Habitação Coletiva/ Comércio na Maia; Rua de Cavada, n.º 173 e 175 e Travessa da Cavada, n.º 10, 

12, 14, 20, 32 e 38; Maia; (edifício de habitação coletiva com projeto da autoria do arquiteto Eduardo Souto 

de Moura, onde se prevê a instalação do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João 

Álvaro Rocha); 

 A06 — Casa Rocha Ribeiro; Rua Eng.º Duarte Pacheco; Maia; (edifício de habitação unifamiliar com projeto 

do arquiteto Álvaro Siza Vieira); 

 A07 — Parque Central da Maia; Rua Simão Bolívar; Maia; (conjunto edificado com projeto dos arquitetos 

Alfredo Ascensão e Laura tavares); 

 C111 — Quinta da Boavista (Fundação Gramaxo); Rua Conselheiro Costa Aroso, n.º 601; Maia; 

 C112 — Casa de Hóspedes da Quinta dos Girassóis; Rua Padre António; Maia; (Casa Guilhermina Suggia); 

 C113 — Quinta dos Girassóis; Rua Padre António; Maia; 

 C114 — Habitação Unifamiliar na Maia; Rua Padre Luís Campos; Maia; 

 C115 — Edifício da Junta de Estradas; Rua Eng.º Duarte Pacheco; Maia; 

 C116 — Casa da Botica; Rua Eng.º Duarte Pacheco, n.º 337; Maia; 

 C126 — Paços do Município e Torre do Lidador; Praça Dr. José Vieira de Carvalho; Maia. 

 

Apesar da existência de património classificado no território municipal da Maia, devidamente identificado no 

âmbito do PDM e, em particular, ao nível da Carta de Património, a verdade é que, na ARU do Centro da Maia, 

não existem quaisquer situações de classificação a considerar, para além do património de interesse municipal 

acima listado. 
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4. Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver 

 

O Município da Maia encara a reabilitação, regeneração, requalificação e revitalização urbana, como processos 

fundamentais e elementares para a garantia da melhoria da qualidade do ambiente urbano, da integração e 

inclusão social, da atratividade do território conducente à fixação de pessoas, equipamentos e investimento, 

bem como da dinamização económica e social do concelho. 

Estes processos, cuja promoção deverá ser assegurada por um conjunto de diferentes entidades, deverá 

encontrar na autarquia um elemento dinamizador, polarizador e facilitador, devendo, naturalmente, assegurar a 

promoção de um conjunto de investimento no domínio público e social que possam funcionar como ―motor‖ e 

garante da prossecução da estratégia delineada. 

Esta estratégia (de reabilitação urbana) envolve, como mencionado acima, um conjunto de outras entidades – 

privados, IPSS, empresas municipais, entre outros em função de cada operação. 

O processo de desenvolvimento e elaboração do PARU, foi antecedido de um diagnóstico e caracterização (já 

apresentados) que conduziram à intenção de delimitação de sete Áreas de Reabilitação Urbana (uma já 

constituída, em processo de revisão dos seus limites, e seis cujo processo de delimitação se encontra a 

decorrer). Na fase de diagnóstico e durante o processo de delimitação das referidas ARU, identificou-se um 

conjunto de intervenções (de domínio público e/ou privado) necessárias, priorizadas em função do estado de 

conservação atual do edificado e/ou espaço público. 

Sendo, efetivamente, estratégia do Município da Maia, alavancar as ações de intervenção física com a 

dinamização económica e social do concelho, procedeu-se ainda à conceção de um conjunto de ações 

imateriais de dinamização e gestão do espaço urbano. 

A priorização desses investimentos para o período de execução do Portugal 2020 (2014-2020), resultou num 

conjunto de 62 ações que totalizam um investimento de 48 448 495,22 €. 

Das ações acima, 7 serão executadas pelo Município da Maia, pretendendo-se mobilizar verba via PARU, num 

total de 4 376 500,00 € de investimento total, registando-se ainda 12 ações, a executar por privados ou por 

entidades públicas que, esperando-se que as mesmas apresentem receitas líquidas positivas como resultado 

da sua exploração, deverão mobilizar verba através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 

Revitalização Urbana. Estas ações totalizam um valor de 16 645 529,96 €. Registam-se ainda 13 ações que 

representam um investimento total de 7 701 840,01 € e que deverão ser asseguradas por privados, 

representando aqui o Município um papel de elemento ativo na procura da captação de promotores que 

assegurem esses investimentos. Às ações apresentadas como elegíveis em sede de PEDU, somam-se 21 

ações, que sendo igualmente elegíveis, ficarão reservadas para uma 2ª fase / renegociação do PEDU. Estas 

ações, apresentam um investimento total estimado de 6 007 307,25 € 
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Acresce ainda, um conjunto de 15 ações, com um valor de investimento estimado de 13 717 318,00 € que 

sendo fundamentais para assegurar a execução da estratégia de reabilitação nos territórios identificados, serão 

passíveis de mobilização de verbas através de outras Prioridades de Investimento e/ou Fundos que não se 

encontram incluídos no PARU (e.g. Eficiência Energética, Equipamentos Sociais, Património Natural e 

Cultural).  

Todas as ações identificadas, encontram-se inscritas nas Fichas de Ação em anexo, sendo que os montantes 

totais incluídos nas fichas resumo se referem apenas às que mobilizarão verba via PARU. 

Na tabela abaixo, apresenta-se de forma resumida as ações identificadas, o seu enquadramento e montantes 

de investimento estimados. 

Como será possível verificar não existe nenhum investimento em infraestruturas culturais acima de 5 milhões 

de euros.  

Relativamente às infraestruturas/equipamentos com vocação cultural (Auditório Municipal/Fórum Maia), o 

investimento é justificado pelo seu enquadramento no mapeamento apresentado e aprovado pela Comissão 

Europeia. Tal como estipulado no documento de ―Mapeamento Cultural‖, as intervenções propostas pela 

Câmara Municipal da Maia encontram-se ―fortemente associadas à promoção da dinâmica cultural do 

território‖, ―fortemente associadas à vertente criativa‖ e à disponibilização de ―uma oferta cultural diversificada‖ 

e fortemente associadas à ―valorização turística‖ (Mapeamento Cultural, Norte 2020, 2016). Assim sendo, são 

objetivos das intervenções propostas: melhorar as competências culturais da população, incentivar a criação e 

criatividade e atrair público pela via cultural e patrimonial ao território do concelho.  

De seguida é evidenciado, de uma forma breve, o enquadramento do PARU nos diferentes instrumentos de 

planeamento estratégicos (e.g. PROT-Norte, EIDT).  

 

Instrumentos Operações previstas no PARU em concordância com
2
: 

Cidades 

Sustentáveis 

2020  

Todos os eixos estratégicos: ―1. Inteligência e Competitividade‖, ―2. Sustentabilidade e Eficiência‖ e 

―3. Inclusão e Capital Humano‖.  

ENH ―Melhorar os instrumentos dos municípios para promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

em ruína e a utilização de edifícios devolutos, em áreas urbanas consolidadas‖; ―Promover a 

reabilitação do espaço público visando a segurança e a melhoria das acessibilidades‖; 

―Disponibilizar ferramentas que apoiem a avaliação do estado de conservação de edifícios‖; 

―Potenciar os incentivos fiscais para efeitos de reabilitação de edifícios antigos‖; ―Participar no 

instrumento financeiro destinado a incentivar a reabilitação integral de edifícios para habitação‖; 

―Desenvolver novas medidas para a regeneração de áreas urbanas carenciadas‖; ―Incentivar a 

melhoria do conforto térmico e da eficiência energética no edificado habitacional‖; ―Promover 

                                                           
2
 Evidenciado em pormenor no PEDU 
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Instrumentos Operações previstas no PARU em concordância com
2
: 

a acessibilidade às habitações a pessoas com mobilidade condicionada‖; ‖Erradicar as situações de 

alojamentos sem condições de salubridade e segurança‖. 

PNPOT ―1. Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de 

modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos‖;  

―5. Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública‖. 

PO Norte Em concordância com o Objetivo Específico ―Promover a qualidade ambiental, urbanística e 

paisagística dos centros urbanos de nível hierárquico superior enquanto fator de estruturação 

territorial, de bem-estar social e de competitividade regional‖. Para um maior detalhe ver tabela 

seguinte.  

PROT-Norte ―Promover a reabilitação e regeneração urbana dos centros históricos das cidades e dos bairros 

degradados ou abandonados, através de ações públicas e do apoio às iniciativas dos particulares, 

nomeadamente pela atribuição de incentivos ou de reduções fiscais‖; 

―Assegurar que as cidades constituem espaços de qualidade ambiental e bem-estar, promovendo 

formas sustentáveis de uso dos recursos, de desenho urbano, de edificação, de mobilidade e de 

paisagem, e condições adequadas de acesso à habitação, aos equipamentos e serviços e aos 

diversos tipos de amenidades‖. 

EIDT ―Incentivar a adaptação de edifícios públicos e da habitação e criar espaços inteligentes e 

saudáveis, garantindo a diminuição das emissões de carbono para a atmosfera‖; 

―Melhorar o ambiente urbano, designadamente através da requalificação e da reconversão das 

áreas industriais e urbanas degradadas‖; 

―Planear e reconfigurar os espaços segregados das cidades da AMP, através da valorização 

comunitária das diferenças e dos recursos específicos das populações, numa lógica de qualidade 

de vida‖. 

PDM Estratégia e Objetivos (artigo 2.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Maia) 

Consolidação da Cidade, incrementando um modelo de concentração descentralizada, assumindo 

a Cidade da Maia como principal centro urbano do Concelho e estruturando uma rede articulada de 

centros urbanos de segunda ordem, crescentemente polarizados; 

Aumento da competitividade através do fortalecimento da autonomia e da identidade do Concelho, 

com viabilização de novos serviços e melhoria dos atuais; 

Contenção de novas frentes urbanas desarticuladas das existentes, numa ótica de coesão dos 

aglomerados urbanos; 

Melhoria da qualidade do ambiente urbano, nomeadamente pelo acréscimo da mobilidade, pela 

dotação e eficiência dos equipamentos urbanos, pela salvaguarda e valorização dos elementos 

naturais; 
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Instrumentos Operações previstas no PARU em concordância com
2
: 

Melhoria dos sistemas de transportes, dando preferência aos modos ambientalmente sustentáveis, 

aumentando a mobilidade interna do Concelho e incrementando a melhoria de qualidade de vida 

pela redução do ruído ambiente; 

Acréscimo dos espaços verdes públicos, organizados de forma sistémica e potenciando a sua 

utilização coletiva em meio urbano; 

Recurso ao desenho urbano, como instrumento de gestão ativa e concertada; 

Rentabilização das estruturas e infraestruturas existentes e aposta na reabilitação e regeneração 

urbana; 

Promoção do enquadramento e valorização paisagística das intervenções no território do concelho; 

Valorização dos cenários da paisagem cultural e patrimonial. 

Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico (artigo 11.º e 20.º a 27.º).  

 

 

O enquadramento das propostas de intervenção no PO Norte é evidenciado pela correspondência existente 

entre as primeiras e as tipologias de ação associadas à PI 6.5./6e ―Adoção de medidas destinadas a melhorar 

o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, 

incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído‖. No 

texto integral do Programa é possível encontrar que as tipologias de ação a financiar correspondem às 

intervenções propostas, tendo ambas como objetivo a melhoria da qualidade do ambiente urbano.  

De seguida, evidenciam-se algumas correspondências, a título de exemplo.  

 

Tipologias de ação a financiar Intervenções propostas 

(i) reabilitação integral de edifícios (com prioridade para os edifícios com idade igual ou 

superior a 30 anos), nomeadamente destinados à habitação, aos equipamentos de uso 

público, ao comércio e/ou aos serviços 

II-24 

(ii) reabilitação e reconversão de unidades industriais abandonadas, designadamente 

destinadas à habitação, aos equipamentos de uso público, ao comércio e/ou aos serviços 

III-1, III-2, III-3, III-4 

(iii) recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e de 

infraestruturas verdes 

I-3, I-4 

(iv) reabilitação de espaço público, desde que integrada na reabilitação do conjunto 

edificado envolvente 

I-1, I-2 

(v) qualificação do espaço público I-3, I-4 
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Tipologias de ação a financiar Intervenções propostas 

(vii) desenvolvimento de experiências inovadoras e de ações-piloto no âmbito do 

desenvolvimento urbano sustentável 

V-1 
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5. Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

A estratégia de reabilitação e regeneração urbana que o Município da Maia pretende promover, dinamizar e 

incentivar, em particular no que se refere à ARU do Centro da Maia, já constituída, e às restantes ARU, em 

processo de constituição, referentes à ―Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz‖, à ―Esteira da Rua D. 

Afonso Henriques‖, ao ―Núcleo de Ardegães‖, ao ―Núcleo do Monte de Santa Cruz‖, na Freguesia do Castêlo 

da Maia‖, à ―Esteira da EN14‖ e à ―Esteira da Rua Cruz das Guardeiras‖, integra como um dos seus objetivos a 

participação e envolvimento ativos de agentes privados. 

A definição / priorização das ações a desenvolver nas ARU acima mencionadas teve por base os investimentos 

relativamente aos quais se admite um maior efeito dinamizador, polarizador e indutor da ação privada. É, por 

isso, expectável, que, alavancadas no investimento público, surjam ações de reabilitação de edifícios 

destinados à habitação (própria permanente ou para arrendamento), espaços comerciais, turísticos, entre 

outros usos.  

Adicionalmente, perspetiva-se que parte desses investimentos possam mobilizar financiamento por outras vias, 

tais como: programas temáticos do Portugal 2020; Instrumentos Financeiros (IFRRU 2020 e IFE 2020) em 

processo de criação; linhas específicas de apoio ao investimento privado; banca comercial, entre outros.  

Por último, fazendo parte da estratégia do Município da Maia partilhar, divulgar informação e apoiar os privados 

na procura ativa desses instrumentos, pretende-se também garantir que a procura da parte dos privados possa 

encontrar uma resposta ativa nos meios disponíveis. 

As ações de reabilitação / regeneração urbana resultantes do processo de planeamento e reflexão estratégica 

que o Município da Maia levou a cabo, identificaram (de forma não exaustiva) um conjunto de ações para 

intervenção no espaço público e edificado (público e privado) que ascende a cerca de 48,45 milhões de euros. 

Desta verba, cerca de 10,38 milhões de euros dizem respeito a intervenções no domínio público (enquadráveis 

na PI 6.5 / FEDER). Do diferencial, cerca de 16,65 milhões de euros são referentes a ações a promover por 

privados ou por entidades públicas (ações que poderão gerar receitas líquidas positivas) sendo, por isso, 

passíveis de mobilização de verba via IFRRU 2020. 

Tendo em consideração que: 

1) As fontes de financiamento acima identificadas poderão representar parte significativa do investimento a 

realizar; 

2) Os privados alocarão, naturalmente, parte de capitais próprios às suas intervenções; 

3) É um dos objetivos da estratégia definida pelo Município da Maia que o envolvimento de privados e/ou 

ações que gerem receita positiva, bem como a possibilidade de reinvestimento das verbas noutras 

operações após a amortização das primeiras, garanta a prazo uma alavancagem superior a 1:1. 

pretende-se alocar ao IFRRU 2020, um montante de 450 000,00 €, da verba FEDER que o PEDU da Maia 

venha a mobilizar através da PI 6.5. 
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A alavancagem desta verba pelo IFRRU 2020 e a disponibilização de verba adicional (ainda que não de 

aplicação exclusiva no território abrangido pelo PEDU) para o financiamento e operações públicas que gerem 

receitas positivas (principalmente, operações promovidas por privados) será de extrema importância para 

garantir o envolvimento ativo dos demais agentes, incentivar o investimento no Concelho da Maia, regenerar, 

reabilitar e revitalizar o mesmo e, dessa forma, criar as dinâmicas esperadas e descritas no presente PEDU. 

 


