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INTRODUÇÃO   

A construção urbana que desejamos ter no futuro está intrinsecamente ligada ao que escolhemos 

fazer com o património construído que herdámos do passado. Sabemos que a boa manutenção do 

estado de conservação do parque habitacional dos nossos aglomerados é um fator determinante para 

o saudável desenvolvimento do tecido urbano, sendo de extrema importância para um bom 

ordenamento do território, para a qualidade de vida dos cidadãos e para a definição e implementação 

de políticas públicas sociais e territoriais.  

No entanto, a análise ao setor da habitação em Portugal revela uma situação paradoxal, pois se por 

um lado tecnicamente não existe défice habitacional no país, por outro lado existe uma enorme 

dificuldade de acesso das famílias a uma habitação adequada às suas posses e necessidades.  

Para esta circunstância concorrem dois fatores: carências conjunturais trazidas pelas profundas 

alterações dos modos de vida e das condições socioeconómicas das populações; e deficiências na 

qualificação do edificado, com persistência de problemas de natureza estrutural e de conforto, com 

repercussões no domínio da coesão socio territorial. 

Não é demais lembrar que o direito à habitação – de dimensão adequada, em condições de higiene e 

conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar - é um direito fundamental dos 

indivíduos e das famílias, constitucionalmente consagrado, sendo incumbência do estado programar e 

executar uma política de habitação conducente a esse objetivo.  

De facto, a história da conceção e realização das políticas publicas de habitação em Portugal desde 

1918 (data da publicação do primeiro diploma que estabeleceu as condições de incentivo, pelo Estado, 

à construção das denominadas “casas económicas”) é, em larga medida, a história da urbanização do 

País e da edificação dos seus principais centros urbanos, uma vez que a definição do quadro 

construído urbano de Portugal nos seculos XX e XXI decorre muito significativamente do lançamento e 

concretização, ou fracasso, de iniciativas publicas - pelo Estado, pelos municípios, por outras entidades 

do âmbito publico – com ou sem participação privada, dirigidas ao alojamento de populações dos 

diversos estratos da sociedade e especialmente dos de menores recursos (Agarez, 2018).  

Só nos últimos 20 anos o país produziu um milhão e meio de novas habitações, suprimindo, em termos 

técnicos, o défice habitacional. Esta dinâmica de crescimento, que se pode denominar de “explosiva”, 

para além de ter provocado um modelo de desenvolvimento urbano extensivo, caracterizado pela 

construção desordenada e desadequada que vemos hoje em dia nas periferias urbanas, conduziu 

também a uma situação em que grande parte das habitações mais antigas ficaram vagas, e muitas 

vezes deterioradas, enquanto a maioria da população passou a habitar edifícios de construção mais 

recente. A este propósito, o Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, 
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elaborado em 2018 pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), apontou para a 

existência de 735 mil fogos vagos, valor largamente superior ao número de famílias em situação de 

carência habitacional que foram identificadas pelos municípios para esse mesmo estudo. 

Esta é uma situação injustificável do ponto de vista do desenvolvimento sustentável das cidades, quer 

em termos urbanísticos, quer em termos sociais, motivo pelo qual tem vindo a ser alvo, em anos 

recentes, de debate, planeamento e regulamentação específica a nível nacional, em consonância com 

as diretrizes emanadas de instituições internacionais1. 

A nível europeu destacam-se as sucessivas publicações da Comissão Europeia sobre desenvolvimento 

urbano sustentável: Europe 2020 – a strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010); Cities 

of Tomorrow. Challenges, visions, ways forward (2011); Urban Agenda for the EU - Pact of Amsterdam 

(2016); The New Leipzig Charter (2020); Territorial Agenda 2030 – A future for all places (2020). A nível 

internacional salienta-se os documentos: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development (United Nations General Assembly, 2015); New Urban Agenda (United Nations Habitat III 

Conference, 2016); OECD Principles on Urban Policy (OECD, 2019); World Cities Report 2020 – The 

Value of Sustainable Urbanization (UN-Habitat, 2020).  

A nível nacional refere-se a Estratégia Nacional para a Habitação (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 63/2015, de 15 de julho) – que teve como objetivo dar um primeiro passo no sentido de orientar 

uma resposta às profundas alterações financeiras, económicas e sociais verificadas em anos recentes e 

ao progressivo distanciamento entre o quadro normativo e as políticas públicas de habitação; o 

documento “Para Uma Nova Geração de Políticas de Habitação – Sentido Estratégico, Objetivos e 

Instrumentos de Atuação” do XXI Governo Constitucional (Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-

A/2018, de 2 de maio) – que definiu o sentido estratégico, os objetivos e os instrumentos de atuação 

do novo modelo de política de habitação (nomeadamente o Programa 1.º Direito, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho); e finalmente a Lei de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, de 

3 de setembro) – que enquadrou as competências das diversas entidades públicas, definindo as 

obrigações destas entidades, dando corpo e conteúdo concreto ao direito a uma habitação condigna, 

constitucionalmente consagrado. Já em 2020 foi publicado o primeiro decreto-lei que regulamenta a 

Lei de Bases da Habitação (Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro) adequando os instrumentos 

criados no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU à Lei de Bases 

da Habitação, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho. 

 

1 Encontra-se disponível na Bibliografia uma listagem das principais diretrizes emanadas de instituições internacionais sobre o 

tema do desenvolvimento urbano sustentável. 
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O presente documento, denominado Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares, surge 

como resposta à legislação específica em termos de política municipal de habitação, e especificamente 

ao artigo 30º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, onde se estabelece que é competência de 

cada município definir a sua estratégia local em matéria de habitação e priorizar as soluções 

habitacionais que pretende ver desenvolvidas no respetivo território ao abrigo do Programa 1.º 

Direito, onde se devem enquadrar todos os pedidos a candidatar a apoio ao abrigo do referido 

programa.  

O 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação constitui um dos instrumentos criados no 

quadro da Nova Geração de Políticas de Habitação e visa garantir as condições de acesso a uma 

habitação adequada às pessoas que vivem em condições indignas e que não dispõem de capacidade 

financeira para aceder a uma solução habitacional adequada. A Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto 

regulamenta o Programa e define o modelo e os elementos essenciais para efeito da apresentação ao 

IHRU das candidaturas a apoios ao abrigo do Programa.  

No entanto, mais do que permitir o acesso dos agregados habitacionais ao Programa 1.º Direito, a 

Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares assume-se como um documento estratégico, 

ambicionando dar resposta à constante alteração das dinâmicas civilizacionais contemporâneas, bem 

como à multiplicidade de situações de carência habitacional passíveis de ocorrer, ou mesmo a eventos 

extremos ou inesperados que ponham em causa o modo de vida e de habitar contemporâneo - de que 

é exemplo a atual crise pandémica provocada pelo surgimento do coronavírus SARS-COV-2, ou, antes 

desta, os graves incêndios de 2005 ou 2017. 

Acredita-se que a atual crise pandémica irá ter dois efeitos principais nas comunidades e nos espaços 

que elas habitam: para alguns irá agravar as dificuldades de acesso a habitação condigna, fruto de 

maiores dificuldades económico-financeiras, ao passo que para outros irá sustentar a implementação 

de um novo modo de vida mais saudável, tecnológico e flexível e menos “intensivo”, materializado 

num processo de fuga das grandes áreas metropolitanas e num “regresso às origens”, na procura de 

uma melhor qualidade de vida. Se no primeiro caso a Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de 

Poiares permite dar a resposta necessária por via dos diferentes instrumentos de atuação da NGPH ao 

dispor da autarquia, no segundo caso esta poderá ser uma oportunidade, a não perder, para Vila Nova 

de Poiares (e outros municípios de pequena e média dimensão) reformular e revitalizar o seu 

território.  

A Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares é por isso um documento estratégico, que visa 

projetar uma imagem de futuro desejado, objetiva e mensurável no que respeita ao parque 

habitacional do concelho, excedendo os objetivos e os prazos do Programa 1.º Direito e posicionando-

se como um documento operativo de política de habitação municipal a médio e longo prazo.  
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SÍNTESE  DA  METODOLOGIA  ADOTADA   

 

A elaboração da Estratégia Local de Habitação (ELH) de Vila Nova de Poiares foi desenvolvida seguindo 

três fases de atuação, plasmadas nos três capítulos que compõem este documento:  

 

I. Caracterização e diagnóstico da situação habitacional do concelho de Vila Nova de Poiares – 

Capítulo A; 

II. Definição da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares – Capítulo B.  

III. Programação da candidatura ao Programa 1.º Direito – Capítulo C; 

Assim, o Capítulo A apresenta a fase de caracterização e diagnóstico da situação habitacional do 

concelho e destina-se a conhecer as necessidades habitacionais da população residente. Apoia-se na 

análise do enquadramento habitacional municipal (onde se inclui a identificação dos recursos 

habitacionais disponíveis e o seu estado de conservação), na sistematização dos pedidos de apoio 

habitacional recebidos pelos serviços da Câmara Municipal e na interpretação dos resultados obtidos 

nos inquéritos à população, às instituições e aos operadores imobiliários sobre as condições de 

habitabilidade e o acesso à habitação.  

O Capítulo B é dedicado à definição estratégica da política de habitação do Município. Enquadra 

legalmente a elaboração da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares e estabelece a 

missão, as prioridades de intervenção, as opções estratégicas a implementar e o modelo de 

governação da ELH por forma a construir uma imagem de “futuro desejado” objetiva e mensurável.  

O Capítulo C focaliza-se na candidatura ao Programa 1.º Direito. Identifica, programa e prioriza as 

soluções habitacionais a promover para dar resposta aos agregados familiares, identificados no 

Capítulo A, que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade 

financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada.  
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1. ENQUADRAMENTO  MUNICIPAL 

 

1.1.  TERRIT ÓRI O  

 

A Estrada da Beira (…) não cessa de sublinhar o itinerário caprichoso do afluente. Se por 

instantes, ao dobrar-se um enrugamento dos enormes flancos das margens, sobrevém a 

impressão de que o vale vai abrir-se, logo surge um outro monte a substituir o que estava 

ultrapassado e a limitar de novo a faixa luminosa do alto. (…)  

[D]epois da Ponte Velha e Vale de Vaz, entra, com desafogo, numa longa recta, bordada de 

campos de cultivo, e olivais (…) 

A vila, caiada e modesta, tem como principal interesse o poder ser ponto de partida para 

alguns passeios pelas suas verdejantes cercanias rurais. Aqui e além, avistam-se, sobre o 

fundo verde-escuro dos campos e dos olivais, os salpicos de cal de outros modestos 

aglomerados. Quando se sobe na estrada que leva ao empolgante miradouro do alto da 

Mucela, ou se procura, pela estr. de Penacova, o ponto de vista não menos atraente de 

Louredo, sobranceiro ao curso do Mondego (…) qualquer pessoa da região poderá ajudar a 

identificar as freguesias de Vendinha, Póvoa, Cortelhas, S. Miguel de Poiares ou Santa Maria 

de Arrifana. 

(Raul Brandão em Guia de Portugal, vol. III: Beira – tomo I: Beira Litoral, pp.426-428)  

 

Na atual divisão administrativa do país, o Município de Vila Nova de Poiares encontra-se integrado na 

Região do Centro (NUTS II) e na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (NUTS III), sendo 

um dos 19 municípios desta região. Até à reorganização administrativa de 2013, Vila Nova de Poiares 

pertencia à sub-região do Pinhal Interior Norte.  

O território de Vila Nova de Poiares possui uma área de 84,45 km2 (CAOP 2019) e agrega as freguesias 

de Arrifana, Lavegadas, Poiares (Santo André) e São Miguel de Poiares. É delimitado a norte pelo 

concelho de Penacova, a este pelo concelho de Arganil, a sul pelos concelhos da Lousã e Miranda do 

Corvo e a oeste pelo concelho de Coimbra.  
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Figura 1 – Delimitação territorial do Concelho de Vila Nova de Poiares. 

Fonte: CAOP 2019 

 

Os vestígios de povoamento deste território, remontam à pré-história, mais especificamente ao 

período Neolítico, compreendido entre o ano 5.000 e 2.000 a.C. No alto da Serra de São Pedro Dias 

encontra-se um dólmen que o testemunha, e que é monumento classificado como Imóvel de Interesse 

Público desde 1990.  

 
 

Figura 2 – Dólmen de São Pedro Dias.   
Fonte: www.monumentos.gov.pt 
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Terá sido a romanização que trouxe maior importância à povoação, graças às vias militares que por 

aqui passavam: a “via Selilium a Igaedis”, que ligava Tomar a Idanha-a-Velha e a “via Colimbriana”, ou 

“strada Colimbrie”, que fazia a ligação de Coimbra a Bobadela, perto de Oliveira do Hospital. Existem 

inclusivamente registos que dão conta da existência de uma ponte romana no lugar de “Murcella”, 

sobre o rio Alva, numa zona que hoje em dia pertence à freguesia de Lavegadas. Pode-se igualmente 

constatar a passagem dos Muçulmanos nesta área devido aos topónimos, de que são exemplo Moura 

Morta, Toca da Moura ou Mouras Encantadas.  

Sabe-se que se constituíram povoados neste território desde os séculos oitavo e nono, o que se 

comprova em diversos registos documentais referentes à posse por parte do Mosteiro do Lorvão. 

“Algazala”, “Lauredo” e “Sautelo”, são referidas em documentos de 777, em doação feita pelo rei 

Ordonho das Astúrias ao Mosteiro de Lorvão. 

Este território, circundado pelos rios Mondego, Alva e Ceira, terá sido objeto de cobiça por parte de 

alguns “Lusos”, que atraídos pelo clima temperado e cativados com a diversidade alimentar (carne de 

animais e peixe dos rios) aqui se foram fixando. Os povoados foram crescendo nas colinas e nas 

margens dos rios, em especial do Mondego. Documentação antiga refere a existência de Castros, que 

teriam um papel fundamental na vigilância do tráfego fluvial ou para refúgio dos viajantes. 

É neste contexto que surge a referência à Albergaria de Poiares, já em 1258, aquando das inquirições 

mandadas realizar pelo rei D. Afonso III. As albergarias eram edifícios localizados junto a estradas 

importantes ou instituições religiosas e onde se recolhiam viajantes e peregrinos, principalmente os 

mais pobres, e aos quais se prestava algum conforto. A Albergaria de Poiares foi fundada pela Rainha 

D. Dulce, esposa do rei D. Sancho I, que comprou o local de “Ervedal” e seu termo para esse efeito.   

O território do atual concelho teve como proprietários não só instituições religiosas, ou de cariz 

religioso, mas também nobres. Aqui possuíam domínios o Mosteiro do Lorvão, o Mosteiro de Santa 

Cruz e o Mosteiro de Santa Clara, sendo também possível atestar a existência de diversas casas 

religiosas e pequenos conventos de que são exemplo a Casa dos Frades da Concha, hoje lugar de 

Póvoa da Abraveia, e o Convento de São Miguel de Poiares. São também de referir as casas nobres do 

Duque de Aveiro, Dom Diogo da Silveira, Conde da Sortelha e Senhor de Goes; de Dom Diogo Manuel, 

Prior de Palmela; do Conde de Mira, Senhor de Penacova, Dom Sancho de Noronha ou ainda de 

Gaspar Juzarte e sua mulher de Montemor-o-Velho. 

Terá sido também nos primeiros séculos da edificação da Nação que surgiu o nome “Poiares” - 

“Vimieira a par de Poiares”, um nome cuja origem não é possível identificar, mas que se relaciona com 

D. Afonso Henriques através de uma lenda que conta o “feito” do Rei de Portugal ter cavalgado da Sé 

Velha de Coimbra até às “Terras de Poyares” para travar um Cardeal Papal que havia excomungado o 

Reino de Portugal: 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO A – O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

17 

 

E que levantando-se El Rei pela manhã, dissera a seus fidalgos que com eles queria ir ver o 

Cardeal. E que dizendo-lhe eles que ante manha se partira, deixando a ele e a todo reino 

excomungado, com grande indignação mandou a pressa selar um cavalo e cingiu sua espada, 

e foi tão rápido que alcançou ao Cardeal em um lugar que chamam a Vimieira a par de 

Poiares. E como chegou a ele lhe lançou uma mão ao cabeção e com outra tirou a espada e 

alçando-a disse: Da cá a cabeça traidor, querendo-lha cortar. 

(extrato datado de 1600, retirado da obra de Nunes de Leão e adaptado por Pedro Carvalho Santos para o blog 

aboreira scriptorium, em http://aboreira.blogspot.com)  

 

Poiares voltou a ganhar relevância estratégica nas invasões francesas pois serviu de primeira linha de 

defesa da cidade de Coimbra, embora só tenha sido elevada a concelho, com a designação “Santo 

André de Poyares”, no reinado de D. Maria II e como recompensa pelos serviços prestados por alguns 

dos seus ilustres durante a Guerra Civil Portuguesa. A história revela que o concelho viria ainda a ser 

suprido por duas vezes, tendo sido restaurado definitivamente a 13 de janeiro de 1898, data em que 

ainda hoje se comemora o feriado municipal. 

Até meados do século XIX, era Arrifana (Santa Maria da Arrifana) a freguesia mais importante do 

concelho, fruto da sua localização geográfica privilegiada ao longo da margem esquerda do rio 

Mondego. À época o transporte fluvial era a principal forma de comunicação das populações do litoral 

e do interior, não só no que respeitava à deslocação de pessoas, como também no transporte 

comercial de bens, que, nas “barcas serranas”, viajavam entre a Figueira da Foz, Coimbra e Porto da 

Raiva (o limite navegável do rio), e eram depois distribuídas por toda a região das Beiras e até para o 

estrangeiro. O rio Mondego era então um elemento fundamental de subsistência e de dinamização 

económica das povoações por ele banhadas, sendo o Porto Fluvial de Louredo de grande importância 

neste âmbito.    

A elevação da povoação de Santo André a vila, em 1905, levou à centralização do poder administrativo 

nos Paços do Concelho e o concelho passou a denominar-se Vila Nova de Poiares. Outros edifícios 

importantes no contexto da história local e regional do final do século XIX e início do século XX foram o 

Hospital de Beneficência Poiarense e a Capela de Nossa Senhora das Necessidades.  

Hoje em dia Vila Nova de Poiares é conhecida sobretudo pelo património natural, convidando os 

visitantes a explorar o Parque das Medas, a Serra do Carvalho, a Serra do Bidueiro, o complexo das 

Piscinas da Fraga e as margens dos rios Alva e Mondego. A gastronomia e o artesanato têm também 

um papel de destaque na cultura e turismo poiarense, sendo o concelho reconhecido como “Capital 

Universal da Chanfana” e “Capital Nacional do Artesanato e da Gastronomia”. Em termos 

gastronómicos há a destacar, para além dos pratos de Chanfana, o Arroz de Bucho e os Negalhos; 

quanto às atividades artesanais, Poiares é conhecida pela olaria preta, pelos palitos floridos e 
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pequenos artefactos de madeira, pela cestaria, canastraria e ceiras, e ainda pela tecelagem, latoaria e 

cantaria.   

Vila Nova de Poiares é um concelho predominantemente rústico, assumindo uma configuração 

demográfica e habitacional dispersa.  

 

De acordo com o artigo 12.º da Secção II do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de 

Poiares – 1ª revisão, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 15 de janeiro de 2014, 

como Aviso n.º 706/2014, a classificação do solo rural e urbano apresenta as seguintes categorias:  

 

SOLO RURAL SOLO URBANO 

- Espaços Agrícolas de Produção 

- Espaços Florestais de Produção 

- Aglomerados Rurais 

- Áreas de Edificação Dispersa 

- Espaços Destinados a Equipamentos e Outras 

Estruturas 

- Espaços de Recursos Geológicos 

 

 Solo Urbanizado 

- Espaços Centrais 

- Espaços Residenciais 

- Espaços Verdes 

- Espaços de Uso Especial – Áreas Destinadas a 

Equipamentos 

- Espaços de Atividades Económicas 

 Solo Urbanizável 

- Espaços Centrais 

- Espaços de Uso Especial – Áreas Destinadas a 

Equipamentos 

- Espaços de Atividades Económicas 

88,35% do território de Vila Nova de Poiares 11,65% do território de Vila Nova de Poiares 

 
Tabela 1 – PDM de Vila Nova de Poiares - classificação e qualificação do solo. 

Fonte: PDM de Vila Nova de Poiares e INE – estatísticas do território 

 

 

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE relativos à superfície de uso do solo urbano 

identificado nos PMOT, por Localização geográfica (NUTS - 2002), em 2013 a superfície de uso de solo 

urbano de Vila Nova de Poiares era de 9,83 km2, correspondendo a 11,65% do território concelhio. O 

restante 88,35% do território correspondia a solo rural / rústico.   

 

Já a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) para 2018, revela que 6,7% do território concelhio (cerca 

de 564 ha) correspondia à classe de nível 1 dos Territórios artificializados (onde se incluíam as classes 

de nível 2 dos tecidos edificados; indústria comércio e instalações agrícolas; transportes; áreas de 

extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção; equipamentos e 

parques e jardins), tal como indicado na tabela seguinte. O restante território de Vila Nova de Poiares 

(cerca de 7.902 ha) correspondiam às classes de nível 1 de Agricultura (15,20% da área total do 
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município); Pastagens (0,18%); Florestas (75,71%); Matos (1,70%); Espaços descobertos ou com pouca 

vegetação (0,14%) e Massas de água superficiais (0,39%).   

 

USO DO SOLO (COS 2018) 
ÁREA 

ha % 

1. TERRITÓRIOS ARTIFICIALIZADOS 564,13 6,66 

     1.1 Tecido edificado 420,14 4,96 

          1.1.1.1 Tecido edificado contínuo predominantemente vertical 7,07 0,08 

          1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 200,60 2,37 

          1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 172,29 2,04 

          1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 33,11 0,39 

          1.1.3.1 Áreas de estacionamentos e logradouros 1,61 0,02 

          1.1.3.2 Espaços vazios sem construção 5,46 0,06 

     1.2 Indústria, comércio e instalações agrícolas 74,58 0,88 

          1.2.1.1 Indústria 73,57 0,87 

          1.2.2.1 Comércio 1,01 0,01 

     1.4 Transportes 7,27 0,09 

          1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 7,27 0,09 

     1.5 Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e 

estaleiros de construção 
29,93 0,35 

          1.5.1.2 Pedreiras 8,76 0,10 

          1.5.3.1 Áreas em construção 21,17 0,25 

     1.6 Equipamentos 30,89 0,36 

          1.6.1.2 Instalações desportivas 18,29 0,22 

          1.6.3.1 Equipamentos culturais 1,19 0,01 

          1.6.4.1 Cemitérios 1,51 0,02 

          1.6.5.1 Outros equipamentos e instalações turísticas 9,90 0,12 

     1.7 Parques e jardins 1,32 0,02 

          1.7.1.1 Parques e jardins 1,32 0,02 

2. AGRICULTURA 1.287,18 15,20 

     2.1 Culturas temporárias 243,86 2,88 

          2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 243,86 2,88 

     2.2 Culturas permanentes 97,50 1,15 

          2.2.1.1 Vinhas 8,86 0,10 

          2.2.2.1 Pomares 18,64 0,22 

          2.2.3.1 Olivais 70,00 0,83 

     2.3 Áreas agrícolas heterogéneas 943,29 11,14 

          2.3.1.2 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas 

associadas a pomar 
5,09 0,06 

          2.3.1.3 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas 

associadas a olival 
122,44 1,45 

          2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 703,90 8,31 

          2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 111,86 1,32 

     2.4 Agricultura protegida e viveiros 2,53 0,03 
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          2.4.1.1 Agricultura protegida e viveiros 2,53 0,03 

3. PASTAGENS 15,14 0,18 

     3.1 Pastagens 15,14 0,18 

          3.1.2.1 Pastagens espontâneas 15,14 0,18 

5. FLORESTAS 6.409,28 75,71 

     5.1 Florestas 6.409,28 75,71 

          5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos 81,86 0,97 

          5.1.1.4 Florestas de castanheiro 3,17 0,04 

          5.1.1.5 Florestas de eucalipto 3.985,73 47,08 

          5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras 136,82 1,62 

          5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 486,66 5,75 

          5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 1.713,68 20,24 

          5.1.2.3 Florestas de outras resinosas 1,36 0,02 

6. MATOS 144,32 1,70 

     6.1 Matos 144,32 1,70 

          6.1.1.1 Matos 144,32 1,70 

7. ESPAÇOS DESCOBERTOS OU COM POUCA VEGETAÇÃO 12,21 0,14 

     7.1 Espaços descobertos ou com pouca vegetação 12,21 0,14 

          7.1.1.1 Praias, dunas e areais interiores 0,34 0,00 

          7.1.3.1 Vegetação esparsa 11,87 0,14 

9. MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS 33,41 0,39 

     9.1 Massas de água interiores 33,41 0,39 

          9.1.1.1 Cursos de água naturais 33,41 0,39 

TOTAL 8.465,67 100,00 

 

Tabela 2 – Uso do solo em Vila Nova de Poiares. 
Fonte: Carta de Uso e Ocupação do Solo - 2018 
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1.2.  DEMOGRA FI A  E  MOBI LID ADE  

 

Carolina Michaëlis de Vasconcelos dá-nos conta da existência do verbo poiar ‘subir, fazer 

subir’, derivado de poio. José Leite de Vasconcelos afirma que, apesar de a vila de Poiares se 

situar numa bacia geográfica, tem à sua volta vários outeiros e o topónimo fica a dever-lhes o 

nome, que significa ‘série ou grupo de elevações’. Num outro artigo explicita: “Poiares (= Poi-

ar-es, do lat. podium, como Puy, em França)” (…) Vicenzo Cocco também refere os apelativos 

poio e poia e os topónimos Poio e Poiares como herdeiros do latim PŎDIO, que tomou na 

Ibéria o sentido de ‘banco de pedra, assento de terra ou pedra para descansar ou pousar algo’  

(…).  

Os estudos mais completos sobre estres topónimos pertencem a Menédez Pidal e a Joseph M. 

Piel: a sua origem mais remota encontra-se no vocábulo grego que significa ‘pé’, continuado 

em PŎDIO, com a já referida significação de ‘degrau, balcão’ e certamente também com a de 

‘altura’.  

 
(Maria Luísa Seabra Marques de Azevedo, Toponímia Moçárabe no Antigo Condado Conimbricense. Tese de 

Doutoramento, 2005, pp. 391-392) 

 

O Município de Vila Nova de Poiares possuía, em 2019, uma população residente de 6.939 habitantes 

(dados INE), dos quais 47,3% eram do sexo masculino (3.282 indivíduos) e 52,7% do sexo feminino 

(3.657 indivíduos). A população residente integrava maioritariamente a faixa etária dos 15 aos 64 anos 

(68,7%), a qual corresponde, segundo a definição do INE, à população em idade ativa. Seguia-se a faixa 

etária dos indivíduos com 65 ou mais anos (19,4%) e por fim a faixa etária dos menores de 15 anos 

(11,9%). Ainda segundo dados do INE, a densidade populacional era de 82,2 habitantes por km2. 

Estes valores relativos a 2019 traduzem uma variação populacional de menos 342 indivíduos face ao 

registado pelos Censos de 2011, o que representa uma perda de cerca de 5% da população residente. 

De resto, a evolução da dinâmica populacional do concelho nos últimos anos reflete o fenómeno 

nacional de redução da população residente, invertendo-se a tendência de acréscimo populacional 

registada no concelho ao longo da década de 2000 (+ 3,02%), em contraciclo com o verificado ao nível 

da Região do Centro (NUTS II) e da sub-região do Pinhal Interior Norte (NUTS III), que registavam já 

neste período uma diminuição da população. 

 

 

 

 

 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO A – O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

22 

 

 

  

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

2001 2011 2019 
Taxa de Variação 

2001-2011 

Taxa de Variação 

2011-2019 

Portugal 10.356.117 10.562.178 10.295.909 1,99% -2,59% 

Centro * 2.348.397 2.327.755 - -0,89% - 

Pinhal Interior Norte * 138.535 131.468 - -5,38% - 

Região do Centro ** - - 2.217.285 - - 

Região de Coimbra ** - - 433.923 - - 

Vila Nova de Poiares 7.061 7.281 6.939 3,02% -4,93% 

 
* Nome da região estatística portuguesa de nível II e III respetivamente, antes da reorganização administrativa do território de 

2013. 

** Nome da região estatística portuguesa de nível II e III respetivamente, após a reorganização administrativa do território de 

2013. 

 
Tabela 3 – Evolução da população residente no concelho de Vila Nova de Poiares - 2001, 2011, 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da população  

 

A referida dinâmica de crescimento populacional sentida no concelho durante a década de 2000 foi 

resultado de um efeito positivo da componente migratória que compensou a tendência negativa da 

componente natural. O saldo migratório positivo registado entre 2001 e 2011 poderá ser explicado, 

entre outros fatores, pela proximidade à cidade de Coimbra conjugada com a atração dos preços de 

habitação mais acessíveis e por um certo dinamismo no sector económico local. A partir de 2011 o 

crescimento efetivo do concelho passou a ser negativo, devido essencialmente à diminuição da 

capacidade de atração de novos habitantes, traduzida na diminuição acentuada do saldo migratório 

entre 2011 e 2014, e cujo ligeiro crescimento após essa data, ainda assim, não foi capaz de reverter a 

tendência negativa de crescimento efetivo. 

A análise às duas componentes que determinam o saldo natural da população revela que o Município 

há muito que não consegue equilibrar as taxas de natalidade e mortalidade, evidenciando taxas brutas 

de mortalidade consistentemente mais altas que as taxas brutas de natalidade pelo menos desde a 

década de 1990. Segundo o INE, em 2019, a Taxa Bruta de Natalidade de Vila Nova de Poiares foi de 

5,8‰ (40 nascimentos) um valor mais baixo que a média nacional (8,4‰) e que a média da Região de 

Coimbra (7,0‰). Quanto à Taxa Bruta de Mortalidade, o Município registou, no mesmo ano, um valor 

de 11,5‰ (80 óbitos), superior à média nacional (10,9‰), mas ainda assim ligeiramente inferior à 

média da região (12,7‰). 
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Gráfico 1 - Variação populacional no concelho de Vila Nova de Poiares, entre 2001 e 2019. 
Fonte: INE, estatísticas da população  

 

Ao declínio demográfico há a somar uma distribuição etária da população cada vez mais envelhecida, 

com uma diminuição da população nos grupos etários mais jovens e um aumento nos grupos etários 

mais velhos: se em 2001 a percentagem de população com idades inferiores a 15 anos era de 17%, 

esse valor desceu para cerca de 12% em 2019 (menos 373 jovens). Em sentido contrário evoluiu a 

percentagem de população com idades superiores a 65 anos, que aumentou 0,95 pontos percentuais, 

num aumento numérico de 44 pessoas. O índice de envelhecimento demográfico em 2019 foi de 

162,2, valor substancialmente mais elevado do que o apurado em 2011 (120,9), mas em linha com o 

do país (163,2) e o índice de dependência dos idosos foi de 28,2. 

É de notar ainda, em 2019, a evolução positiva da população em idade ativa (dos 15 aos 64 anos), a 

qual se expressava numa percentagem de 68,7% da população. Este fator é relevante na medida em 

que promove um índice de sustentabilidade potencial considerado “bom” (relação entre a população 

em idade ativa e a população idosa), na ordem dos 3,55 indivíduos ativos por cada indivíduo idoso - 

valor claramente acima quer do valor nacional (2,90), quer do valor da região de Coimbra (2,43). 

 
 

 
DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

2001 2011 2019 

 N.º % N.º % N.º % 

TOTAL 7.061 100 7.281 100 6.939 100 

0 – 14 anos 1.201 17,0 1.096 15,0 828 11,9 

15 – 24 anos 968 13,7 737 10,1 849 12,2 

25 – 64 anos 3.593 50,9 3.964 54,4 3.919 56,5 

65 e mais anos 1.299 18,4 1.484 20,4 1.343 19,4 

 
Tabela 4 – Distribuição etária da população residente no concelho de Vila Nova de Poiares – 2001, 2011, 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da população  
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1.2.1 .  E S C OL A RI D A D E  D A  P OP U L A Ç Ã O RE S I D E N T E  

Quanto à escolaridade dos indivíduos residentes em Vila Nova de Poiares, os dados disponíveis mais 

recentes reportam aos Censos de 2011. À data contabilizavam-se 373 pessoas que não sabiam ler nem 

escrever, o que correspondia a cerca de 5,4% do total de residentes no concelho. Ao nível das 

freguesias, apenas Poiares (Santo André) possuía menos iletrados (4,4%), enquanto em Lavegadas 

mais de 1 em cada 10 residentes não possuía qualquer competência a esse nível.  

Verifica-se que a maioria dos poiarenses (28,5%) tinha concluído apenas o 1.º ciclo do ensino básico (4 

anos de escolaridade), realidade que era transversal a todas as freguesias do concelho. A freguesia 

com melhores níveis de escolaridade era Poiares (Santo André), onde cerca de 13,3% da população 

tinha concluído o ensino obrigatório (ensino básico e secundário) e cerca de 6,2% tinham concluído o 

ensino superior. Já a freguesia com mais baixos níveis de literacia era Lavegadas, onde 37,3% das 

pessoas apenas tinha concluído o 1.º ciclo do ensino básico.  

À data dos Censos de 2011, 1.293 poiarenses eram estudantes - 62,3% deles encontravam-se inscritos 

no ensino básico, 23,7% frequentavam o ensino secundário, 0,5% estavam matriculados no ensino 

pós-secundário e 13,4% eram alunos do ensino superior. Nesse ano a taxa de abandono escolar (a 

percentagem de população que saiu do sistema de ensino antes da conclusão da escolaridade 

obrigatória, dentro dos limites etários previstos na lei) foi de 1,95%, valor acima da média da sub-

região do Pinhal Interior Norte - 1,29%, da média da Região do Centro (1,51%) e mesmo da média 

nacional (1,70%). É, no entanto, de valorizar o percurso descendente que este indicador tem vindo a 

apresentar ao longo dos anos em Vila Nova de Poiares, de 12,94% em 1991 passou para 3,14% em 

2001 e por fim para os 1,95% indicados.  

 

 

 

 
 

 

 ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO RESIDENTE  

 
Total f. Arrifana f. Lavegadas 

f. Poiares 
(Santo 
André) 

f. São 
Miguel de 

Poiares 

Não sabe ler nem escrever 373 82 23 189 79 

Ensino 
Completo 

Ensino 
Básico 

1.º ciclo 2.075 508 76 1.079 412 

2º ciclo 1.028 179 24 605 220 

3º ciclo 1.361 240 21 868 232 

Ensino Secundário 867 152 16 571 128 

Ensino pós-Secundário 49 7 1 36 5 

Ensino Superior 401 67 6 266 62 

Frequência 

Ensino 
Básico 

1.º ciclo 313 53 7 203 50 

2º ciclo 168 20 3 106 39 

3º ciclo 325 73 4 185 63 

Ensino Secundário 307 50 8 196 53 

Ensino pós-Secundário 7 0 1 4 2 

Ensino Superior 173 34 4 107 28 

 
Tabela 5 – Nível de escolaridade da população residente no concelho de Vila Nova de Poiares - 2011. 

Fonte: INE - Censos 2011 
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1.2.2 .  MO BI L I D A D E  TE RRI T ORI A L  

 

Relativamente às dinâmicas demográficas de mobilidade territorial (indicadores que apenas são 

recolhidos decenalmente, pelos Censos), estas demonstram vitalidade do Município e, em particular, 

da freguesia de Poiares (Santo André). Em termos globais o concelho apresentou uma taxa de atração 

total de 9,5%, superior à taxa de repulsão interna que se cifrou nos 5,9%. A taxa de atração total do 

concelho, que permite avaliar a relação entre a população residente que 5 anos antes residia noutra 

unidade territorial ou noutro país e a população residente do concelho, era superior à registada no 

mesmo período na Região do Centro e nos concelhos limítrofes. Já a taxa de repulsão interna, que diz 

respeito à relação entre a população residente que 5 anos antes residia na unidade territorial e já não 

reside e a população residente na unidade territorial, apresentava valores em linha com os dos 

concelhos vizinhos, apesar de globalmente ser superior à da Região do Centro.   

Observa-se ainda que os movimentos de mobilidade territorial registaram uma diminuição significativa 

em 2009 face ao ano de 2005. Os movimentos mais expressivos eram relativos às mudanças de 

residência dentro da mesma freguesia, tanto em 2005 como em 2009. De forma geral a mobilidade 

territorial foi mais evidente na freguesia de Poiares (Santo André) pois a grande maioria da população 

que se deslocou de outra freguesia ou de outro Município veio residir para esta freguesia. Note-se que 

a mobilidade territorial das pessoas provenientes do estrangeiro apresentava uma maior distribuição 

pelas diferentes freguesias, não deixando, contudo, de ser Poiares (Santo André) a que revela maior 

atratividade. Em claro contraste com as dinâmicas demográficas positivas que caracterizam a freguesia 

de Poiares (Santo André) encontra-se a freguesia de Lavegadas, que foi a freguesia menos capaz de 

gerar dinâmicas de atração, fossem elas dentro da freguesia ou do exterior para o seu território. 

 

  

DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS 

 
Vila Nova         

de Poiares 
f. Arrifana f. Lavegadas 

f. Poiares            

(Santo André) 

f. São Miguel             

de Poiares 

Com alteração 

de residência 

2005 1.659 190 27 1.215 227 

2009 818 103 12 563 140 

Dentro da 

mesma freguesia 

2005 653 80 2 484 87 

2009 423 63 1 284 75 

Proveniente de 

outra freguesia 

2005 314 41 1 237 35 

2009 142 13 1 112 16 

Proveniente de 

outro município 

2005 545 38 12 417 78 

2009 188 13 7 136 32 

Proveniente do 

estrangeiro 

2005 147 31 12 77 27 

2009 65 14 3 31 17 

 
Tabela 6 – População que alterou de residência às datas de 31/12/2005 e 31/12/2009, em Vila Nova de Poiares. 

Fonte: INE - Censos 2011 
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1.3.  ECONOMIA  E  EMPRE GO  

 

A população de Poiares é industriosa e proverbialmente propensa à pequena vida regional de 

negócio, correndo as feiras com os seus taleigos de cereais, alfaias caseiras, olaria, mantas, 

cera, miudezas, etc. 

O transporte para Coimbra das produções agrícolas deste concelho e frequentemente o das 

pessoas, fazia-se, em outro tempo, até ao porto do Louredo e daí para baixo de barco pelo rio 

Mondego. No presente a comodidade das estradas oculta à maioria dos viajantes o interesse 

pictural e emotivo destes antigos percursos. 
 

(Alexandre Herculano citado por Raul Brandão em Guia de Portugal, vol. III: Beira – tomo I: Beira Litoral, p.428) 

 

Como vimos no subcapítulo anterior, a população em idade ativa residente em Vila Nova de Poiares 

era, em 2011, de 4.701 indivíduos, ou seja, de cerca de 64,5% do total de residentes no concelho à 

data. Destes, 3.371 indivíduos foram considerados como pertencentes à população ativa, ou seja, 

segundo a definição do INE, eram indivíduos empregados ou desempregados em sentido restrito. A 

freguesia de Poiares (Santo André) era a que tinha maior percentagem de população ativa, uma vez 

que 75,3% da sua população em idade ativa se encontrava empregada. A freguesia com maior taxa de 

desemprego era Lavegadas, onde 17,9% da população ativa se encontravam sem emprego, mas 

disponível para trabalhar tendo feito diligências para tal. A taxa de desemprego a nível concelhio 

situava-se nos 9,1%, valor abaixo da taxa de desemprego a nível nacional, que se situava nos 13,2%.   

 

 
CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO 

População 

total 

População 

em idade 

ativa * 

População 

ativa ** 

Indivíduos 

empregados 

Indivíduos 

desempregados 

 N.º % N.º % 

Vila Nova de Poiares 7.281 4.701 3.371 3.064 90,9 307 9,1 

f. Arrifana 1.440 908 608 569 93,6 39 6,4 

f. Lavegadas 204 121 67 55 82,0 12 17,9 

f. Poiares (Santo André) 4.306 2.804 2.110 1.917 90,9 193 9,2 

f. São Miguel de Poiares 1.331 868 586 523 89,3 63 10,8 
 

 

 

* População com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. 

** População com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituía a mão-de-obra disponível para a produção 

de bens e serviços que entram no circuito económico (população empregada e desempregada em sentido restrito). 

 
Tabela 7 – Condição perante o trabalho da população em idade ativa residente em Vila Nova de Poiares - 2011. 

Fonte: INE - Censos 2011 

Desagregando os dados da condição perante o trabalho da população ativa por sexo, verifica-se que 

58% da população empregada era do sexo masculino e 47% era do sexo feminino. Quanto ao nível de 

escolaridade, a maior parte da população residente no concelho que se encontrava empregada no 

momento dos Censos de 2011 possuía apenas o ensino básico - 1.799 pessoas, o que correspondia a 
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58,7% do total da população empregada. Destas, 1.058 eram homens e 741 eram mulheres. A 

freguesia com maior percentagem de habitantes nestas condições era Lavegadas (perto de 71%), com 

23 homens e 16 mulheres. Os empregados com maiores qualificações (ao nível do ensino superior) 

viviam maioritariamente na freguesia de Poiares (Santo André) – 260 pessoas, das quais 96 homens e 

164 mulheres, numa percentagem total de 13,6% da população ativa, quando a média concelhia era 

de 12,4%.  

Relativamente à população desempregada, também a maior parte desta possuía apenas estudos ao 

nível do ensino básico - 74% dos homens e 53,5% das mulheres desempregadas possuíam apenas 

estudos até ao 9º ano de escolaridade. A freguesia com maior percentagem de desempregados com 

qualificações ao nível do ensino superior era Poiares (Santo André), onde habitavam 11 homens e 12 

mulheres nesta situação. A percentagem de população desempregada sem qualquer nível de estudos 

concluídos era residual, o que pode significar a integração destes indivíduos num segmento do 

mercado de trabalho pouco qualificado e caracterizado pela precariedade laboral. 

 

  SITUAÇÃO PERANTE O TRABALHO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

  Vila Nova 

de Poiares 
f. Arrifana f. Lavegadas 

f. Poiares 

(Santo André) 

f. São Miguel 

de Poiares 

POPULAÇÃO 

ATIVA 

EMPREGADA 

Total 3.064 569 55 1.917 523 

Nenhum nível 34 5 1 21 7 

Ensino básico 1.799 364 39 1.050 346 

Ensino secundário 816 137 11 557 111 

Ensino pós-

secundário 
35 3 0 29 3 

Ensino superior 380 60 4 260 56 

POPULAÇÃO 

ATIVA 

DESEMPREGADA 

Total 307 39 12 193 63 

Nenhum nível 2 0 0 1 1 

Ensino básico 185 24 6 113 42 

Ensino secundário 82 12 2 52 16 

Ensino pós-

secundário 
6 1 1 4 0 

Ensino superior 32 2 3 23 4 

 
Tabela 8 – Situação perante o trabalho da população ativa residente em Vila Nova de Poiares por nível de 

escolaridade - 2011. 
Fonte: INE - Censos 2011 

Dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional relativos ao desemprego em Vila Nova de 

Poiares indicam que, no mês de dezembro de 2019, existiam 187 pessoas inscritas no IEFP. Destas, 69 

eram homens e 118 eram mulheres. Quanto à formação escolar, cerca de metade tinham 

qualificações ao nível do ensino básico (até ao 9º ano de escolaridade), 32,6% tinham concluído o 

ensino secundário e 12,3% tinham diploma do ensino superior; apenas cerca de 5,3% tinham 

qualificações inferiores ao 1.º ciclo do ensino básico (abaixo do 4º ano de escolaridade). A faixa etária 
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mais atingida pelo desemprego era, no final de 2019, a dos indivíduos com idades compreendidas 

entre os 35 e 54 anos - 37,4%. Cerca de 31,6% dos desempregados inscritos no IEFP tinham mais de 54 

anos e 31% tinham menos de 35 anos. Em todo o caso, o desemprego jovem (aqui entendido como 

desemprego de indivíduos com idades compreendida entre os 15 e os 24 anos) rondava os 17,6% e a 

percentagem de indivíduos que procuravam o seu primeiro emprego era de 11,3%. Assim, a grande 

maioria dos desempregados procurava um novo emprego, sendo que 62% destes se encontrava 

inscrito no IEFP há menos de 1 ano. 

Regressando aos dados dos Censos, a análise da população empregada por setor de atividade 

económica revela a dimensão fortemente terciarizada da economia poiarense, dado que 70,7% da 

população ativa trabalhava em profissões ligadas ao setor terciário, 40,8% das quais na vertente 

económica. Isto era verdade para todas as freguesias do concelho, embora com algumas ligeiras 

assimetrias: em Lavegadas o setor secundário tinha um peso consideravelmente superior ao do setor 

terciário (económico) e em Arrifana os setores secundário e terciário (económico) tinham um peso 

muito aproximado. A freguesia onde o setor social detinha maior destaque era Poiares (Santo André) e 

a freguesia onde o setor primário tinha maior expressão era São Miguel de Poiares.  

 

 
POPULAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE 

Total 
Setor primário 

Setor 

secundário 

Setor terciário 

(social) 

Setor terciário 

(económico) 

 N.º % N.º % N.º % N.º % 

Vila Nova de Poiares 3.064 71 2,3 826 26,7 916 29,9 1.251 40,8 

f. Arrifana 569 19 3,3 179 31,5 165 29,0 206 36,2 

f. Lavegadas 55 2 3,6 22 40,0 15 27,3 16 29,1 

f. Poiares (Santo André) 1.917 28 1,5 485 25,3 620 32,3 784 40,9 

f. São Miguel de Poiares 523 22 4,2 140 26,8 116 22,2 245 46,9 

 
Tabela 9 – População residente por setor de atividade - 2011. 

Fonte: INE - Censos 2011 

Faz-se notar que cerca de 72% dos indivíduos residente em Vila Nova de Poiares à data dos Censos 

2011 trabalhava ou estudava no Município e cerca de 28% saía do Município para trabalhar ou estudar 

(facto a que não é alheia a proximidade à cidade de Coimbra, o maior polo aglutinador de emprego da 

região). Do total de pessoas que não saíam do Município nas suas deslocações pendulares, cerca de 

44% não chegavam a necessitar de sair da freguesia onde residiam. Os indivíduos que menos se 

deslocavam para fora da sua freguesia para trabalhar ou estudar eram as que residiam em Poiares 

(Santo André) – 54%, seguindo-se os que residiam em São Miguel de Poiares – 40%. Já em Arrifana e 

Lavegadas uma parte significativa dos indivíduos residentes necessitava de se deslocar para outra 

freguesia do concelho – 55% e 49% respetivamente.   
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Por estes motivos, a duração média das deslocações pendulares dos poiarenses era curta – até 15 

minutos, não só para aqueles que trabalhavam ou estudavam na freguesia de residência, como 

também para aqueles que o faziam noutra freguesia do Município. O tempo de deslocação médio 

subia no caso dos indivíduos que necessitavam de se deslocar para outros municípios.   

O município para onde os poiarenses mais se deslocavam para trabalhar ou estudar em 2011 era 

Coimbra (656 pessoas). Seguiam-se os municípios da Lousã (158 pessoas), Penacova (101 pessoas), 

Arganil (33 pessoas), Miranda do Corvo (31 pessoas) e Góis (29 pessoas), entre outros municípios. Já 

os movimentos pendulares de entrada vinham maioritariamente da Lousã (255 pessoas), seguindo-se 

Coimbra (193 pessoas), Penacova (92 pessoas), Miranda do Corvo (40 pessoas), Góis (30 pessoas) e 

Arganil (27 pessoas), entre outros locais. 

 

Gráfico 2 – Duração dos movimentos pendulares dos habitantes de Vila Nova de Poiares, por local de trabalho ou 
estudo - 2011. 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

Assim, temos que a maior parte da população residente em Vila Nova de Poiares trabalhava, em 2011, 

no seu concelho de residência, em trabalhos do setor secundário e terciário (económico), pese 

embora uma parte significativa da população ter um baixo nível de qualificações.  

Segundo dados do INE, o poder de compra per capita no concelho foi, em 2017, de 70,54, muito 

abaixo da Região de Coimbra (que se cifrou nos 93,69) e da Região do Centro (que rondou os 88,30). 

Entre 2011 e 2017 este valor registou um aumento de 0,81, podendo por isso dizer-se que se tem 

mantido estável.  
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Para este baixo poder de compra, pode contribuir não só os baixos salários das profissões não 

especializadas em que trabalham os poiarenses, mas também o número de pessoas que beneficiam do 

Rendimento Social de Inserção da Segurança Social (RSI). De acordo com dados disponibilizados pelo 

INE, em 2019 havia 205 indivíduos a beneficiar do RSI (à volta de 3% da população total), sendo que 

este número tem vindo a decrescer de forma consistente ao longo dos anos - de 480 beneficiários em 

2009 para os 205 de 2019, o que representa uma diminuição de 43,5% dos indivíduos beneficiários de 

RSI numa década. 

Considerando outros indicadores económicos de relevo, é de referir que, em 2018, existiam 775 

estabelecimentos, que empregavam 2.097 pessoas e totalizavam um volume de negócios de 

238.883.810 €. O setor de atividade (segundo o CAE-Rev.3) que apresentava maior dinamismo era o     

G- Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, pois possuía o 

maior número de estabelecimentos, o maior volume de negócios e o segundo maior número de 

pessoal ao serviço. O setor que possuía mais pessoal ao serviço era o C- Indústrias Transformadoras, 

sendo o 2º em volume de negócios.  

 

 

 

 

Setor de atividade A B C D E F G H 

Estabelecimentos 35 0 41 7 4 84 220 20 

Pessoal ao serviço 64 0 599 7 7 134 591 179 

Volume de 

negócios (€) 
3.737.710 0 46.207.610 9.533 247.103 3.395.594 160.634.306 13.832.966 
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Setor de atividade I J L M N P Q R S 

Estabelecimentos 54 4 17 56 90 33 46 17 47 

Pessoal ao serviço 132 4 17 91 101 36 52 21 62 

Volume de 

negócios (€) 
4.282.388 66.902 753.816 2.021.256 1.054.247 224.905 1.059.445 464.588 891.441 

 
Gráfico 3 – Número de estabelecimentos, pessoal ao serviço dos estabelecimentos e volume de negócios, por 

setor de atividade, segundo a CAE-Rev.32 - 2018. 
Fonte: INE, estatísticas das empresas 

 
 
  

Da análise da evolução deste conjunto de dados ao longo do período temporal entre 2011 e 2018 é 

percetível uma ligeira variação negativa, quer no número de estabelecimentos (-6%), quer no número 

de pessoal ao serviço (-4,4%). Já o volume de negócios global teve uma evolução positiva, tendo 

registado em 2018 um incremento de cerca de 1,6% face ao ano de 2011.   

A balança comercial do Município apresentava, em 2018, um excedente de 10.082.985€, ou seja, o 

Município exportava mais bens do que aqueles que importava. A nível de importações, o principal 

mercado de origem dos produtos comprados era o intracomunitário, sendo que os 2 tipos de bens 

mais importados (segundo a Nomenclatura Combinada NC2, relativa às mercadorias da UE) eram 

“plástico e suas obras; borrachas e suas obras” (39,7%) e “matérias têxteis e suas obras” (26,1%). Ao 

nível das exportações, o comércio para fora do espaço da União Europeia tinha um peso superior ao 

comércio intracomunitário, sendo que as tipologias de bens mais exportados eram as “matérias têxteis 

e suas obras” – na subcategoria “vestuário e seus acessórios de malha”, com um peso de 60,2% do 

total, e os “plásticos e suas obras; borrachas e suas obras”, que representavam 28,4% do total de 

exportações do Município de Vila Nova de Poiares. 

A coincidência dos 2 tipos de bens mais importados coincidirem com os 2 tipos de bens mais 

exportados pelos estabelecimentos do concelho leva a concluir, em linha com o exposto no quadro e 

gráfico imediatamente anteriores, que as empresas do concelho operam essencialmente nos setores 

da transformação de matéria-prima (sobretudo matéria têxtil em vestiário de malha e borracha em 

produtos de uso diário produzidos com base na borracha) e da venda, a grosso ou retalho, do 

vestuário e objetos produzidos para o mercado intra e extra comunitário.  

 

2 Secções do CAE-Rev.3 consideradas neste gráfico: A- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B- Indústrias 
Extrativas; C- Indústrias Transformadoras; D- Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; E- Captação, tratamento e 
distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição; F- Construção; G- Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e motociclos; H- Transportes e armazenagem; I- Alojamento, restauração e similares; J- 
Atividades de informação e de comunicação; L- Atividades Imobiliárias; M- Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares; N- Atividades administrativas e dos serviços de apoio; Segurança Social Obrigatória; P- Educação; Q- Atividades de 
saúde humana e apoio social; R- Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S- Outras Atividades de serviços.  
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Gráfico 4 – Importações e exportações de bens por tipo de comércio em Vila Nova de Poiares, 2018. 
Fonte: INE, estatísticas do comércio internacional 

 

 

Este retrato poderá ajudar também a explicar o facto de a principal profissão (segundo a Classificação 

Portuguesa das Profissões de 2010, CPP-10) dos trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos de Vila Nova de Poiares ser, em 2017, as dos operadores de instalações e máquinas 

e trabalhadores da montagem, os quais representam 27,8% do universo dos trabalhadores nesta 

situação. Seguiam-se os trabalhadores não qualificados (com um peso de 19,3%), os trabalhadores dos 

serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (16%) e os trabalhadores qualificados da 

indústria, construção e artífices (com um peso de 11,1%). 

 

 

 
Gráfico 5 – Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos do Município, segundo a profissão principal 

(CPP-10), 2017. 
Fonte: INE – Anuário Estatístico da Região do Centro, 2018 
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Conclui-se, portanto, que os setores secundário e terciário (económico) se encontram bem 

representados no tecido empresarial de Vila Nova de Poiares, dado o facto de aqui existir um grande 

número de estabelecimentos onde as vocações industriais e comerciais se encontram bem patentes, e 

cujo sucesso (medido em volume de negócios) é assinalável. Salienta-se, no entanto, que do retrato 

traçado pelo INE ao tecido empresarial do concelho, sobressai um carácter dimensional 

marcadamente familiar e composto maioritariamente por microempresas, com menos de 10 

trabalhadores. Pese embora a pequena dimensão da maior parte destas empresas, os dados do INE 

relativos à demografia das empresas de Vila Nova de Poiares apontam para um saldo equilibrado na 

relação entre nascimentos e mortes (em 2018 ocorreram 86 nascimentos e 85 mortes de empresas no 

concelho) e uma taxa de sobrevivência das empresas nascidas 2 anos antes de 55,67%. Estes valores 

têm-se mantido relativamente estáveis ao longo de anos recentes.  

 

EMPRESAS 

 N.º % 

TOTAL 763 - 

DIMENSÃO 
PME 

Micro 732 95,9 

Pequenas 26 3,4 

Médias 3 0,4 

Grandes empresas 2 0,3 

ESCALÃO DE PESSOAL  

AO SERVIÇO 

Menos de 10 empregados 732 95,9 

10 – 49 empregados 27 3,5 

50 – 249 empregados 2 0,3 

250 e mais empregados 2 0,3 

 

Tabela 10 – Dimensão das empresas de Vila Nova de Poiares e escalão de pessoal ao serviço, em 2018. 

Fonte: INE, estatísticas das empresas 

 
 

 

 

 

 

 

Algumas destas empresas têm a sua sede no Parque Industrial de Vila Nova de Poiares, freguesias de 

São Miguel de Poiares e Poiares (Santo André). Este parque industrial está dividido em 2 polos: o               

polo I, que tem uma área de 70ha e 82 lotes, dos quais 99% se encontram ocupados; e o polo II, 

localizado junto ao primeiro, que está presentemente em fase de construção e conta com uma área de 

23,6ha e 36 lotes, dos quais 11 já se encontram vendidos (dados de agosto de 2020).     

Estamos assim perante um tecido empresarial de cariz familiar, que emprega um pequeno número de 

pessoas, muitas vezes familiares diretos e/ou pessoas residentes no concelho, conseguindo manter-se 

no mercado quer pelo fator de proximidade, quer pela aptidão para a exportação.  
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2. ENQUADRAMENTO  HABITACIONAL 

 

2.1.  RECU RSOS HABITACI ONAI S D I SP ONÍVEI S  

 

Todos têm direito à habitação, para si e para a sua família, independentemente da 

ascendência ou origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, religião, 

crença, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação 

sexual, idade, deficiência ou condição de saúde. 
 

(Lei de Bases da Habitação, Lei n.º 83/2019 de 3 de setembro, art.º 2º) 

 

O primeiro passo para elaborar um correto enquadramento habitacional do concelho de Vila Nova de 

Poiares é analisar os indicadores relativos aos recursos habitacionais disponíveis, tanto no momento 

presente como em termos evolutivos. 

Os principais dados censitários relativos ao parque habitacional de Vila Nova de Poiares dão a 

conhecer uma realidade edificada essencialmente destinada à habitação (96,9%), em edifícios com 1 

ou 2 pisos de altura (88,8%) e que seguem principalmente o modelo morfológico do edificado isolado 

(66,2%), típico das moradias unifamiliares. Os edifícios com 3 ou mais pisos localizam-se sobretudo na 

freguesia de Poiares (Santo André).  

No que concerne à data de construção, assinala-se a relativa modernidade do parque edificado, onde 

16,3% dos edifícios tinham, aquando dos Censos de 2011, menos de 10 anos de idade e 46,7% tinham 

sido construídos nos 30 anos anteriores. Tendencialmente, os edifícios mais recentes (com menos de 

30 anos à data dos Censos 2011) localizavam-se em Poiares (Santo André) (54,2% dos edifícios 

existentes na freguesia) e São Miguel de Poiares (44,8%), enquanto os edifícios mais antigos 

(anteriores a 1919) se situavam sobretudo em Arrifana (14,4% dos edifícios existentes na freguesia). 

Era também na freguesia de Arrifana que a distribuição era mais homogénea ao longo dos anos, sendo 

ainda assim percetível um incremento de novas construções na década de 1970. 

A maior parte dos edifícios de Vila Nova de Poiares possuía estrutura de alvenaria com placa de betão 

(39,7%) ou de betão na totalidade da estrutura (37,7%), seguindo-se os edifícios construídos em 

alvenaria sem placa (16,3%). Uma pequena percentagem possuía estrutura de adobe/ pedra ou outra 

(6,3%).  
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 PARQUE HABITACIONAL - EDIFÍCIOS 

 
Concelho Arrifana Lavegadas 

Poiares  

(Santo André) 

São Miguel 

de Poiares 

Edifícios clássicos 3.926 958 196 1.972 800 

Uso Exclusivamente residenciais 3.804 944 190 1.879 791 

Principalmente residenciais 104 14 6 78 6 

Principalmente não 

residenciais 
18 0 0 15 3 

N.º de 

Pisos 

1 ou 2 3.486 855 189 1.680 762 

3 ou 4 403 103 7 256 37 

5 ou mais 37 0 0 36 1 

Morfologia Isolados 2.599 604 130 1.213 652 

Geminados 556 150 31 240 135 

Em banda 632 204 35 387 6 

Época de 

Construção 

Anterior a 1919 284 138 8 33 105 

Entre 1919 e 1945 351 80 65 138 68 

Entre 1946 e 1960 365 116 20 192 37 

Entre 1961 e 1970 416 127 10 206 73 

Entre 1971 e 1980 680 169 17 335 159 

Entre 1981 e 1990 541 106 32 271 132 

Entre 1991 e 2000 653 131 28 389 105 

Entre 2001 e 2011 639 91 16 408 121 

Estrutura Betão 1.481 351 2 921 207 

Com Placa 1.558 343 101 812 302 

Sem Placa 640 140 91 185 224 

Adobe/pedra 228 114 2 45 67 

Outra 19 10 0 9 0 

 

Tabela 11 – Parque habitacional do concelho de Vila Nova de Poiares: edifícios - 2011. 

Fonte: INE, Censos 2011 

O índice de alojamentos por edifício era de 1,16 a nível municipal, subindo ligeiramente na freguesia 

de Poiares (Santo André), e aproximando-se da unidade nas restantes freguesias. Isto significa que por 

cada edifício clássico (edifício de carácter não precário), existia em média 1 alojamento familiar 

clássico (habitação distinta e independente, localizada num edifício de carácter permanente). Estes 

alojamentos familiares clássicos de residência habitual tinham, em média, uma superfície útil de 

125,78 m2 e 5,61 divisões. 

Dos 4.556 alojamentos familiares existentes no concelho em 2011, cerca de 60% eram considerados 

residência habitual e cerca de 14,2% encontravam-se vagos (disponíveis no mercado da habitação ou 

em estado de deterioração) no momento censitário. Isto significa que 25,8% dos alojamentos 

familiares existentes em Vila Nova de Poiares não eram considerados como alojamentos de residência 

habitual nem se encontravam vagos à data, podendo-se tratar, por exemplo, de alojamentos 

familiares de residência secundária (sazonal).   



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO A – O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

36 

 

Uma análise às instalações disponíveis nos alojamentos que se encontravam ocupados como 

residência habitual dá conta de que praticamente todos possuíam acesso às instalações básicas, como 

rede de esgotos, predial ou pública, (99,6%), água canalizada (99,5%), retrete (98,9%) e banho (97,5%). 

A análise desagregada às freguesias mostra uma situação homogénea, pois em todas elas o acesso a 

estas instalações era vastamente generalizado.  

De forma geral a instalação que menos se encontrava presente nas habitações dos poiarenses era o 

banho, que não existia em 2,5% das residências do concelho (68 lares) e em 4% das residências dos 

habitantes da freguesia de São Miguel de Poiares (valor mais baixo entre as 4 freguesias do concelho). 

Para além disso, 15 alojamentos não tinham acesso à rede de abastecimento de água e 11 não tinham 

acesso à rede (predial ou pública) de saneamento, infraestruturas básicas que proporcionam 

condições mínimas de salubridade e higiene aos seus habitantes.  

No entanto, os Censos 2011 também informam que das residências habituais que possuíam retrete 

com dispositivo de descarga, apenas 36,3% tinham igualmente acesso a um sistema de drenagem de 

águas residuais ligado à rede pública, ou seja, em 63,7% das residências do concelho eram utilizados 

sistemas de drenagem de águas residuais particulares (fossas sépticas) ou outro tipo de situações. 

Todas as freguesias do concelho, com exceção de Poiares (Santo André), tinham percentagens de 

acesso à rede pública de saneamento muito baixas – 25,6% no caso de São Miguel de Poiares, 8,1% em 

Arrifana e apenas 3,4% em Lavegadas.  

Faz-se notar ainda que apenas 27,6% dos edifícios garantiam a acessibilidade até à unidade de 

alojamento de deficientes motores e que 90% dos edifícios com 4 ou mais pisos não possuíam 

elevador. 

Assinala-se a existência de 7 alojamentos familiares não clássicos que não satisfaziam inteiramente as 

condições do alojamento familiar clássico pelo tipo e precariedade da construção, porque eram 

móveis, improvisados ou não foram construídos para habitação, mas que funcionavam como 

residência habitual de pelo menos uma família no momento de referência (definição do INE). Seis 

destes alojamentos localizavam-se na freguesia de Poiares (Santo André) e o outro localizava-se na 

freguesia de São Miguel de Poiares. Por fim refere-se a existência de 8 alojamentos coletivos (hotéis, 

pensões e similares e convivências), 6 em Poiares (Santo André) e 2 em São Miguel de Poiares. 

O número médio de indivíduos por alojamento familiar clássico tem vindo a diminuir ao longo dos 

anos: de 1,7 indivíduos por alojamento em 2001, passou para 1,6 indivíduos por alojamento em 2011 

e finalmente para 1,5 indivíduos por alojamento em 2019 (dados Pordata). Segundo o INE, a taxa de 

sobrelotação das habitações (ou seja, a proporção da população que vive em casas cujo número de 

divisões é insuficiente para acomodar a família) em 2019 foi de 5,4% na região centro e de 9,6% no 

país. Já a taxa de sublotação (proporção da população que vive em casas um número de divisões 
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considerado excedentário para as necessidades da família) no país foi de 36,9% no mesmo ano 

(Eurostat), não se encontrando disponíveis dados com maior nível de desagregação.  

 

PARQUE HABITACIONAL - ALOJAMENTOS 

 
Concelho Arrifana Lavegadas 

Poiares   

(Santo André) 

São Miguel 

de Poiares 

Total de alojamentos 4.564 960 196 2.576 832 

Familiares clássicos 4.549 960 196 2.564 829 

Familiares não clássicos 7 0 0 6 1 

Alojamentos 

familiares 

(clássicos e 

não 

clássicos) 

Ocupação 

Residência 

habitual 
2.728 560 90 1.578 500 

Vagos 648 192 42 334 80 

Instalações* 

Com água 2.713 559 90 1.566 498 

Com esgotos 2.717 559 90 1.570 498 

Com banho 2.660 544 88 1.548 480 

Coletivos 8 0 0 6 2 

ALOJAMENTOS / EDIFÍCIO 1,16 1,00 1,00 1,30 1,04 

* nos alojamentos familiares de residência habitual. 
 

 

 

 

 

 

Tabela 12 – Parque habitacional do concelho de Vila Nova de Poiares: alojamentos - 2011. 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 .  E V OL U Ç Ã O  D O PA RQ U E  HA BI T A C I ON A L  

Entre 2011 e 2019 o parque habitacional de Vila Nova de Poiares evoluiu positivamente, à semelhança 

o que aconteceu na região e no próprio país, embora de forma mais contida e em progressivo 

desaceleramento: se entre 2001 e 2011 foram construídos 428 novos edifícios de alojamento familiar 

clássico (que disponibilizaram 300 novos alojamentos), entre 2011 e 2019 esse valor foi de apenas 38 

novos edifícios e alojamentos. Isto significa que, entre 2011 e 2019, em média foram construídos 4,2 

novos edifícios e alojamentos por ano no concelho de Vila Nova de Poiares, contra uma média de 39 

edifícios e 27 alojamentos anuais entre 2001 e 2011. 

 

 Gráfico 6 – Evolução do número de edifícios de habitação familiar clássica e de alojamentos familiares 

clássicos em Vila Nova de Poiares - 2001 a 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da construção e habitação 
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Tal facto não será alheio a uma tendência francamente decrescente tanto na evolução do número de 

licenciamentos camarários concedidos para obras de edificação, como no número de obras que são 

efetivamente concluídas anualmente. Esta tendência começou a ser sentido logo no ano de 2003, e 

teve particular incidência a partir de 2009 em ambos os casos, ou seja, no auge da crise financeira que 

muito afetou o país em vários campos, mormente no setor da construção civil.     

 

Gráfico 7 – Comparação entre o número de edifícios licenciados e número de edifícios concluídos - 2001 a 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da construção e habitação 

 

Observando o quadro abaixo, relativo ao número de licenças de edificação emitidas pelo Município de 

Vila Nova de Poiares, por tipo de obra e destino da obra, verifica-se que, em 2019, 77,4% dos 

licenciamentos obtidos diziam respeito a habitação familiar, dos quais 48,4% eram relativos a 

construções novas para habitação familiar. Os licenciamentos de obras de ampliação, alteração ou 

reconstrução representaram apenas 35% do total de licenças de edificação emitidas – 11 processos, 

dos quais 9 eram relativos a habitação familiar. De modo geral a freguesia de Poiares (Santo André) foi 

aquela para onde mais edifícios foram licenciados em 2019. 

Dos 15 novos edifícios de habitação familiar licenciados em 2019, resultaram 16 fogos licenciados, dos 

quais um T0 ou T1, sete T2, cinco T3 e três T4 ou mais. Esta distribuição tipológica representa uma 

alteração face ao padrão dos últimos anos, em que as tipologias T3 e T4 tinham tido maior número de 

pedidos de licenciamento aprovados. A título de exemplo, a distribuição tipológica dos fogos 

aprovados em 2011 foi de um T1, dois T3 e três T4 ou mais, e em 2001 foi de 12 T0 ou T1, 25 T2, 137 

T3 e 29 T4 ou mais.  
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EDIFÍCIOS LICENCIADOS 

 

Construções novas 
Ampliações, alterações e 

reconstruções 

Habitação 

familiar 
Outros 

Habitação 

familiar 
Outros 

2019 

Concelho VNP 15 5 9 2 

f. Arrifana 5 1 5 0 

f. Lavegadas 0 0 0 0 

f. Poiares (Santo André) 7 2 3 0 

f. São Miguel de Poiares 3 2 1 2 

2011 

Concelho VNP 6 9 5 0 

f. Arrifana 2 3 2 0 

f. Lavegadas 0 0 0 0 

f. Poiares (Santo André) 3 4 2 0 

f. São Miguel de Poiares 1 2 1 0 

2001 

Concelho VNP 76 19 17 0 

f. Arrifana 14 3 4 0 

f. Lavegadas 1 1 0 0 

f. Poiares (Santo André) 47 5 11 0 

f. São Miguel de Poiares 14 10 2 0 

Tabela 13 – Edifícios licenciados em Vila Nova de Poiares, por tipo de obra e destino da obra – 2001, 2011 e 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da construção e habitação 

 
 

Quanto ao quadro relativo ao número de obras concluídas no Município, verifica-se que, em 2019, o 

peso das obras de ampliação, alteração e reconstrução foi de 50% do total de obras concluídas, uma 

percentagem muito superior à registada aquando dos Censos de 2011 (20%) e dos Censos de 2001 

(17,6%), o que caracteriza uma tendência muito positiva de reabilitação do parque edificado existente. 

O quadro permite ainda constatar que os edifícios de habitação familiar têm sido a tipologia 

predominante a entrar no mercado ao longo dos anos. 

Dos 4 novos edifícios de habitação familiar concluídos em 2019, resultaram três T3 e um T4 ou mais, 

distribuição tipológica que vai de encontro às tipologias de habitação mais licenciadas nos anos 

anteriores (tipologias maiores do que em anos mais recentes). 

 

EDIFÍCIOS CONCLUÍDOS 

 

Construções novas 
Ampliações, alterações e 

reconstruções 

Habitação 

familiar 
Outros 

Habitação 

familiar 
Outros 

2019 

Concelho VNP 4 0 3 1 

f. Arrifana nd nd nd nd 

f. Lavegadas nd nd nd nd 

f. Poiares (Santo André) nd nd nd nd 

f. São Miguel de Poiares nd nd nd nd 
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2011 

Concelho VNP 9 11 4 1 

f. Arrifana 0 4 2 0 

f. Lavegadas 0 0 0 0 

f. Poiares (Santo André) 7 3 1 1 

f. São Miguel de Poiares 2 4 1 0 

2001 

Concelho VNP 60 15 11 5 

f. Arrifana 9 2 1 2 

f. Lavegadas 0 0 1 1 

f. Poiares (Santo André) 37 7 5 1 

f. São Miguel de Poiares 14 6 4 1 

nd – dados não disponíveis 

Tabela 14 – Edifícios concluídos em Vila Nova de Poiares, por tipo de obra – 2001, 2011, 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da construção e habitação 

 

2 .1.2 .  DE N S I D A D E  HA BI T A C I ON A L  E  RE L A Ç Ã O  C O M  A  BA N C A  

Relativamente à densidade edificada, verifica-se que o Município tem uma densidade de edifícios (47 

edifícios / km2) semelhante à da Região de Coimbra e superior à da Região do Centro e de Portugal 

(tabela 15). Contudo, a densidade de alojamentos (54,5 alojamentos / km2) é bastante mais baixa que 

as médias da sub-região e do país. Quanto à média de alojamentos por edifícios, Vila Nova de Poiares 

conta com 1,16, o que corresponde a um valor médio mais baixo quando comparado com a média das 

Regiões, onde está inserido, e de Portugal, conforme se verifica no quadro seguinte.    

 
DADOS DO PARQUE HABITACIONAL EM 2019 

Portugal Região do Centro Região de Coimbra Vila Nova de Poiares 

Densidade de Edifícios 

(n.º edifícios / km2) 
39,17 40,14 47,94 47,02 

Densidade de Alojamentos 

(n.º alojamentos / km2) 
64,71 52,25 66,10 54,48 

Média de alojamentos  

por edifícios 
1,65 1,30 1,38 1,16 

 

Tabela 15 – Comparação da densidade de edifícios e de alojamentos em Portugal, na Região do Centro (NUTS II), 

Região de Coimbra (NUTS III) e Vila Nova de Poiares – 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da construção e habitação e estatística do território 

 

Observando o tipo de ocupação dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual existentes 

em Vila Nova de Poiares, os Censos 2011 indicam que 85,4% eram ocupados pelos próprios 

proprietários e os restantes 14,6% eram ocupados por inquilinos e outros (8,9% arrendamento e 5,7% 

outras situações). Estes valores estavam dentro da média observável ao nível da Região de Coimbra 

(80,6% e 19,4% respetivamente). Dados mais recentes, fornecidos pelo município, revelam a existência 

de 241 fogos em regime de arrendamento, o que representará cerca de 5,3% do total de alojamentos 
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familiares clássicos atualmente existentes no concelho (conforme dados do INE referentes ao ano de 

2019). Destes, 220 localizam-se na freguesia de Poiares (Santo André), 19 localizam-se na freguesia de 

São Miguel de Poiares e 2 localizam-se na freguesia de Arrifana.  

Regressando aos dados dos Censos 2011, dos alojamentos familiares clássicos ocupados pelos 

proprietários, cerca de 39% tinham encargos de compra e os encargos médios mensais (com aquisição 

ou arrendamento) de habitação situaram-se nos 309,98€. 

De resto, segundo a Pordata, as instituições bancárias (bancos, caixas económicas e caixas de crédito 

agrícola) de Vila Nova de Poiares tinham concedido, em 2011, 30.570 milhares de euros em crédito à 

habitação, o que correspondia a pouco mais de metade da totalidade de empréstimos concedidos 

nesse ano (55,4%). Em 2019 o valor do crédito à habitação concedido foi semelhante - 31.757 milhares 

de euros, embora o seu peso face ao valor total dos créditos concedidos nesse ano tenha sido 

significativamente superior – a taxa do crédito à habitação representou cerca de 65,7% do total do 

crédito concedido, numa média de 4.580 € por habitante (contra a média de 4.201 € por habitante em 

2011). De referir ainda que o crédito hipotecário concedido a pessoas singulares no concelho em 2011 

foi de 259€ / habitante, tendo subido para os 267€ / habitante em 2019. 

No que respeita aos valores medianos de avaliação bancária dos alojamentos e das moradias por m2, 

no ano de 2019, a tabela seguinte mostra que o valor mediano de avaliação bancária de um 

alojamento em Portugal foi de 1.049 €/ m2, o qual descia para os 702 €/ m2 na Região de Coimbra. Em 

Vila Nova de Poiares esse valor foi de 632 €/ m2, o que o colocou em 13º no ranking dos preços do 

imobiliário na Região de Coimbra (onde o concelho de Coimbra liderou com um preço por m2 de 

1.145€), e atrás de concelhos com menor densidade populacional, como era o caso da Pampilhosa da 

Serra (em 7º lugar no ranking da avaliação bancária, com 746 €/ m2 e em último lugar no ranking da 

densidade populacional, com 10,2 hab / km2), Mortágua (11º no ranking da avaliação bancária, com 

644 €/ m2 e 16º no ranking da densidade populacional, com 35,0 hab / km2), ou mesmo Soure (10º no 

ranking da avaliação bancária, 646 €/ m2 e 12º no ranking da densidade populacional, com 64,6 hab / 

km2). Vila Nova de Poiares estava, com a sua densidade populacional de 82,2 hab / km2, em 10º lugar 

deste último ranking.   
 

 
AVALIAÇÃO BANCÁRIA EM 2019 

Portugal Região do Centro Região de Coimbra Vila Nova de Poiares 

Total 1.049 1.413 702 632 

Apartamentos (€ / m2) 1.135 1.398 969 nd 

Moradias (€ / m2) 900 1.467 742 nd 

nd – dados não disponíveis 

Tabela 16 – Comparação do valor mediano de avaliação bancária (€ / m2) em Portugal, na Região do Centro (NUTS 

II), Região de Coimbra (NUTS III) e Vila Nova de Poiares – 2019. 

Fonte: INE, estatísticas da construção e habitação 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO A – O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

42 

 

Em todo o caso, o real valor mediano de venda dos alojamentos familiares em Vila Nova de Poiares 

acabou por ser, em 2019, de 568 €/ m2, ou seja, abaixo do valor da avaliação bancária. Quanto ao 

valor mediano das rendas, também em 2019, foi de 2,69 €/ m2 – valor bem abaixo da mediana da 

Região de Coimbra (4,44 €/ m2) e da mediana da maior parte dos municípios que a compõem (alguns 

dados concelhios não disponíveis).  

Há, no entanto, que considerar que o ganho médio mensal dos poiarenses (934,3€) se encontrava 

também abaixo do ganho médio mensal na Região de Coimbra (1.052,5€), chegando a diferença para 

concelhos como Coimbra e Figueira da Foz a ultrapassar os 200€ de diferença mensal (dados de 2018).   

Naturalmente que a maiores níveis de educação correspondem a maiores ganhos salariais, o que, no 

caso dos munícipes de Vila Nova de Poiares pode representar uma diferença salarial de mais de 1.180€ 

entre os rendimentos médios de um trabalhador que apenas possua estudos ao nível do 1.º ciclo do 

ensino básico e de um trabalhador que possua um mestrado. 

No entanto, tal como indicado no ponto 1.2.1 deste Capítulo, em 2011 mais de 61% dos trabalhadores 

apenas possuía estudos ao nível do ensino básico (até ao 9º ano de escolaridade), o que os colocava 

com um rendimento médio mensal per capita de pouco menos de 870€ ilíquidos (sendo que o valor 

ilíquido depende grandemente da composição específica de cada agregado familiar). 

Considerando os dados referidos mais atrás neste ponto 2.1 sobre a superfície média útil dos 

alojamentos de 125,78 m2, verifica-se que uma habitação poderá arrendar-se em média por cerca de 

340€. Este valor poderá ser desajustado e difícil de assegurar para muitos dos agregados familiares do 

concelho tendo em conta que idealmente as despesas com a habitação (prestação ou renda, seguros, 

despesas de água, luz, gás, telecomunicações e manutenção) não deveriam ultrapassar os 35% do 

rendimento líquido disponível. 
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2.2.  ESTAD O DE CONSERVA ÇÃ O D OS RE CUR SOS H A BITA CI ONAI S  

Em 20 anos o país produziu um milhão e meio de novas habitações, suprimindo, em termos 

técnicos, o défice habitacional. Não obstante, persistem problemas relacionados com a 

degradação do parque habitacional dos centros urbanos antigos, com as necessidades de 

mobilidade das famílias e com os custos da habitação, em especial no arrendamento, que 

continuam elevados. 

É neste contexto que a expressão “tanta gente sem casa e tanta casa sem gente” assume uma 

dimensão nova, pois em Portugal já não existe um défice habitacional, mas antes dificuldades 

no acesso à habitação. 
 

(Estratégia Nacional para a Habitação 2015-2031, Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015 de 15 de julho) 

 

Tal como vimos no subcapítulo anterior, o parque edificado de Vila Nova de Poiares é relativamente 

moderno, uma vez que 16,3% dos edifícios tinham, à data dos Censos 2011, menos de 10 anos de 

idade, 46,7% tinham sido construídos nos 30 anos anteriores e apenas 7,2% dos edifícios eram de 

construção anterior a 1919.  

Em termos de distribuição geográfica, a freguesia que possuía maior percentagem de edifícios 

anteriores a 1919 era Arrifana (14,4% dos edifícios aí localizados), enquanto a freguesia que possuía a 

maior percentagem de edifícios com menos de 10 anos era Poiares (Santo André) (20,7% do total de 

edifícios da freguesia).  

A idade média do parque habitacional do concelho era de 38,3 anos, abaixo da média da Região de 

Coimbra (39,68), mas acima da média da Região do Centro (38,2) e da média do país (37,9) (dados 

INE).    

 

Gráfico 8 – Parque habitacional de Vila Nova de Poiares por época de construção. 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Quanto ao estado de conservação dos 3.926 edifícios existentes em Vila Nova de Poiares aquando dos 

Censos 2011, 2.721 não tinham qualquer necessidade de reparação, 1.175 tinham necessidade de 

algum tipo de reparação e 30 encontravam-se muito degradados. Daqueles edifícios que 

apresentavam necessidades de reparação, 827 precisavam de pequenas reparações (70%), 262 

precisavam de reparações médias (22%) e 86 precisavam de grandes reparações. Associando o estado 

de conservação à idade do parque edificado, de modo geral a maior percentagem de edifícios com 

necessidades de reparação tinha mais de 50 anos de idade. 

Descendo ao nível da freguesia, era São Miguel de Poiares que possuía a maior percentagem de 

edifícios que não necessitavam de qualquer tipo de reparação (614 edifícios, que representavam uma 

percentagem de 76,8% do total de 800 edifícios aí existentes). Seguia-se Poiares (Santo André) – 

71,8%, Arrifana – 65,1%, e por fim Lavegadas – 34,2%. 

Em sentido contrário, a freguesia onde eram sentidas maiores necessidades de reparação era 

Lavegadas, onde 65,8% do parque edificado necessitava de algum tipo de reparação (fosse ela 

pequena, média ou grande). Apenas existiam edifícios considerados como muito degradados na 

freguesia de Poiares (Santo André) – 26 edifícios, a grande parte dos quais com mais de 40 anos de 

idade à data dos Censos 2011, e na freguesia de São Miguel de Poiares – 4 edifícios, todos eles de 

construção anterior a 1919.     

 

Gráfico 9 – Estado de conservação do parque habitacional de Vila Nova de Poiares. 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Analisando os dados censitários relativos ao tipo de necessidade de reparação nos edifícios de Vila 

Nova de Poiares, verifica-se que foi nas paredes e caixilharias exteriores onde mais se identificou essa 

necessidade - 20,1% do total do parque edificado apresentava necessidades de reparação médias, 

grandes ou muito grandes nestes elementos, enquanto 14,1% dos edifícios apresentavam 

necessidades de reparação na cobertura e 10,9% apresentava necessidades de reparação na estrutura, 

com a mesma média, grande ou muito grande gravidade. 
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Para todos os elementos analisados (cobertura, estrutura e paredes e caixilharias exteriores), as 

necessidades de reparação encontravam-se sobretudo nos edifícios construídos até 1980 (edifícios 

com mais de 30 anos à data dos Censos de 2011). Isto era verdade para qualquer grau de necessidade 

de reparação, incluindo as de pequeno grau. As necessidades de reparação identificadas em edifícios 

de construção posterior a 1980 não ultrapassavam, em nenhum dos elementos os 2 dígitos: paredes e 

caixilharias exteriores - 9,0% dos edifícios; cobertura - 7,1%; estrutura - 4,6%. Quando existentes, estas 

necessidades centravam-se maioritariamente em pequenas intervenções.    

 

 

 

Gráfico 10 – Edifícios, por necessidade de reparação na cobertura, em Vila Nova de Poiares. 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

 
 
 

 

Gráfico 11 – Edifícios, por necessidade de reparação na estrutura, em Vila Nova de Poiares. 

Fonte: INE, Censos 2011 
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 Gráfico 12 – Edifícios, por necessidade de reparação nas paredes e caixilharias exteriores, em Vila Nova 

de Poiares. 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

Desagregando estes dados às freguesias de Vila Nova de Poiares, os dados permitem identificar 

Lavegadas como a freguesia onde o parque edificado mais necessitava de reparações – 76% dos 

edifícios necessitavam de algum tipo de intervenção nas paredes e caixilharias exteriores, 70,9% dos 

edifícios necessitavam de intervenções na estrutura e 68,4% dos edifícios necessitavam de 

intervenções na cobertura. Em sentido inverso, a freguesia onde o parque edificado menos 

necessitava de reparações era São Miguel de Poiares, onde 78% dos edifícios não necessitavam de 

qualquer tipo de intervenção na cobertura, 70% não necessitavam de intervenção nas paredes e 

caixilharias exteriores e 67,8% não necessitavam de intervenção ao nível estrutural. 
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 Gráfico 13 – Quadros resumo das necessidades de reparação do parque habitacional nas freguesias de 

Vila Nova de Poiares - 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Quanto à eficiência energética dos edifícios existentes em Vila Nova de Poiares, as estatísticas 

disponibilizadas pela ADENE- Agência para a Energia, na sua página de internet dedicada à certificação 

energética dos edifícios, indicam que existem 714 certificados energéticos emitidos para estes 

edifícios (habitação e serviços), todos eles em vigor. Segundo a ADENE, a classe energética dos 

edifícios do concelho é maioritariamente baixa, uma vez que 85,7% apresenta uma classificação 

energética C ou inferior.  

No que toca aos certificados emitidos para projetos de edificação (sejam reabilitações ou edifícios 

novos) e para edifícios concluídos (reabilitados ou construídos de raiz), os dados apresentados pela 

agência mostram já uma percentagem considerável de edifícios com certificação A ou A+ (38,8%). 

Ainda assim as certificações B e B- têm um peso de 56,9%, estando os restantes 4,3% na classe 

energética C. 

 

Gráfico 14 – Certificados emitidos por classe energética na categoria de edifícios existentes. 

Fonte: página web da ADENE - Agência para a Energia 
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EDIFÍCIOS, SEGUNDO A ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO, POR NECESSIDADES DE REPARAÇÃO 

 Época de construção 

Necessidades de reparação Total antes de 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996 - 2000 2001-2005 2006-2011 

          Vila Nova de Poiares 3.926 284 351 365 416 680 541 282 371 436 200 

          Na cobertura 

                Nenhumas 2.477 96 70 111 215 433 450 229 324 381 168 

                Pequenas 897 76 118 150 138 195 74 45 37 43 21 

                Médias 368 51 108 69 48 48 15 6 7 10 6 

                Grandes 120 29 42 27 9 4 1 2 0 2 4 

                Muito grandes 64 32 13 8 6 0 1 0 3 0 1 

          Na estrutura 

                Nenhumas 2.765 84 99 159 252 521 481 249 345 409 166 

                Pequenas 732 75 126 141 119 128 52 29 20 19 23 

                Médias 275 63 85 43 34 26 7 3 2 7 5 

                Grandes 115 43 36 15 7 5 1 1 1 1 5 

                Muito grandes 39 19 5 7 4 0 0 0 3 0 1 

           Nas paredes e caixilharia exteriores 

                Nenhumas 2.264 49 61 102 183 392 427 227 307 359 157 

                Pequenas 874 69 93 118 141 194 87 44 45 57 26 

                Médias 481 70 109 92 65 78 22 8 11 15 11 

                Grandes 207 53 61 36 19 15 5 3 5 5 5 

                Muito grandes 100 43 27 17 8 1 0 0 3 0 1 

 

Tabela 17 – Edifícios de Vila Nova de Poiares, segundo a época de construção, por necessidade de reparação – 2011. 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Focando a análise especificamente nos edifícios em elevado estado de degradação (muitos deles em 

situação de abandono ou indefinição legal por parte dos seus proprietários3), sabe-se que em 2011, 

segundo o levantamento dos Censos, existiam em Vila Nova de Poiares 30 edifícios muito degradados, 

26 dos quais localizados na freguesia de Poiares (Santo André) e 4 localizados na freguesia de São 

Miguel de Poiares. Isto significa que, à data, 0,76% do parque edificado do concelho se encontrava 

muito degradado. 

Já em 2020, a Câmara Municipal identificou 95 edifícios ou fogos devolutos, 86 dos quais localizados na 

freguesia de Poiares (Santo André), (85 na Área de Reabilitação Urbana) e 9 localizados na freguesia de 

São Miguel de Poiares. A CM identificou ainda 11 edifícios inacabados, isto é, edifícios unifamiliares ou 

plurifamiliares cuja construção não foi concluída, estando por isso inabitados e em processo de 

degradação devido ao abandono – 8 dos quais localizados na freguesia de Poiares (Santo André), 2 na 

freguesia de Arrifana e 1 na freguesia de São Miguel de Poiares.   

 

Figura 2 – Localização geográfica dos edifícios/ fogos devolutos e dos                                                                                      

edifícios inacabados existentes em Vila Nova de Poiares - 2020. 

Fonte: CM Vila Nova de Poiares 

 

3 Para efeitos da aplicação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, a lei considera como devoluto “o prédio urbano ou a 

fração autónoma que durante um ano se encontre desocupada, sendo indícios de desocupação a inexistência de contratos em 

vigor com empresas de telecomunicações, de fornecimento de água, gás e eletricidade e a inexistência de faturação relativa a 

consumos de água, gás, eletricidade e telecomunicações (Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto). 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO A – O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

50 

 

2.3.  HABIT AÇÃ O A  CU ST OS CONTROLAD OS  

 

A decisão de extinguir o Fundo de Fomento da Habitação (...) pressupôs a implementação de 
todo um conjunto de medidas que permitissem uma mais adequada definição da intervenção 
dos vários entes, públicos e privados, no domínio da habitação. 
Nesse sentido, foi criado o Fundo de Apoio ao Investimento para a Habitação, destinado a 
assumir as funções financeiras dos programas de habitação definidos pelo Governo. 
(…) 
Neste quadro, o presente diploma vem criar um novo regime de crédito que possibilita às 
autarquias locais o lançamento de novos programas de construção de habitações com custos 
controlados. 
 
(Decreto-Lei n.º 220/83, de 26 de maio) 

 

Em Vila Nova de Poiares existem seis complexos habitacionais que foram originalmente construídos com 

o fim social de albergar famílias mais carenciadas e proporcionar uma oportunidade para resolver as 

carências habitacionais da população mais jovem - os denominados bairros de Habitações a Custos 

Controlados (HCC), de caracter social. A intenção para estes bairros, construídos pela Câmara Municipal 

com o apoio financeiro do Estado, era a venda por valores inferiores ao preço de mercado a famílias de 

comprovada carência económica para habitação própria e permanente, o que veio a suceder. À data da 

elaboração deste relatório existe apenas uma habitação na posse do Município (Bairro Dr. Augusto 

Simões, lote nº 15), presentemente ocupado por uma família carenciada.  

Listagem dos complexos habitacionais de carácter social existentes em Vila Nova de Poiares:  

− Bairro Dr. José Morais, também conhecido como Bairro das Hortas, freguesia de São Miguel de 

Poiares - 11 lotes de habitação;   

− Bairro Dr. Augusto Simões, também conhecido como Bairro da Ferreira, freguesia de Poiares (Santo 

André) - 61 lotes de habitação;   

− Bairro Francisco Sá Carneiro, freguesia de Poiares (Santo André) - 7 lotes de habitação;   

− Bairro Dr. Martins Vicente, também conhecido como Bairro dos Pinheirais, freguesia de Poiares 

(Santo André) - 26 lotes de habitação;   

− Bairro Vale Gião, freguesia de Poiares (Santo André) - 14 lotes de habitação;   

− Bairro Novo, freguesia de Poiares (Santo André) - 31 lotes de habitação. 
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2.4.  MEDIDAS DE  AP OI O SOCI AL E X ISTE NTES  NO MU NI CÍPI O  

2.4.1 .  PRO G RA M A  APOIAR  + 

 

O programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos - APOIAR + é um programa composto por um 

conjunto de apoios que a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares presta aos seus munícipes, 

designadamente aos que evidenciam comprovada carência socioeconómica, nos domínios da habitação, 

educação e saúde. O programa visa apoiar algumas carências das famílias por forma a melhorar as 

condições básicas dos agregados familiares do concelho e a garantir que os mesmos consigam mitigar e 

ultrapassar a sua situação de pobreza de forma equilibrada, autónoma e independente. O programa é 

regulado pelo Regulamento n.º 1010/2016, publicado no Diário da República n.º 211/2016, de 3 de 

novembro. 

No domínio da habitação, o programa estabelece a atribuição de comparticipações financeiras a fundo 

perdido e ao apoio técnico a conceder pela Câmara Municipal no âmbito de: 

− Obras de conservação, reparação ou beneficiação de habitações degradadas, designadamente as 

que poderão colocar em risco os habitantes da mesma ou que se prendam com as inerentes ao 

básico;  

− Ampliação de núcleos habitacionais ou conclusão de obras, desde que seja devidamente 

comprovado que as mesmas implicam uma melhoria nas condições de habitabilidade (segurança, 

salubridade e higienização); 

− Melhoria das condições de segurança e conforto de pessoas em situação de dificuldade ou risco 

relacionado com a mobilidade e/ou segurança no domicílio, decorrente do processo de 

envelhecimento ou de doenças crónicas debilitantes. 

O apoio financeiro é atribuído às famílias residentes no Município há três ou mais anos, que residam em 

permanência na habitação inscrita para o apoio e que não possuam qualquer outro bem imóvel 

destinado a habitação. A habitação deve ser propriedade exclusiva de um ou mais membros do 

agregado há mais de três anos (ou, independentemente desse prazo, se tiver sido transmitida por 

sucessão) e o requerente/ agregado familiar reunir as condições e pressupostos que os enquadrem no 

conceito de “indivíduos ou agregados familiares desfavorecidos” (o que, neste caso, implica ter um 

rendimento mensal per capita igual ou inferior ao valor do Indexante dos Apoios Sociais).  

O apoio financeiro é atribuído às famílias sob a forma de comparticipação, até ao montante máximo de 

5 mil euros por apoio, para obras de reconstrução, conservação, beneficiação ou recuperação de 
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habitação própria. O montante dos subsídios é calculado tendo em conta o rendimento mensal per 

capita do agregado, podendo equivaler a: 

- 20% do montante previsto para a intervenção necessária, no caso de o rendimento mensal per capita 

do agregado ter um valor correspondente a 50% - 100% do valor Indexante dos Apoios Sociais;  

- 50% do montante previsto para a intervenção necessária, no caso de o rendimento mensal per capita 

do agregado ter um valor correspondente a 25% - 50% do valor Indexante dos Apoios Sociais); 

- 100% do montante previsto para a intervenção necessária, no caso de o rendimento mensal per capita 

do agregado ter um valor correspondente a menos de 25% do valor Indexante dos Apoios Sociais). 

Sempre que exista disponibilidade para tal por parte da Câmara Municipal, o apoio financeiro pode ser 

substituído por fornecimento de maquinaria e equipamento, fornecimento de materiais, 

disponibilização de serviços técnicos especializados e disponibilização de mão-de-obra específica.   

 

 

2 .4.2 .  AP OI O  A O AR RE N D A M E N T O  E  AQ U I S I Ç Ã O D E  HA BI T A Ç Ã O D E  J OV E N S  N O 

MU N I C Í P I O   

 

O apoio aos jovens no acesso ao arrendamento e/ ou aquisição de habitação é uma preocupação do 

executivo no sentido de favorecer a fixação desta camada população no território concelhio. Neste 

sentido, o processo de execução do Regulamento de Apoio ao Arrendamento e Aquisição de Habitação 

de Jovens no Município de Vila Nova de Poiares foi iniciado em 2018 e encontra-se presentemente em 

elaboração.    
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3. DIAGNÓSTICO  DAS  CARÊNCIAS  HABITACIONAIS 

 

3.1.  CARATER IZA ÇÃ O DA S CA RÊNCIAS  HA BITA CI ONA IS  IDENTI FI CADA S  

 

A caracterização das carências habitacionais identificadas em Vila Nova de Poiares retrata as 

necessidades evidenciadas ao longo dos últimos anos em termos de beneficiação dos alojamentos aqui 

localizados. Foi efetuada com base nos registos de pedidos apresentados ao Município e nas situações 

identificadas pelos serviços de Ação Social e pela Santa Casa da Misericórdia. 

Neste contexto, até à data de elaboração do presente relatório, foram identificados 10 agregados 

familiares que puderam ser auxiliados financeiramente para a beneficiação do seu alojamento, tal como 

descrito na tabela seguinte: 

 

N.º Morada 
Tipologia / 

residentes 
Intervenção efetuada Data Valor 

Apresentados diretamente ao Município 

01 Sem informação T3 / 2 
Intervenção na cobertura e 
substituição de vãos exteriores 

Sem informação 

Sem informação 
(apoio da 
Autarquia e da 
Conferência de 
São Vicente de 
Paulo) 

02 Sem informação T2 / 2 Construção de casa de banho e 
cozinha 

Sem informação 
Sem informação 
(apoio da 
Autarquia) 

03 Sem informação T2 / - Construção de casa de banho, 
obras de conservação 

Sem informação 
Sem informação 
(apoio da 
Autarquia) 

04 Sem informação T4 / 1 Intervenção na cobertura Sem informação 
Sem informação 
(apoio da 
Autarquia) 

Referidos pela ação social 

05 Algaça, Arrifana - / 2 Intervenção na cobertura e 
substituição de vãos exteriores 

Sem informação Sem informação 

06 Quinta da Beócia, 
Arrifana 

T5 / 1 Cobertura, na parte habitada 2018/ 2019 1.192€ + IVA 

07 Pereiro do Além, 
Arrifana 

T4 / 4 Construção de fossa sética 2018/ 2019 Sem informação 

08 
Ferreira, Santo 

André (Poiares) 
T3 / 2 Construção de fossa sética  2013/ 2014 Sem informação 

09 
Paço, Santo André 
(Poiares) 

T3 / 2 
Intervenção na cobertura e vãos 
exteriores 

2019/ 2020 

1.000€      
(APOIAR +)                                
+ 953,25€ 
(eletricidade) 
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10 
Alveite Pequeno, São 
Miguel de Poiares 

T2 / 2 
Construção de casa de banho, 
intervenção na cozinha 

2020 11.770€ + IVA 

 

Tabela 18 – Caracterização dos pedidos de apoio à beneficiação de alojamentos familiares concedidos à data de 
elaboração deste relatório. 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 

 

Segundo informações prestadas pelos serviços de Ação Social, Juntas de Freguesia e Santa Casa da 

Misericórdia, existem ainda 50 situações de carência habitacional com necessidade de apoio externo. A 

grande maioria das carências reporta-se a insuficiências nas condições de habitabilidade dos 

alojamentos familiares - insalubridade, insegurança estrutural, problemas de estanquidade (ex. 

infiltrações em coberturas e paredes, problemas de conforto térmico e acústico) e questões de higiene. 

Em 1 caso é referido pelos serviços de apoio a inadequação da casa de banho. 

Realça-se que dos 50 agregados familiares que aguardam apoio, a maioria correspondia a famílias de 2 

elementos. 

Motivo * N.º de agregados familiares 

Precariedade 0 

Insalubridade e Insegurança 49 

Sobrelotação 0 

Inadequação 1 

* segundo os conceitos de condições indignas descritos no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 37/2018 - Programa 1.º Direito 

Tabela 19 – Caracterização das insuficiências habitacionais reportadas. 
Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 
 

O número de pedidos de apoio poderá vir a ser bastante superior no futuro próximo devido aos efeitos 

da pandemia provocada pelo novo coronavírus, que poderá acarretar um conjunto de fragilidades às 

famílias, entre as quais, a perda de rendimentos e consequente degradação da situação habitacional. 
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3.2.  INQUÉRIT OS À P OPULA ÇÃ O ,  INSTITUI ÇÕES  E  OPER ADORE S I MOBI LIÁR IOS  

 
A autarquia de Vila Nova de Poiares procedeu à realização de inquéritos à situação habitacional da 

população residente no concelho. Para tal, optou pela elaboração de quatro inquéritos, direcionados 

para as seguintes situações: população residente, população não residente, instituições pertencentes ao 

Conselho Local de Ação Social e outras entidades e associações com presença junto da população, e por 

fim, operadores imobiliários. 

A realização dos inquéritos foi publicitada na página web da Câmara Municipal entre os dias 24 de 

Novembro e 18 de Dezembro de 2020, convidando os internautas ao preenchimento dos respetivos 

inquéritos através do encaminhamento para formulário do Google (Google Forms). Paralelamente, 

foram enviadas cópias do inquérito a residentes para todos os alojamentos com contrato ativo de 

fornecimento de água no Município, através da anexação do mesmo à fatura de água do mês de 

novembro de 2020. Os inquéritos institucionais também foram enviados em formato impresso para as 

Juntas de Freguesia e para as entidades de apoio social existentes no concelho. Ademais, quem se 

deslocasse fisicamente às instalações da Câmara Municipal ou das Juntas de Freguesia encontraria 

também cópias impressas para preenchimento no local, apoiado pelos técnicos.  

A análise dos dados fornecidos pelos inquéritos que foram devolvidos preenchidos é apresentada nos 

subcapítulos seguintes. 

 

 

3 .2.1 .  IN Q U É R I T OS  À  P OP U L A Ç Ã O  R E S I D E N T E   

Os serviços da Câmara Municipal receberam um total de 160 inquéritos à população residente, 98 dos 

quais preenchidos em formato papel e os restantes 62 preenchidos online, via formulário do Google. 

Nos 160 inquéritos foram referenciados 388 indivíduos residentes. Para uma população com cerca de 

7.000 habitantes a amostra recolhida pelos inquéritos apresenta uma margem de erro de 5% para um 

grau de confiança de 95%.    

Considerando a amostra obtida, verifica-se que os alojamentos de Vila Nova de Poiares são ocupados 

por agregados familiares com uma dimensão média de 2,42 indivíduos, os quais têm uma idade média 

de 44 anos. Os inquéritos revelaram que, da amostra de população residente recolhida, 51,3% era do 

sexo feminino (199 indivíduos) e 48,5% era do sexo masculino (188 indivíduos).  
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Gráfico 15 – Número de residentes nos alojamentos familiares inquiridos e distribuição etária desses residentes, em 

percentagem. 

Quanto à situação profissional dos 388 indivíduos referenciados pelas respostas ao inquérito, 37,9% 

eram trabalhadores por conta de outrem, 8,2% eram trabalhadores por conta própria, 5,9% 

encontravam-se desempregados e 26,5% eram reformados ou domésticas. De notar que 20,4% dos 

indivíduos referenciados eram estudantes, uma percentagem considerada elevada, mas que pode 

eventualmente ser explicada por uma maior adesão dos agregados familiares com filhos jovens a este 

inquérito. Duas pessoas entravam na categoria “outra” porque eram deficientes e outras 2 pessoas não 

identificaram a sua situação profissional.  

No que toca à escolaridade, entre a população ativa (população com mais de 15 anos empregada e 

desempregada, segundo a definição do INE), a maior percentagem tinha frequentado ou concluído o 

ensino secundário (62 indivíduos, percentagem de 30,7%). Seguiam-se aqueles que tinham frequentado 

ou concluído o 3º ciclo do ensino básico, numa percentagem de 27,7%, e aqueles que tinham 

frequentado ou concluído o ensino superior, numa percentagem de 23,8% do total dos residentes nos 

alojamentos inquiridos. A percentagem da população ativa que possuía o 6º ano de escolaridade ou 

inferior representava 17,8% do total (36 indivíduos). 

Quanto à população reformada ou doméstica, a situação apresentada invertia-se, existindo, entre estes 

inquiridos, 57 indivíduos que apenas tinham frequentado ou concluído o 1.º ciclo do ensino básico, 

numa percentagem de 56,2% da totalidade deste grupo populacional. Seguiam-se aqueles que tinham 

frequentado ou completado o ensino secundário (12,4%) e os que tinham frequentado ou completado o 

2º ciclo do ensino básico (10,5%). Apenas 7,6% dos reformados ou domésticas tinham frequentado ou 

concluído o ensino superior, o que correspondia a 8 indivíduos.  

No que se refere aos estudantes (79 indivíduos reportados pelos inquéritos), 22,8% frequentavam o 

ensino pré-escolar ou ainda não tinham iniciado o seu percurso académico, 50,6% frequentavam o 
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ensino básico (40 indivíduos), 17,7% frequentavam o ensino secundário (14 indivíduos) e 8,9% 

frequentavam o ensino superior (7 indivíduos). 

 

 ESCOLARIDADE E PROFISSÃO 

 Pré-escolar 1.º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Superior NR TOTAL 

Estudante 18 18 10 12 14 7 0 79 

Empregado por 

Conta Própria 
0 2 2 6 10 12 0 32 

Empregado por 

Conta de Outrem 
0 10 15 44 45 33 0 147 

Desempregado 0 4 3 6 7 3 0 23 

Reformado/ 

Doméstica 
0 57 11 10 13 8 4 103 

Outra 0 2 0 0 0 0 0 2 

NR 0 0 0 0 0 0 2 2 

TOTAL 18 93 41 78 89 63 6 388 

Níveis de escolaridade considerados: 1.º ciclo do ensino básico – do 1.º ao 4º ano de escolaridade; 2º ciclo do ensino básico – 5º e 6º anos de 

escolaridade; 3º ciclo do ensino básico – do 7º ao 9º ano de escolaridade; ensino secundário – do 10º ao 12º ano de escolaridade; ensino superior – 

bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento 

Tabela 20 – Cruzamento do nível de escolaridade e situação profissional dos indivíduos residentes nos alojamentos 
familiares inquiridos. 

 

 

Dos 160 agregados familiares inquiridos, 142 residiam em habitação própria e permanente (88,8%), 13 

residiam em habitação arrendada (8,1%), 2 residiam em habitação cedida/ emprestada, 1 residia em 

habitação precária ou improvisada (roulotte) e 1 residia em habitação provisória. O último agregado 

reportou residir numa habitação pertencente a herança indivisa, enquadrando-se aqui em “outra”.     

 

Gráfico 16 – Situação da habitação dos agregados familiares inquiridos. 

 

O quadro abaixo sintetiza as características dos alojamentos familiares dos inquiridos. Dele se 

depreende que o poiarense vive em moradia de habitação própria e permanente (113 famílias), 

tipicamente com 3 quartos e área superior a 150m2, ou em apartamento, também de habitação própria 

e permanente (24 casos), tipicamente com 3 quartos e área entre 100 e 150m2.   
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ALOJAMENTOS FAMILIARES, SEGUNDO A TIPOLOGIA E ÁREA 

 Tipologia Área 

 estúdio/ T0 T1 T2 T3 T4 T5 ou superior NR menos de 50m2 50 a 100 m2 100 a 150 m2 mais de 150 m2 NR 

          TOTAL 3 3 25 89 29 9 2 6 36 60 52 6 

          Habitação própria e permanente 

                moradia - 2 17 60 26 8 - 3 26 39 43 2 

                apartamento - - 3 20 - - 1 - 3 13 7 1 

                outra - - - - - 1 - - - - 1 - 

                NR - - - 2 1 - 1 - - 2 - 2 

          Habitação arrendada 

                moradia - - 2 - 2 - - - 1 3 - - 

                apartamento 1 - 3 4 - - - 2 5 1 - - 

                outra 1 - - - - - - - - - - 1 

                NR - - - - - - - - - - - - 

          Habitação cedida  

                moradia - 1 - 1 - - - - 1 1 - - 

                apartamento - - - - - - - - - - -  

                outra - - - - - - - - - - - - 

                NR - - - - - - - - - - - - 

          Habitação precária ou improvisada / Habitação provisória / Outra 

                moradia - - - 2 - - - - - 1 1 - 

                apartamento - - - - - - - - - - - - 

                outra 1 - - - - - - 1 - - - - 

                NR - - - - - - - - - - - - 

 

Tabela 21 – Alojamentos familiares alvo de inquérito, segundo a tipologia e a área. 
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Quando a habitação familiar era arrendada, esta era, em 8 casos (cerca de 62%), um apartamento e em 

4 casos (cerca de 31%) uma moradia. Assinala-se a existência de um agregado unipessoal que declarou 

viver num anexo arrendado a terceiros. As habitações familiares arrendadas tinham por norma entre 50 

e 100m2 de área. 

No que toca a habitação cedida/ emprestada, foram reportados apenas 2 casos de moradias (T1 e T3), 

enquanto no referente a habitação precária ou improvisada, habitação provisória ou outra foram 

reportadas 2 moradias de tipologia T3 e a já referida roulotte, correspondente a um T0.  

Ao nível das condições de habitabilidade, 58 inquiridos não reportaram qualquer problema nas suas 

habitações (cerca de 36% do total), enquanto 36 inquiridos reportaram um problema (22,5%), 26 

reportaram dois problemas (16,3%), 14 reportaram três problemas (8,8%), 10 reportaram quatro 

problemas, outros 10 reportaram cinco problemas (6,3% cada), 1 reportou seis problemas (0,63%) e 2 

reportaram sete problemas diferentes (1,3%). Três inquiridos não especificaram os problemas que as 

suas habitações apresentavam. 

Os problemas mais reportados eram referentes aos serviços de eletricidade, gás, abastecimento de 

água, saneamento e telecomunicações (102 casos, numa percentagem de 41,1% do total de 

referências), e particularmente ao saneamento, referido por 47 inquiridos. Assinala-se que alguns 

inquiridos referiram, como nota, problemas com a pressão da água nas suas torneiras. Seguiam-se os 

problemas com conforto térmico e/ou acústico das habitações (77 casos reportados numa percentagem 

de 31,0% do total) e os problemas construtivos (estrutura, cobertura, vãos exteriores), com 47 

referências e uma percentagem de 19%. Dezanove inquiridos referiram a existência de outros 

problemas, dos quais se destacavam problemas de acessibilidade à habitação, excesso de trânsito de 

pesados nas imediações da habitação, entrada de águas pluviais no perímetro da habitação vindas da 

via pública e a inexistência de passeios na zona. Assinala-se que alguns inquiridos referiram também a 

existência de danos ainda por reparar provocados pelos últimos grandes incêndios.  

Ainda assim, 68,8% dos inquiridos consideraram que a qualidade geral da sua habitação era boa ou 

ótima, 26,3% consideraram a qualidade da sua habitação razoável e 5,0% (8 inquiridos) consideraram o 

local em que viviam como indigno ou insuficiente.  
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Gráfico 17 – Problemas reportados nas habitações dos agregados familiares inquiridos (pergunta de seleção 

múltipla) e perceção da qualidade geral das mesmas. 

No respeitante ao acesso à habitação, 138 inquiridos (86,3%) revelaram não procurar ou ponderar 

procurar futuramente uma nova habitação. Dos que admitiam faze-lo, 20 restringiam-se à procura 

dentro do concelho de Vila Nova de Poiares e 2 assinalavam a procura tanto dentro como fora do 

concelho.  

Dos que tinham procurado uma nova habitação dentro do concelho no passado (30 inquiridos), 19 

referiram ter procurado por um período inferior a 6 meses, 5 referiram ter procurado por entre 7 e 12 

meses e 6 referiram ter procurado por mais de 1 ano. Do total, 5 não foram bem-sucedidos na procura, 

apesar de 2 deles terem procurado durante mais de 1 ano.  

Os 22 inquiridos que referiram procurar ou ponderar procurar futuramente uma nova habitação foram 

convidados a refletir sobre qual a sua maior necessidade atual em termos de alojamento. Nove 

inquiridos referiram a necessidade de comprar uma habitação nova, enquanto 4 indicaram o desejo de 

comprar um terreno para construir uma habitação de raiz. Apenas 3 pessoas referiram como maior 

necessidade arrendar uma habitação e 2 referiram a possibilidade de reabilitar a habitação atual. Dois 

residentes que responderam ao inquérito na sua versão escrita assinalaram mais do que uma opção, 

sendo que em ambos os casos todas as opções escolhidas se relacionavam com o desejo de adquirir 

uma habitação, fosse ela nova ou a reabilitar, ou ainda de adquirir um terreno vago para construir de 

raiz. Duas pessoas optaram por não responder a esta questão.  

Quanto aos motivos que levam os inquiridos a procurar uma nova habitação, 14 referiram motivos 

relacionados com a construção (mais recente, mais segura ou com melhores condições de 

habitabilidade), 12 referiram motivos de adaptação do alojamento ao agregado familiar (maior, mais 

pequena, apropriada a determinadas características do agregado), 6 invocaram motivos pessoais 
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(localização face ao local de trabalho/ estudo e valor da renda). Três inquiridos invocaram outros 

motivos, como a possibilidade de possuir jardim ou terreno e outros 2 não assinalaram qualquer 

resposta.   

Em termos de montante de investimento disponível, do que foi possível apurar com as amostras 

obtidas, 37,5% dos inquiridos ponderava disponibilizar entre 50.000€ e 100.000€ na compra de uma 

nova habitação (aqui incluindo-se a compra de casa pronta a habitar, de habitação para reabilitar ou de 

terreno para construir de raiz) ou na reabilitação da habitação atual, 37,5% ponderava gastar entre 

100.000€ e 200.000€ e 12,5% ponderava gastar 50.000€ ou menos. Nota-se que um inquirido, que 

identificava como maior necessidade a reabilitação da sua habitação atual, afirmava não ter qualquer 

valor disponível para essa obra. 

No que toca ao arrendamento, todos os inquiridos que referiram como maior necessidade o 

arrendamento de uma habitação reportaram ter como montante disponível máximo de renda o valor de 

200€ mensais.   

No que toca à localização da habitação, 6 dos 22 inquiridos interessados em mudar de alojamento 

referiram desejar uma habitação mais próxima do centro de Vila Nova de Poiares, 5 referiram como 

motivação principal a procura por uma habitação mais próxima do local de trabalho, 3 referiram a 

proximidade a espaços verdes de lazer e outros 3 assinalaram a proximidade a equipamentos públicos, 

comércio e serviços. Dois inquiridos que responderam à versão em papel assinalaram mais do que uma 

opção e 1 inquirido não assinalou qualquer resposta.  

 

Gráfico 18 – Motivos que levam os inquiridos a procurar ou ponderar procurar futuramente uma nova habitação 

(pergunta de seleção múltipla). 

 

As maiores dificuldades no acesso à habitação, identificadas pelos inquiridos, prenderam-se 

maioritariamente com a dificuldade em encontrar a habitação ideal, fruto da escassez ou inexistência no 
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mercado imobiliário de habitações com as condições procuradas (ex.: tipologia, preço, localização) – 11 

referências. Seguiram-se as referências à insuficiente capacidade financeira e/ou dificuldades na 

obtenção de crédito bancário – 7 referências; 1 pessoa assinalou dificuldades burocráticas e outra aludiu 

a discriminação (identificada, no caso, como discriminação face à idade e nacionalidade estrangeira).   

 

Gráfico 19 – Maiores dificuldades identificadas no acesso à habitação. 

 

Por fim, foi possível aferir que os apoios a que os 22 inquiridos que procuravam ou ponderavam 

procurar uma nova habitação mais gostavam de ter acesso, eram, por ordem de importância: 

1 – Apoio à aquisição; 

2 – Apoio ao arrendamento; 

3 – Apoio à construção / reconstrução/ reabilitação; 

4 – Apoio na elaboração do projeto; 

5 – Apoio burocrático; 

6 – Outros (incluindo habitação social). 

Adicionalmente foram referidos como importantes a criação de apoios e benefícios à reabilitação de 

imóveis, a melhoria das acessibilidades, a melhoria e alargamento da oferta habitacional e a redução da 

burocracia e celeridade dos processos de obras. 

 

 

3 .2.2 .  IN Q U É R I T OS  À  P OP U L A Ç Ã O  N Ã O RE S I D E N T E  

Os serviços da Câmara Municipal receberam um total de 19 inquéritos à população não residente, 7 dos 

quais preenchidos em formato papel e os restantes 12 preenchidos online, via formulário do Google. 

Três dos inquéritos em papel não puderam ser contabilizados pois foram preenchidos por indivíduos 

residentes no concelho de Vila Nova de Poiares - o objetivo desta versão do inquérito era auscultar a 
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opinião dos indivíduos trabalhadores ou estudantes em Vila Nova de Poiares e residentes noutros 

concelhos. Optou-se também por eliminar 1 inquérito respondido por um casal reformado residente em 

Coimbra e com segunda residência em Vila Nova de Poiares. Foram, portanto, tidos em consideração 15 

inquéritos. 

Dos 15 inquéritos validados, todos correspondiam a trabalhadores empregados por conta de outrem. 

Seis deles tinham formação ao nível do ensino básico (2º e 3º ciclos, sendo que 5 deles tinham 

frequentado ou completado o 3º ciclo), 2 ao nível do ensino secundário e 7 ao nível do ensino superior. 

A idade média era 41,6 anos, variando entre os 25 e os 68 anos. Três inquiridos eram do sexo feminino, 

10 eram do sexo masculino e 1 preferiu não identificar o género. A dimensão média dos agregados 

familiares em que os inquiridos estavam integrados era de 2,9 pessoas. 

Relativamente à caracterização da habitação familiar, 12 inquiridos (80%) residiam em habitação própria 

e permanente (dos quais 10 em moradia unifamiliar), 2 residiam em habitação arrendada - apartamento 

e 1 residia numa moradia cedida. 40% das habitações dos inquiridos tinham entre 50 e 100m2, 20% 

tinham entre 100 e 150m2 e 40% tinham mais de 150m2. As tipologias habitacionais mais referidas eram 

o T3 e o T4 (5 casos cada uma). Quanto aos municípios de residência, 4 inquiridos residiam no município 

de Coimbra, 4 residiam Lousã e 4 vinham de Penacova, 1 inquirido residia em Góis e outro em Abrantes. 

O outro inquirido preferiu não identificar o município de residência.  

No que toca às condições de habitabilidade, 7 inquiridos consideravam que a qualidade da sua 

habitação era boa, 6 consideravam que era ótima e 2 consideravam que era razoável. Ademais, 8 

inquiridos não identificaram qualquer problema na sua habitação e 6 identificaram apenas 1 problema. 

Os problemas mais referidos reportavam a questões estruturais, do saneamento e do conforto térmico 

das habitações.  

Relativamente ao acesso à habitação, 13 dos 15 inquiridos assinalaram que não se encontravam à 

procura de nova habitação nem ponderavam fazê-lo futuramente. Uma pessoa residente em Coimbra 

revelou tê-lo feito no passado, por menos de 6 meses, sem sucesso. Uma pessoa referiu procurar ou 

ponderar procurar nova habitação fora do concelho de Vila Nova de Poiares (um dos residentes em 

Penacova) e outra pessoa referiu essa possibilidade dentro deste concelho (uma pessoa residente em 

Coimbra). 

Esta pessoa em específico pertencia a um agregado familiar composto por 3 pessoas – 1 casal com 

idades na casa dos 40 anos, com formação de nível superior e um filho de 10 anos de idade. Os outros 

elementos do agregado trabalhavam e estudavam no concelho de Coimbra. A casa atual do agregado, à 

data do inquérito, era um apartamento T3 com uma área aproximada de 50 a 100m2 e sem problemas 

reportados. 
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Este inquirido revelou desejar comprar uma habitação nova – de construção mais recente e com 

melhores condições de habitabilidade/ salubridade. A tipologia que desejava encontrar era um 

apartamento T3 localizado próximo de equipamentos e comércio/ serviços, podendo despender com a 

aquisição/ reabilitação do novo imóvel 50.000€ a 100.000€, ou, em alternativa, despender entre 600€ e 

800€ mensais num arrendamento. No entanto, o inquirido antecipava que a maior dificuldade que iria 

ter no acesso à habitação neste concelho seria a inexistência no mercado das condições de habitação 

procuradas (ex. tipologia, localização). O tipo de benefícios que inquirido gostaria de ter acesso seria, 

por ordem de importância: 1- apoio ao arrendamento, 2- outro (não especificado), 3- apoio na 

elaboração de projeto, 4- apoio burocrático, 5- apoio à aquisição e 6- apoio à construção, embora 

verifique que o benefício que mais poderia ser útil para a população seria o apoio à aquisição. Outros 2 

inquiridos optaram por responder a esta última questão referindo a disponibilização de habitação social 

e a melhoria dos serviços de telecomunicações/ internet.  

 

 

3 .2.3 .  IN Q U É R I T OS  À S  I N S T I T U I Ç ÕE S  L OC A I S  E  A OS  OP E RA D O RE S  I M O BI L I Á R I OS  

Dos inquéritos enviados às entidades públicas e instituições locais integradas na Rede Social - Conselho 

Local de Ação Social (Juntas de Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações, 

Organizações Não Governamentais, entre outras), foram recebidas 4 respostas, 3 das quais por via 

eletrónica e 1 preenchida em formato papel. Das entidades inquiridas, 3 correspondiam a entidades 

públicas (Juntas de Freguesia) e 1 era IPSS (APPACDM de Vila Nova de Poiares).    

O inquérito às instituições locais tinha por objetivo esclarecer quais as necessidades habitacionais da 

população, quais as dificuldades no acesso à habitação que a população mais reporta no dia-a-dia e 

quais os benefícios que os técnicos verificam que a população mais gostaria de ter acesso. 

Adicionalmente procurava também auscultar as instituições sobre eventuais movimentos de procura de 

residência por parte de habitantes de outros concelhos (capacidade de atração do município) e 

eventuais intenções de fuga de residentes para outros concelhos. 

Dos inquéritos enviados aos operadores imobiliários (agências imobiliárias, gabinetes de arquitetura 

e/ou construção, construtores, entre outros), apenas foi recebida 1 resposta por via eletrónica, 

referente a um gabinete de arquitetura e engenharia que opera no concelho. Este inquérito aos 

operadores imobiliários tinha por objetivo auscultar aqueles que têm um conhecimento mais 

aprofundado das dinâmicas imobiliárias sentidas no concelho, no entanto, perante a escassez de 

respostas optou-se pelo tratamento dos dados em conjunto com os dados dos inquéritos às instituições 

locais.  



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO A – O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

65 

 

As entidades inquiridas referiram como maior necessidade habitacional em Vila Nova de Poiares a 

reabilitação das habitações familiares (4 entidades colocaram essa opção em primeiro lugar). Seguia-se 

a compra de habitação para reabilitar (2 referências), a compra de habitação nova e o arrendamento de 

habitação (1 referência cada). Nenhuma das entidades considerou como mais relevante a compra de 

terreno para construir de raiz. 

Quanto aos motivos que, na perspetiva das entidades, levam os poiarenses a procurar uma nova 

habitação, motivos relacionados com a construção (mais recente e/ou com melhores condições de 

habitabilidade) foram invocados 7 vezes, motivos de âmbito pessoal (localização face ao local de 

trabalho/ estudo e valor da renda) foram invocados 6 vezes e motivos de adaptação do alojamento ao 

agregado familiar (apropriado às características específicas do agregado) foram invocados 3 vezes. O 

operador imobiliário invocou ainda um outro motivo, relacionado com o abrandamento significativo da 

construção durante a crise financeira e que resultou, em fase de retoma, numa grande procura de novas 

habitações, por acumulação da necessidade ao longo dos anos de crise.    

 

Gráfico 20 – Motivos que levam os poiarenses a procurar uma nova habitação, na perspetiva das instituições locais 

e operadores imobiliários (pergunta de seleção múltipla). 

Na perspetiva das entidades inquiridas, as tipologias habitacionais mais procuradas eram os T2 e T3 no 

caso dos apartamentos e T2, T3 e T4 no caso das moradias. Em termos de montante de investimento 

disponível para aquisição/ reabilitação, as 3 Juntas de Freguesia apontaram para valores inferiores a 

50.000€, enquanto a IPSS e o operador imobiliário apontaram para valores até 100.00€. No que toca a 

montantes médios mensais disponíveis para o arrendamento, 2 Juntas de Freguesia apontaram para 

valores até 200€, enquanto a outra Junta de Freguesia, a IPSS e o operador imobiliário indicaram valores 

entre os 200€ e os 400€.    

No que toca às localizações preferidas por quem procurava nova habitação, as entidades inquiridas 

referiram a proximidade ao local de trabalho/ estudo, a proximidade a equipamentos e comércio/ 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO A – O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

66 

 

serviços (3 referências cada opção), a proximidade ao centro e a proximidade a espaços verdes de lazer 

(2 referências cada). A opção “outra” foi assinalada 1 vez, sendo especificada como proximidade de 

transportes públicos. 

As maiores dificuldades no acesso à habitação identificadas pelas entidades inquiridas prenderam-se 

maioritariamente com 2 fatores - insuficiente capacidade financeira e/ou dificuldades na obtenção de 

crédito bancário (7 referências) e inexistência ou escassez no mercado imobiliário de habitações com as 

condições procuradas, como por exemplo tipologia, preço ou localização (2 referências). Uma entidade 

referiu outros fatores, especificando uma tendência para a inflação artificial dos preços de aquisição e 

de arrendamento dos alojamentos familiares.  

No respeitante às dificuldades burocráticas, apesar de nenhuma entidade as ter identificado como 

preponderantes no âmbito do acesso à habitação, quase todas optaram por especificar quais 

consideravam ser aquelas com que a população normalmente mais se depara, e que se podem resumir 

na expressão “dificuldades em perceber onde e como” – dificuldades de acesso a documentos e na 

elaboração e organização dos processos, para além dos custos associados (taxas, escrituras, registos, 

etc.)

 

Gráfico 21 – Maiores dificuldades no acesso à habitação, na perspetiva das instituições locais e operadores 

imobiliários (pergunta de seleção múltipla). 

 

Foi ainda possível aferir a opinião das entidades no que toca ao tipo de apoios a que população mais 

gostaria de ter acesso/ mais beneficiaria: 

1 – Apoio à aquisição; 

2 – Apoio à construção/ reconstrução/ reabilitação; 

3 – Apoio ao arrendamento; 

4 – Apoio na elaboração do projeto; 
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5 – Outros (nomeadamente apoios nos custos associados à compra/ arrendamento/ obra e 

apoios à manutenção regular/ conservação dos alojamentos); 

6 – Apoio burocrático. 

 

No que toca à mobilidade residencial, sobressaiu a diferença de entendimento entre a IPSS e as Juntas 

de Freguesia e o operador imobiliário. A IPSS assinalou que existem efetivamente famílias que desejam 

mudar de residência para fora do concelho de Vila Nova de Poiares, sendo os motivos invocados a falta 

de alojamentos disponíveis adequados às necessidades dos agregados familiares e os elevados custos 

dos serviços essenciais e das taxas de IMI. O entendimento das Juntas de Freguesia foi diferente, tendo 

todas elas indicado que não tinham conhecimento de residentes que quisessem abandonar o concelho 

por questões não relacionadas com motivos estritamente pessoais (como por exemplo questões 

laborais). O operador imobiliário referiu que a falta de acessos rodoviários rápidos a Coimbra pode ser 

um fator que leve população residente em Vila Nova de Poiares a desejar mudar para outro concelho. 

À pergunta oposta, se as entidades constatavam existir procura de residência em Vila Nova de Poiares 

por parte de pessoas residentes noutros concelhos, 2 Juntas de Freguesia e o operador imobiliário 

asseveraram que sim, enquanto a terceira Junta de Freguesia e a IPSS indicaram que não. Os motivos 

invocados pela IPSS foram os mesmos que na questão anterior, falta de alojamentos disponíveis 

adequados às necessidades dos agregados familiares e os elevados custos dos serviços essenciais e das 

taxas de IMI; a Junta de Freguesia apontou problemas de acessibilidades como penalizadores da 

vontade mudança de residência para o concelho e o operador imobiliário referiu burocracias associadas 

à transferência das propriedades.      
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3.3.  S ÍNTE SE  E  DI AGNÓSTICO  

Este subcapítulo tem por objetivo fazer uma síntese do diagnóstico à caracterização dos pedidos de 

apoio habitacional - apresentados no subcapítulo 3.1, e do resultado dos inquéritos à população, 

residente e presente, instituições locais e operadores imobiliários – apresentados no subcapítulo 3.2.  

 

A. Caracterização dos Pedidos de Apoio  

 

o Nos últimos anos o Município apoiou pelo menos 10 agregados familiares na realização de obras 

de beneficiação dos seus alojamentos. As intervenções efetuadas incidiram sobre intervenções nas 

coberturas das habitações, substituição de janelas para controlo do conforto térmico e construção 

ou reconstrução de casa de banho e cozinha, incluindo a construção de fossas sépticas; 

o Segundo informações das entidades que prestam serviços de apoio social no concelho, existem 

ainda diversas situações de insuficiência habitacional com necessidade de apoio - 50 à data de 

elaboração deste relatório. As necessidades identificadas prendem-se, na maioria dos casos 

reportados, com questões de insalubridade e insegurança dos alojamentos.  

 

B. Inquéritos à População Residente 

 

Dos 160 inquéritos efetuados aos agregados familiares residentes no Município, aos quais 

correspondem 388 indivíduos, é de referir que:  

o Dos 160 agregados familiares, 142 residiam em habitação própria e permanente (88,8%), 13 

residiam em habitação arrendada (8,1%), 2 residiam em habitação cedida/ emprestada, 1 residia 

em habitação precária ou improvisada (roulotte), 1 residia em habitação provisória e 1 residia 

noutro tipo de habitação (pertencente a herança indivisa); 

o A tipologia habitacional mais reportada foi a moradia unifamiliar, na tipologia T3 (37,5% das 

habitações). Seguia-se a moradia T4 (17,5%) e o apartamento T3 (15,0%). A dimensão das 

habitações estava, em média, entre os 100 e 150m2. Observava-se ainda assim que as moradias 

tinham áreas tendencialmente maiores que os apartamentos (mais de 150m2); 

o Ao nível das condições de habitabilidade dos alojamentos, cerca de 36% dos inquiridos não 

reportaram qualquer problema e 68,8% consideraram que a qualidade geral da sua habitação era 
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boa ou ótima. Por outro lado, 5% dos inquiridos consideraram o local em que viviam como indigno 

ou insuficiente; 

o Dos inquiridos que consideravam a sua habitação indigna ou insuficiente, todos reportavam 

problemas ao nível do conforto térmico, 75% reportavam problemas com a cobertura, 50% 

indicavam problemas de eletricidade, 50% referiam o conforto acústico, 37,2% mencionavam 

problemas com os vãos exteriores, 37,2% aludiam a questões de saneamento, 25,0% a questões de 

abastecimento de água e 12,5% relatavam problemas com as telecomunicações; 

o No geral, os problemas mais referenciados eram referentes aos serviços - eletricidade, gás, 

abastecimento de água, saneamento e telecomunicações (41,1% do total dos inquéritos referiam 

pelo menos um destes serviços como geradores de problemas ou desconfortos. O serviço de 

saneamento era o mais citado – 29,4% dos inquiridos referiu-o. Seguiam-se os problemas com 

conforto térmico e/ou acústico das habitações (31,0%) e os problemas construtivos (estrutura, 

cobertura, vãos exteriores) - 19%;  

o Cerca de 86,3% dos inquiridos revelaram não procurar ou ponderar procurar futuramente uma 

nova habitação. Dos que o admitiam fazer, perto de 91% restringiam-se à procura dentro do 

concelho de Vila Nova de Poiares e os restantes assinalavam a procura tanto dentro como fora do 

concelho. Ainda, 18,8% dos inquiridos tinham procurado uma nova habitação dentro do concelho 

no passado, 1/6 dos quais não foram bem-sucedidos; 

o Dos inquiridos que referiram procurar ou ponderar procurar futuramente uma nova habitação, 

68,2% assinalaram como maior necessidade a compra de uma habitação, fosse ela nova ou para 

reabilitar ou ainda de adquirir um terreno vago para construir de raiz; 13,6% dos inquiridos 

referiram o desejo de arrendar uma habitação e apenas 9% referiram a possibilidade de reabilitar a 

habitação atual; 

o Quanto aos motivos que levam os inquiridos a procurar uma nova habitação, 63,6% referiram 

motivos relacionados com a construção (mais recente, mais segura ou com melhores condições de 

habitabilidade), 54,5% referiram motivos de adaptação do alojamento ao agregado familiar (maior, 

mais pequena, apropriada a determinadas características do agregado), 27,2% invocaram motivos 

pessoais (localização, valor da renda) e 13,6% dos inquiridos invocaram outros motivos 

(possibilidade de possuir jardim ou terreno, entre outros); 

o Dos que desejavam adquirir uma nova habitação, reabilitar a habitação atual ou construir de raiz, 

37,5% ponderavam disponibilizar entre 50.000€ e 100.000€ para esse fim e outros 37,5% 

ponderavam dispensar entre 100.000€ e 200.000€; 12,5% ponderava gastar 50.000€ ou menos, 

sendo que um deles afirmou não ter qualquer valor disponível para essa obra, apesar de necessitar 
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de reabilitar a sua habitação, que considerou indigna/ insuficiente. Todos os que desejavam 

arrendar uma habitação reportaram ter como montante disponível máximo para a renda o valor de 

200€ mensais; 

o Apesar de alguns dos inquiridos desejarem mudar de alojamento, grande parte deles referiu 

dificuldades em encontrar a habitação ideal, fruto da escassez ou inexistência no mercado 

imobiliário de habitações com as condições procuradas (tipologia, preço, localização). Muitos deles 

referiram também insuficiente capacidade financeira e/ou dificuldades na obtenção de crédito 

bancário. Uma pessoa assinalou dificuldades burocráticas e outra aludiu a discriminação; 

o Os benefícios a que os inquiridos mais gostariam de ter acesso eram, por ordem de importância: 

apoio à aquisição; apoio ao arrendamento; apoio à construção / reconstrução/ reabilitação; apoio 

na elaboração do projeto; apoio burocrático; e finalmente outro tipo de apoios (incluindo 

disponibilização de habitação social). 

 

C. Inquéritos à População Não Residente 

 

Dos 15 inquéritos efetuados à população não residente no Município que se consideraram válidos para 

esta análise, sublinha-se que:  

o Todos os inquiridos trabalhavam no concelho de Vila Nova de Poiares enquanto trabalhadores por 

conta de outrem. 66% eram do sexo masculino e cerca de 47% tinham formação ao nível do ensino 

superior; 

o Os municípios de residência eram sobretudo Coimbra, Lousã e Penacova (com um peso de 26% 

cada). Também Góis e Abrantes surgiam na lista, com um peso de 6,7% cada; 

o A vasta maioria dos inquiridos residia em moradia de habitação própria e permanente (80%); 40% 

das habitações dos inquiridos tinham entre 50 e 100m2, 20% tinham entre 100 e 150m2 e 40% 

tinham mais de 150m2. As tipologias habitacionais mais referidas eram o T3 e o T4; 

o Apenas uma pessoa entre as 15 inquiridas admitia procurar ou ponderar no futuro uma nova 

habitação neste concelho. Tratava-se de um residente em Coimbra, com formação de nível 

superior e pertencente a um agregado familiar de 3 pessoas. A sua habitação atual, à data do 

inquérito era um apartamento de tipologia T3, de que era proprietário;  

o Este inquirido desejava adquirir ou arrendar um apartamento T3, de construção mais recente e 

com melhores condições de habitabilidade/ salubridade e localizado próximo de equipamentos e 
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comércio/ serviços, no entanto antecipava que a maior dificuldade com que iria lidar seria a 

inexistência no mercado poiarense das condições de habitação procuradas.  

 

D. Inquéritos às Instituições Locais e aos Operadores Imobiliários 

 

Dos 5 inquéritos efetuados às entidades públicas, instituições locais integradas na Rede Social e 

operadores imobiliários (conjunto a que chamaremos apenas “entidades”), assinala-se o seguinte: 

o Da sua experiência no terreno, 4 entidades referiram que a maior necessidade que a população de 

Vila Nova de Poiares sente em termos de acesso à habitação é a reabilitação do alojamento 

familiar; 

o Na perspetiva das entidades, os principais motivos que levam os poiarenses a procurar uma nova 

habitação estão diretamente relacionados com a construção (mais recente e/ou com melhores 

condições de habitabilidade). Motivos de âmbito pessoal (como a localização do alojamento face 

ao local de trabalho/ estudo e o valor da renda) foram igualmente bastante referidos. Motivos 

relacionados com a adaptação dos alojamentos aos próprios agregados também foram referidos, 

embora com menos intensidade; 

o No que se refere às tipologias habitacionais, foi entendimento das entidades que as mais 

procuradas seriam os apartamentos T2 e T3 e as moradias T2, T3 e T4. Os montantes e 

investimento disponível para adquirir ou reabilitar serão, regra geral, inferiores a 50.000€, 

enquanto os montantes médios mensais disponíveis para arrendamento poderão variar entre até 

200€ e entre 200€ e 400€. Quanto à localização preferencial, foram referidas sobretudo a 

proximidade ao local de trabalho/ estudo e a proximidade a equipamentos e comércio/ serviços; 

o As maiores dificuldades no acesso à habitação que as entidades identificaram foram a insuficiente 

capacidade financeira e/ou dificuldades na obtenção de crédito bancário dos agregados familiares 

e a inexistência ou escassez no mercado imobiliário de habitações com as condições procuradas. As 

dificuldades burocráticas, apesar de não terem sido assinaladas como preponderantes, tornam-se 

problemáticas no sentido em que criam problemas em perceber o “onde e como”;  

o Quanto ao tipo de apoios que as entidades verificavam que a população mais gostaria de ter 

acesso, 4 referem o apoio à aquisição, 3 referem o apoio à construção/ reconstrução/ reabilitação, 

o apoio ao arrendamento ou o apoio na elaboração de projeto, 1 refere o apoio burocrático, 1 

refere apoios à manutenção regular dos alojamentos e 1 refere apoios nos custos associados aos 

processos de compra; 
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o No que toca à mobilidade residencial, 1 entidade referiu que existem famílias que desejam mudar 

de residência para fora do concelho, invocando a falta de alojamentos disponíveis adequados às 

necessidades dos agregados familiares e os elevados custos dos serviços essenciais e das taxas de 

IMI. A problemática das acessibilidades a outros concelhos é referida por outra entidade; 

o Em sentido inverso, as entidades constatam que poderá existir procura de residência em Vila Nova 

de Poiares por parte de pessoas residentes noutros concelhos, no entanto fatores como a falta de 

alojamentos disponíveis adequados às necessidades dos agregados familiares, os elevados custos 

dos serviços essenciais e das taxas de IMI, os problemas de acessibilidades e as burocracias 

inerentes à compra e transferência de residência são percecionados como penalizadores da 

vontade mudança de residência para o concelho.  

 

E. Diagnóstico 

 

Tendo em conta os dados recolhidos, atrás sintetizados, considera-se, no âmbito da ELH, que: 

o Um grupo significativo de agregados familiares identifica múltiplos problemas nos alojamentos em 

que residem atualmente, em questões da esfera construtiva (estrutura, cobertura, vãos 

exteriores), da qualidade dos serviços de eletricidade, gás, abastecimento de água, saneamento e 

telecomunicações e do conforto térmico e/ou acústico das habitações. Por esse motivo, mais de 

31% dos residentes considera que a qualidade geral da sua residência familiar é apenas razoável ou 

mesmo indigna ou insuficiente; 

o A este facto não será alheia a antiguidade do parque habitacional concelhio, onde 53,3% dos 

edifícios têm mais de 30 anos de idade (com especial predominância para as freguesias de Arrifana 

e Lavegadas), o que tem reflexos na mais baixa eficiência energética dos mesmos e nas piores 

condições de habitabilidade e salubridade no geral; 

o Existe uma escassez ou mesmo inexistência no mercado imobiliário de habitações adequadas às 

necessidades dos agregados familiares do concelho (seja em termos de tipologias, em termos de 

gama de preços ou mesmo em termos de localização) e que é sentida por todas as classes 

populacionais; 

o Ademais, a generalidade dos agregados familiares possui montantes de investimento disponíveis 

para adquirir ou reabilitar relativamente pequenos, fruto de uma insuficiente capacidade 

financeira ou de dificuldades na obtenção de crédito bancário. Por esse motivo, muitos dos 

inquiridos afirmam que o apoio de que mais beneficiariam seria o apoio financeiro à aquisição de 

habitação; 
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o De facto, o rendimento médio mensal dos habitantes de Vila Nova de Poiares é relativamente 

baixo (em conformidade com a baixa escolaridade média), o que potencialmente coloca 

dificuldades na compra de alojamentos e no cumprimento das mensalidades do crédito à 

habitação;   

o Sublinha-se que os dados dos Censos 2011 contabilizaram um total de 648 alojamentos familiares 

clássicos vagos no concelho, no momento de referência. A compra para reabilitar e/ou o 

arrendamento destes alojamentos poderia afirmar-se como alternativa ao mercado da venda de 

construções novas, com evidentes ganhos para todos os envolvidos; 

o Verifica-se, contudo, um distanciamento significativo da população face a opções de reabilitação 

de alojamentos pré-existentes e a opções de arrendamento de alojamentos, o que restringe 

grandemente o leque de escolhas disponíveis e adaptadas à situação financeira dos agregados e 

afasta cada vez mais os moradores dos centros consolidados;      

o Tal facto poderá prender-se com a já referida escassez de certas tipologias habitacionais no 

concelho, o que torna também desajustado o valor mediano de rendas dessas habitações face ao 

rendimento líquido disponível dos agregados familiares; 

o No entanto, as instituições locais apresentam uma outra visão da realidade ao colocar a 

reabilitação das habitações familiares como prioridade primeira na resolução dos problemas 

habitacionais dos poiarenses. Para essa convicção muito contará o conhecimento de causa que os 

técnicos terão no que toca à saúde financeira dos agregados familiares, particularmente dos mais 

fragilizados, e às opções de alojamentos compatíveis disponíveis no mercado imobiliário local; 

o Em termos de capacidade de atração ou de repulsão, as instituições locais consideram que ao se 

associarem diversos elementos penalizadores para as famílias - como a já referida escassez de 

alojamentos disponíveis, a inadequação dos alojamentos disponíveis às necessidades dos 

agregados familiares, as dificuldades burocráticas nos processos de compra e/ ou obra, os elevados 

custos dos serviços essenciais, e até os problemas das acessibilidades de e para Vila Nova de 

Poiares - poderão efetivamente existir processos de fuga de pessoas residentes para outros 

concelhos e processos de adiamento ou cancelamento da decisão de entrada de novos residentes. 

Os dados apresentados demonstram claramente a necessidade de se definir uma Estratégia Local de 

Habitação para Vila Nova de Poiares, estruturada e coerente, e que se assuma como um documento 

estratégico para a política de habitação local durante o próximo decénio. 

Assim, mais do que oferecer uma resposta fechada às problemáticas agora enunciadas, pretende-se 

definir um documento capaz de absorver a constante mudança das dinâmicas civilizacionais 

contemporâneas e a multiplicidade de situações de carência habitacional passíveis de ocorrer durante o 
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período de tempo definido, incluindo os decorrentes de eventos extremos ou inesperados que ponham 

em causa o modo de vida e de habitar contemporâneo. 

Para isso ter-se-á em consideração: 

− A reabilitação do parque habitacional, sempre que tal seja possível e financeiramente 

exequível; 

− A priorização do arrendamento habitacional, sobretudo do arrendamento social e do 

arrendamento acessível; 

− A qualificação dos alojamentos através da promoção da manutenção periódica dos prédios e 

fogos de habitação e da valorização do espaço público; 

− A aproximação entre classe dirigente, entidades de apoio local e habitantes, no sentido de 

promover o entendimento mútuo e o auxílio atempado às populações mais carenciadas. 

 

O Município de Vila Nova de Poiares prevê a criação e disponibilização de um conjunto de medidas 

para dar resposta às carências habitacionais presentes e futuras do concelho, que serão 

apresentadas no capítulo seguinte.        
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1. ENQUADRAMENTO   

 

1.1.  ESTRATÉG IA NA CI ONA L P ARA A HABITAÇÃ O  

A Estratégia Nacional para a Habitação (ENH) define a estratégia de Portugal para a habitação, para o 

período de 2015-2031, em resposta à necessidade de aprovação e implementação de uma 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.  

A indispensabilidade desta estratégia articulada mostra-se tanto mais premente quanto se constata, 

em particular, que as profundas alterações financeiras, económicas e sociais verificadas nos últimos 

anos não foram acompanhadas pela implementação de uma visão estratégica no domínio da 

habitação, suscetível de suster o distanciamento progressivo entre o quadro normativo e as políticas 

públicas nesse domínio e a mudança da realidade económica e social do país.  

Assim, a necessidade de alargar o acesso a uma habitação e de melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos impôs medidas transversais perspetivadas a longo prazo e articuladas com soluções urbanas 

sustentáveis. Com esse propósito, foi elaborada a ENH, aprovada como Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 48/2015, de 2 de julho. 

A ENH é composta por medidas concretas e específicas, elencando também as entidades competentes 

e os indicadores de monitorização da sua implantação, assumindo uma natureza operativa, 

estruturada em três pilares: a reabilitação urbana, o arrendamento habitacional e a qualificação dos 

alojamentos. Estes pilares agregam um conjunto de medidas sectoriais, que operacionalizam e 

efetivam os diferentes regimes legais que têm sido aprovados nos últimos anos.  

Cabe ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), assegurar a coordenação e a 

adoção de medidas que promovam a implementação da ENH, bem como a sua monitorização, tarefa 

acompanhada por uma Comissão Nacional de Habitação (CNH) composta por entidades 

governamentais e não-governamentais. 

De forma mais concreta, a ENH tem como principal motivação a criação de condições que facilitem o 

acesso das famílias à habitação: facilidade de acesso no preço, na localização, na qualidade, no 

conforto, na segurança, nas acessibilidades, na tipologia, na forma de ocupação, na mobilidade e no 

meio ambiente que a envolve.  

Para tal, trata de conjugar as políticas públicas para atrair investimento privado, articular as políticas 

económica e fiscal para criar riqueza, poupança e gerar diversificação de oferta habitacional e de 

https://dre.pt/application/conteudo/69812100
https://dre.pt/application/conteudo/69812100
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ajustar o quadro legal às novas realidades económicas, sociais e demográficas, contribuindo para a 

dinamização da reabilitação urbana, do arrendamento habitacional e da qualificação dos alojamentos. 

A Estratégia assenta em três pilares temáticos e oito desafios: 

Pilar 1. Reabilitação urbana  

 Desafio 1. Incentivar a conservação duradoura e regular do edificado 

 Desafio 2. Reduzir custos e simplificar o licenciamento na reabilitação de edifícios 

 Desafio 3. Atrair investimento para a reabilitação do parque habitacional 

Pilar 2. Arrendamento habitacional 

 Desafio 4. Dinamizar o mercado de arrendamento 

Desafio 5. Integrar e valorizar os bairros e a habitação social 

Pilar 3. Qualificação dos alojamentos 

Desafio 6. Contribuir para a inclusão social e a proteção dos mais desfavorecidos 

Desafio 7. Corresponder às novas realidades sociais e demográficas 

Desafio 8. Promover a melhoria das condições de alojamento 

Desafio 4. Dinamizar o mercado de arrendamento 

 

A ENH procura implementar uma abordagem integrada ao nível das políticas setoriais, das escalas 

territoriais e dos atores, que represente uma mudança na forma tradicional de conceber e 

implementar a política de habitação. Esta abordagem implica uma reorientação da centralização da 

política de habitação do objeto - a casa, para o objetivo - o acesso à habitação, através da criação de 

instrumentos mais flexíveis e adaptáveis a diferentes necessidades, públicos-alvo e territórios, 

apostando numa implementação com base numa forte cooperação horizontal (entre políticas e 

organismos setoriais), vertical (entre níveis de governo) e entre os setores público e privado, incluindo 

o cooperativo, bem como uma grande proximidade aos cidadãos. 

É neste contexto que o Governo lança, em outubro de 2017, um pacote legislativo designado “Nova 

Geração de Políticas de Habitação” (NGPH), sob a forma de Resolução de Conselho de Ministros n.º 

50-A/2018, de 2 de maio.  
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A NGPH tem por missão:  

1- Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no sentido amplo de habitat e 

orientada para as pessoas, passando por um alargamento significativo do âmbito de beneficiários 

e da dimensão do parque habitacional com apoio público; e  

2- Criar as condições para que tanto a reabilitação do edificado, como a reabilitação urbana passem 

de exceção a regra e se tornem nas formas de intervenção predominantes, tanto ao nível dos 

edifícios como das áreas urbanas. 

Para operacionalizar a sua missão e garantir a coerência entre as várias áreas de ação governativa, a 

NGPH articula-se em três objetivos principais, dos quais decorrem e se associam diferentes 

instrumentos que respondem a necessidades de grupos populacionais específicos e assumem também 

o desígnio estratégico da promoção de cidades sustentáveis e inteligentes:  

Objetivo 1. Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional 

1.ºDireto – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação: promove o acesso a uma habitação 

adequada às pessoas que vivem em situações habitacionais indignas e que não dispõem de 

capacidade financeira para encontrar uma solução habitacional condigna (Decreto-Lei                       

n.º 37/2018, de 4 de maio, na sua redação atual, e Portaria n.º 230/2018, de 17 e agosto); 

Porta de Entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente: aplica-se às situações de 

necessidade de alojamento urgente de pessoas que se vejam privadas, de forma temporária 

ou definitiva, da habitação ou do local onde mantinham a sua residência permanente ou que 

estejam em risco iminente de ficar nessa situação, em resultado de acontecimento 

imprevisível ou excecional (Decreto-Lei n.º 29/2018, de 4 de maio, na sua redação atual, e 

Portaria n.º 167/2018, de 12 de junho); 

Objetivo 2. Garantir o acesso à habitação a todos os que não têm resposta por via do mercado 

Programa de Arrendamento Acessível: promove a oferta alargada de habitação para 

arrendamento a preços reduzidos, de acordo com uma taxa de esforço comportável pelas 

pessoas e agregados (Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, na sua redação atual, Portarias 

n.º 175/2019, n.º 176/2019 e n.º 177/2019, de 6 de junho e Portaria n.º 179/2019, de 7 de 

junho); 

Porta 65 - Jovem - Arrendamento por Jovens: sistema de apoio financeiro ao arrendamento 

por jovens, isolados, constituídos em agregado, ou em coabitação (Decreto-Lei n.º 308/2007, 

de 3 de setembro, na sua redação atual, e Portaria n.º 1515-A/2007, de 30 de novembro, na 

sua redação atual); 

https://dre.pt/home/-/dre/115440317/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115440317/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115440317/details/maximized
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/arrendamento-acessivel
https://dre.pt/home/-/dre/115440317/details/maximized
https://www.portaldahabitacao.pt/porta-65-jovem
https://dre.pt/home/-/dre/115440317/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115440317/details/maximized
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Instrumentos de promoção da segurança e estabilidade no arrendamento: medidas 

direcionadas a proprietários e a arrendatários, promotoras de uma maior transparência e 

segurança nas condições contratuais e previsibilidade dos rendimentos, complementares às 

medidas neste domínio do Programa de Arrendamento Acessível; 

Instrumentos de captação de oferta: medidas que visam a captação de nova oferta para 

arrendamento habitacional, por via de promoção do investimento ou da angariação de fogos 

afetos a outros fins ou noutros regimes de ocupação; 

Indicadores de preços e acessibilidade habitacional: disponibilização regular de informação 

sobre preços e acessibilidade no mercado da habitação, que servirão de base para a 

conceção, operacionalização, monitorização e avaliação das políticas públicas e para apoio 

aos cidadãos nas suas decisões em matéria de habitação e aos proprietários e empresas na 

avaliação da viabilidade de investimentos. Prevenirá ainda o desenvolvimento de dinâmicas 

especulativas alimentadas por falta de informação rigorosa e atualizada; 

FNRE - Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado: desenvolvimento e concretização de 

projetos de reabilitação de imóveis, em particular património público devoluto ou disponível, 

para a promoção do arrendamento, em especial o habitacional a custos acessíveis (Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 48/2016, de 1 de setembro; Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro); 

Objetivo 3. Criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do 

edificado e do desenvolvimento urbano 

Reabilitar para Arrendar: programa de financiamento de operações de reabilitação de 

edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais;  

IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas: programa 

destinado a apoiar investimentos em reabilitação urbana, que cobre todo o território 

nacional; 

Casa Eficiente 2020: programa que visa conceder empréstimos em condições favoráveis a 

operações que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação 

particular, com especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos 

resíduos urbanos;  

Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano/ Planos de Ação Reabilitação Urbana: 

instrumentos de programação que suportam a contratualização com os municípios de apoios 

financeiros a intervenções, entre outras áreas, de regeneração de Áreas de Reabilitação 

Urbana;  

http://www.fundiestamo.com/index.php/fundos/area-fnre/
https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/
https://casaeficiente2020.pt/
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Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano/ Planos de Ação Integrados para as 

Comunidades Desfavorecidas: instrumentos de programação que suportam a 

contratualização com os municípios de apoios financeiros a intervenções, entre outras áreas, 

de regeneração física, económica e social de áreas carenciadas, incluindo bairros sociais ou 

conjuntos urbanos similares onde residam comunidades desfavorecidas, e respetivos 

equipamentos de utilização coletiva para a promoção da inclusão social;  

Programa de Reabilitação Urbana de Bairros Sociais na Vertente da Eficiência Energética: 

programa de apoio a intervenções que visem aumentar a eficiência energética e a utilização 

de energias renováveis para autoconsumo em edifícios de habitação social. Podem 

candidatar-se aos apoios os municípios ou empresas municipais proprietárias ou gestoras de 

fogos de habitação social, das regiões abrangidas; 

Projeto Reabilitar como Regra: visa a elaboração de propostas para adequar as normas 

técnicas da construção às exigências e especificidades da reabilitação de edifícios (Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 170/2017, de 9 de novembro, na sua redação atual);  

Medidas de promoção da manutenção regular e da plena utilização do edificado: visam 

minorar os constrangimentos à manutenção e aumentar a penalização pela não utilização de 

edifícios em zonas de forte pressão de mercado; 

Objetivo 4. Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais 

Chave na Mão - Programa de mobilidade habitacional para a coesão territorial: facilita a 

mobilidade habitacional das famílias atualmente residentes em áreas de forte pressão urbana 

e que queiram fixar-se em territórios de baixa densidade (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 57/2018, de 8 de maio); 

Da Habitação ao Habitat -  Programa de coesão e  integração socioterritorial dos bairros de 

arrendamento público: Promove a coesão e a integração socio territorial dos bairros de 

arrendamento público com visa à melhoria global das condições de vida dos seus moradores 

(Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2018, de 7 de maio, na sua redação atual); 

Porta ao Lado -  Programa de informação, encaminhamento e acompanhamento de 

proximidade para acesso à habitação: apoiar os agregados familiares em matéria de acesso à 

habitação, entendida numa conceção ampla de melhoria das condições de vida; 

Programa de mobilidade habitacional no parque de arrendamento público: visa possibilitar a 

mobilidade habitacional aos moradores do parque de arrendamento público, 

designadamente face a necessidade de mudança de área de residência, bem como a coesão 

social nestes bairros e a inclusão dos seus moradores.  

https://www.portaldahabitacao.pt/da-habitacao-ao-habitat
https://www.portaldahabitacao.pt/da-habitacao-ao-habitat
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/56/2018/05/07/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/resolconsmin/50-a/2018/05/02/p/dre/pt/html
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Sublinha-se igualmente a recente aprovação da Lei de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, de 3 de 

setembro), que estabelece as bases do direito à habitação e ao habitat e determina as incumbências e 

tarefas fundamentais do Estado na efetiva garantia desse direito a todos os cidadãos, nos termos da 

Constituição.  

Aos municípios cumpre programar e executar a política municipal de habitação no âmbito das suas 

atribuições e competências e integra-la nos instrumentos de gestão territorial (acautelando a previsão 

de áreas adequadas e suficientes destinadas ao uso habitacional) e garantir a gestão e manutenção do 

património habitacional municipal. 

Segundo a Lei de Bases da Habitação, a política municipal de habitação é consubstanciada na Carta 

Municipal de Habitação (CMH), no Relatório Municipal da Habitação e no Conselho Local de 

Habitação.  

A Carta Municipal de Habitação é o instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial 

em matéria de habitação (a articular com os restantes instrumentos de gestão do território e demais 

estratégias aprovadas ou previstas para o território municipal) que inclui o diagnóstico das carências 

habitacionais na área do município; a identificação dos recursos habitacionais e as potencialidades 

locais (nomeadamente em solo urbanizado expectante, em urbanizações ou edifícios abandonados e 

em fogos devolutos, degradados ou abandonados); o planeamento e ordenamento prospetivo das 

carências resultantes da instalação e desenvolvimento de novas atividades económicas; e a definição 

estratégica dos objetivos, prioridades e metas a alcançar no prazo da sua vigência.  

Anualmente a Câmara Municipal elabora o Relatório Municipal da Habitação, onde apresenta o 

balanço da execução da política municipal de habitação e a sua eventual revisão, com o eventual apoio 

consultivo de um Conselho Local de Habitação (CLH). Por sua vez, cabe ao Estado assegura os meios 

necessários para garantir o desenvolvimento das políticas regionais e locais de habitação, tal como 

planeadas pelos municípios.  
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1.2.  ESTRATÉG IA S LOCAI S DE  HABIT AÇÃ O  

As Estratégias Locais de Habitação (ELH) são instrumentos de planeamento de âmbito municipal ou 

supramunicipal que definem a estratégia de intervenção em matéria de política municipal de 

habitação, concretizando os princípios orientadores da Nova Geração de Políticas de Habitação. 

As ELH têm por base um diagnóstico das carências existentes relativamente ao acesso à habitação, e 

dos recursos e dinâmicas de transformação das áreas a que se referem, de forma a: a) definir as metas 

e os objetivos a atingir no período da sua vigência; b) especificar as soluções habitacionais a 

desenvolver; e c) definir a sua priorização. Devem ainda articular os objetivos estratégicos em matéria 

de política de habitação com as outras políticas setoriais, nomeadamente, as políticas urbanas, sociais, 

de emprego, educação, saúde, transportes, entre outras.  

As ELH devem assim fornecer um enquadramento estratégico e um modelo de intervenção, para a 

atuação em matéria de habitação, transparente, simples, pragmático e mensurável, que oriente e 

articule as políticas públicas de habitação e a atuação das entidades públicas e privadas no território 

em causa. 

As ELH devem atender às especificidades do território, logo não existem modelos pré-definidos nem 

qualquer restrição à forma de organização e apresentação dos conteúdos - a decisão sobre a estrutura 

e conteúdo concretos da ELH cabe ao município. A natureza integrada, participada, transparente, 

pragmática e mensurável do planeamento é mais importante do que a extensão e complexidade do 

documento que consubstancia a ELH. No entanto é necessário que as ELH permitam: 

− Conhecer as necessidades habitacionais. A elaboração de um diagnóstico exaustivo e 

pormenorizado pode ser um processo moroso, dispendioso e, por vezes, conducente a um 

planeamento demasiado rígido e inadequado a um contexto económico e social em mudança. Em 

muitos casos será mais eficaz e eficiente incorporar na ELH uma reflexão sistematizada, crítica e 

prospetiva sobre necessidades e recursos com base em anteriores diagnósticos de carências 

habitacionais (i.e., diagnósticos realizados a propósito do Levantamento Nacional das Necessidades 

de Realojamento Habitacional, da elaboração ou revisão de instrumentos de gestão territorial ou 

outros instrumentos de planeamento, como a Carta Educativa, o Plano de Desenvolvimento Social, 

etc., pedidos de apoio habitacional submetidos ao município, entre outros), complementados, caso 

necessário, com levantamentos, inquéritos ou outros instrumentos de recolha e análise de 

informação mais orientados para conhecer um grupo, uma carência ou um território específico; 

− Projetar um “futuro desejado”, ou seja, construir uma imagem partilhada pelos vários atores do 

que se pretende alcançar, expressa em objetivos e metas quantitativas, que incentive o foco nos 

resultados e facilite o trabalho em equipa e a corresponsabilização; 
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− Planear e monitorizar a intervenção pública no âmbito da política de habitação através de um 

plano de ação que identifique as ações/soluções habitacionais necessárias para atingir os objetivos 

e metas definidos, em função das prioridades e dos recursos físicos, financeiros, técnicos, humanos 

e organizativos disponíveis, e que seja coerente com outras políticas setoriais; 

− Comunicar com os cidadãos, o 3.º setor e outros atores. A divulgação dos documentos elaborados 

durante o processo de planeamento e a criação de plataformas e fóruns de debate contribuem 

para a construção de compromissos em torno de objetivos partilhados e para a identificação de 

diferentes soluções alternativas para os mesmos problemas. 

Realça-se que, no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação, as ELH são valorizadas como 

forma de promover não só a adequação dos instrumentos de política nacionais às especificidades 

locais e a adoção de uma abordagem integrada e estratégica na sua implementação, como também de 

garantir que as soluções habitacionais a desenvolver com apoio público são conducentes à integração 

socio territorial das comunidades menos favorecidas. Com efeito, esta adequação e abordagem 

integrada é considerada particularmente crítica no caso dos instrumentos de apoio ao acesso à 

habitação por parte das famílias que vivem em situação de grave carência habitacional e que 

frequentemente enfrentam outros obstáculos mais profundos à sua inclusão e autonomia, como 

sejam a pobreza, o desemprego, a discriminação, a falta de qualificações, entre outros. 

Por esta razão a elaboração prévia da ELH por parte dos municípios é obrigatória no caso de 

candidaturas a apoios a conceder ao abrigo do Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação. Não obstante, o município pode optar por desenvolver uma ELH mais abrangente, que 

tenha em conta todas as carências habitacionais existentes no seu território e que defina quais os 

restantes instrumentos (da NGHP ou outros, designadamente programas municipais) a mobilizar de 

forma articulada para lhes dar resposta. 

Como referido no subcapítulo anterior, o 1.º Direto – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação é um 

programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em 

condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do 

acesso a uma habitação adequada. Este programa assenta numa dinâmica promocional 

predominantemente dirigida à reabilitação do edificado e ao arrendamento. Aposta também em 

abordagens integradas e participativas que promovam a inclusão social e territorial, mediante a 

cooperação entre políticas e organismos setoriais, entre as administrações central, regional e local e 

entre os setores público, privado e cooperativo. É estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de 

maio, com a correção material dada pela Declaração de Retificação n.º 25/2018, de 2 de agosto, e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de 

outubro. A Portaria n.º 230/2018, de 4 de junho regulamenta o programa. 
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Para efeito de candidatura a apoio ao abrigo do Programa 1.º Direito, a Estratégia Local de Habitação 

deve incluir necessariamente: 

− O diagnóstico global atualizado das carências habitacionais existentes no seu território, contendo 

as características e o número de situações de pessoas e agregados que nele vivem em condições 

habitacionais indignas, tal como definidas no Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho na sua 

redação atual; 

− As soluções habitacionais que o município pretende ver desenvolvidas em função do diagnóstico 

das carências habitacionais existentes e das suas opções estratégicas ao nível da ocupação do solo 

e do desenvolvimento do território; 

− A programação das soluções habitacionais por forma a cumprir o objetivo de proporcionar uma 

resposta habitacional a todas as pessoas e agregados objeto do diagnóstico num período máximo 

de seis anos; 

− A ordem de prioridade das soluções habitacionais a promover por forma a dar resposta 

habitacional a todas as pessoas e agregados que vivem no seu território em condições 

habitacionais indignas; 

− A demonstração do enquadramento da ELH nos princípios do Programa 1.º Direito, consagrados no 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, na sua redação atual. 

Tal como no caso anterior, não existe qualquer restrição à forma de organização e apresentação 

destes elementos, bem como à inclusão de outros. 

 

Em termos temporais, para uma ELH que enquadre simplesmente uma candidatura a apoio ao abrigo 

do Programa 1.º Direito, deve ser considerado um período máximo de seis anos na programação das 

soluções habitacionais destinadas a proporcionar uma resposta a todas as pessoas e agregados em 

situação habitacional indigna objeto do diagnóstico, no entanto se a ELH for mais abrangente e incluir 

outros programas e carências, para além das elegíveis ao abrigo do 1.º Direito, pode ter um horizonte 

temporal diverso, desde que seja cumprido o prazo máximo de seis anos para dar resposta às 

situações habitacionais indignas como estipulado no Programa 1.º Direito. 

Cabe ao IHRU verificar a concordância da ELH com as regras e os princípios do 1.º Direito, devendo 

solicitar ao município os esclarecimentos ou as alterações que se revelem necessários para o efeito. A 

verificação da concordância da ELH com os princípios do 1.º Direito é condição prévia à aprovação, por 

parte do IHRU, de quaisquer candidaturas a financiamento. Ademais, caso o município não disponha 

dos meios financeiros, técnicos e ou humanos para efeito da elaboração da sua ELH ou do processo de 

preparação e gestão das candidaturas ao 1.º Direito, o IHRU pode conceder apoio financeiro para 

prestação dos serviços de acompanhamento técnico que se revelem necessários para esse fim. 
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De realçar que para efeito de candidatura a apoio ao abrigo do Programa 1.º Direito, as ELH devem 

identificar as características e o número de situações de pessoas, e agregados, em condições 

habitacionais indignas, nomeadamente em situação de:  

− Precariedade, ou seja, situações de pessoas sem-abrigo ou sem solução habitacional alternativa 

ao local que usam como residência permanente quando têm de o desocupar por, por exemplo, 

motivos de violência doméstica, entre outras situações indicadas no artigo 5º, alínea a), do 

Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, na sua redação atual);  

− Insalubridade e insegurança, nos casos em que a pessoa ou o agregado vive em local, construído 

ou não, destituído de condições básicas de salubridade, segurança estrutural, estanquidade e 

higiene ou por ser uma edificação sem condições mínimas de habitabilidade;  

− Sobrelotação, quando, da relação entre a composição do agregado e o número de divisões da 

habitação, esta constitui um espaço de habitação insuficiente;  

− Inadequação, por incompatibilidade das condições da habitação com características específicas 

de pessoas que nele habitam, como nos casos de pessoas com incapacidade ou deficiência. 

Assim, tem direito a aceder a uma habitação financiada com apoio público concedido ao abrigo do 1.º 

Direito a pessoa ou o agregado que reúna cumulativamente os seguintes requisitos de elegibilidade: 

− Viva em condições indignas; 

− Esteja em situação de carência financeira (segundo a definição constante do artigo 4º, alínea e), 

do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho); 

− Seja cidadão nacional ou, sendo estrangeiro, tenha certificado de registo de cidadão comunitário 

ou título de residência válido no território nacional. 

 

As ELH devem considerar a totalidade do parque habitacional (público e privado) para a identificação 

de carências habitacionais e sistematização de recursos imobiliários passíveis de mobilização na 

programação de novas soluções habitacionais. Assim, construções não licenciadas, acampamentos ou 

outras formas de alojamento precário ou improvisado também devem ser consideradas na 

identificação das carências habitacionais. 

Realça-se que um dos objetivos da NGPH é criar condições para que a reabilitação seja a principal 

forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano. Assim, os instrumentos 

previstos na NGPH, e em particular o Programa 1.º Direito, privilegiam a disponibilização de 

habitações através da reabilitação do edificado, em vez da construção de nova edificação, 

contribuindo para a promoção da integração social e territorial dos agregados, valorização do parque 
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habitacional, requalificação e revitalização das cidades e vilas e para a sustentabilidade e uso eficiente 

dos recursos. No Programa 1.º Direito, este princípio orientador reflete-se numa majoração das 

subvenções não reembolsáveis no caso de soluções habitacionais que passem pela reabilitação do 

edificado, mas não numa exclusão da construção nova. De facto, é previsto o apoio a um amplo 

conjunto de soluções habitacionais, nomeadamente:  

− Arrendamento de habitações para subarrendamento; 

− Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais; 

− Construção de prédios ou empreendimentos habitacionais; 

− Aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação; 

− Aquisição de terrenos destinados à construção de prédio ou de empreendimento habitacional; 

− Aquisição, reabilitação ou construção de prédios ou frações destinados a equipamentos 

complementares de apoio social integrados em empreendimentos habitacionais financiados ao 

abrigo do 1.º Direito. 

Desde que a situação concreta o justifique, os apoios ao abrigo do 1.º Direito podem ser concedidos 

através de soluções coerentes e integradas que visem mais do que um dos fins objeto de apoio, tais 

como: 

− Aquisição de frações ou de prédios degradados e subsequente reabilitação dos mesmos; 

− Aquisição de terrenos e construção de um empreendimento habitacional em regime de habitação 

de custos controlados; 

− Aquisição de terrenos e reabilitação de prédios neles existentes. 

Quaisquer que sejam as soluções apontadas, é necessário que se justifique a razão pela qual 

determinada solução é a mais adequada e de que modo esta concorre para os princípios do 1.º 

Direito, designadamente, para a integração social e territorial dos agregados. 
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Figura 3 – Quadro síntese das soluções habitacionais preconizadas pelo Programa 1.º Direito. 

Fonte: Guia digital do programa 

 

O financiamento do Programa 1.º Direito pode integrar duas componentes: comparticipação não 

reembolsável e/ou empréstimo bonificado para a parte não comparticipada, tendo como limite 

máximo o valor de referência estabelecido para cada solução habitacional nos termos do Decreto-Lei                                

n.º 37/2018, de 4 de junho, na sua redação atual e de acordo com o tipo de beneficiário (beneficiário 

direto ou entidades benificiárias). 

O fluxograma de candidatura ao programa é o seguinte: 

 

Figura 4 – Fluxograma das candidaturas ao Programa 1.º Direito. 

Fonte: Guia digital do programa 

 

 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

CAPÍTULO B – ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VILA NOVA DE POIARES 

  

88 

 

2. ESTRATÉGIA  LOCAL  DE  HABITAÇÃO  DE  VILA  NOVA  DE  POIARES   

 

2.1.  M ISSÃO  E  PR IORIDADE S  

A Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares é o novo instrumento municipal que define a 

estratégia de intervenção em matéria de política de habitação em todo o território concelhio.  

 A missão que a ELH de Vila Nova de Poiares preconiza verte diretamente do artigo 65.º da 

Constituição da República Portuguesa e do artigo 2.º da Lei de Bases da Habitação. 

 

Garantir a todos os residentes o acesso a uma habitação condigna e adequada, 

independentemente das suas características e condições pessoais, promovendo a 

inclusão social e territorial.  

 

Para atingir esta missão, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares apresenta as seguintes 

prioridades: 

1. Promover a reabilitação urbana, em particular do parque habitacional em detrimento da 

construção de raiz, fomentando a devolução ao mercado habitacional de prédios e fogos devolutos 

e a conversão de edifícios públicos subutilizados em unidades de habitação integrando-os no 

mercado de arrendamento;   

2. Priorizar o arrendamento habitacional em oposição à compra de habitação própria e permanente, 

assegurando o acesso a uma habitação condigna a todas as famílias e ainda contendo a expansão 

dos núcleos urbanos existentes e estimulando a sua utilização plena; 

3. Fomentar a qualificação dos alojamentos através da manutenção periódica dos prédios e fogos de 

habitação existentes, da promoção da eficiência energética e da valorização dos espaços urbanos 

em que se encontram inseridos; 

4. Favorecer processos de governança, estabelecendo canais de comunicação entre os diferentes 

atores - dirigentes, entidades locais e habitantes nos temas que reportam ao âmbito de atuação da 

ELH.  

 

A Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares é desenhada para um horizonte temporal de 

10 (dez) anos, ou seja 2021-2030, podendo algumas das atividades delineadas pelas Opções 

Estratégicas prolongar-se no tempo e/ou ter um carácter anual. 
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2.2.  OPÇÕE S ESTRATÉG ICA S  

A Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares pretende, acima de tudo, dar resposta aos 

agregados familiares do concelho que vivem em condições indignas e cuja situação financeira não lhes 

permite suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. 

Para efeitos de candidaturas a apoios ao abrigo do Programa 1.º Direito, diz-se que vivem em 

condições indignas as pessoas que não dispõem de uma habitação adequada, residindo de forma 

permanente em situações de precariedade, insalubridade e insegurança, sobrelotação ou inadequação 

das condições da habitação, tal como descrito no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho 

na sua redação atual. 

No entanto, tal como referido no ponto 1.2 deste capítulo, uma Estratégia Local de Habitação é 

considerada um instrumento de planeamento a médio prazo e pode ser mais abrangente do que as 

soluções habitacionais propostas ao abrigo do Programa 1.º Direito. Pode, desta forma, incluir outros 

programas e carências, desde que seja cumprido o prazo máximo de seis anos para dar resposta às 

situações habitacionais indignas como estipulado no 1.º Direito. 

Deste modo, é opção da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares desenvolver uma ELH que desenhe 

um conjunto de opções estratégicas para a política de habitação municipal, tendo em conta todas as 

carências habitacionais existentes no seu território, e que defina quais os restantes instrumentos (da 

NGHP ou outros, designadamente programas municipais) a mobilizar de forma articulada para lhes dar 

resposta. 

Apresentam-se de seguida as 16 Opções Estratégicas da ELH, organizadas em 4 prioridades de 

intervenção, em concordância com as orientações nacionais identificadas na Lei de Bases da 

Habitação, Nova Geração de Políticas de Habitação e Estratégia Nacional para a Habitação. 
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Prioridade (P) Opção Estratégica (O) 

P1. Reabilitação 

urbana 

O1.1. Promover a reabilitação de habitação própria e permanente 

O1.2. Incentivar a reabilitação dos prédios e fogos devolutos com vista à 

integração no mercado do arrendamento acessível 

O1.3. Procurar que o património público disponível seja reabilitado e 

convertido para habitação a custos acessíveis 

O1.4. Criar condições para o abate do parque habitacional irrecuperável, com 

garantia de realojamento dos ocupantes no quadro dos instrumentos legais 

em vigor 

P2. Arrendamento 

habitacional 

O2.1. Assegurar, através dos instrumentos de gestão territorial de âmbito 

municipal, o apoio ao arrendamento e/ou compra de habitação própria e 

permanente por parte de jovens 

O2.2. Alargar a oferta de imóveis para arrendamento em regime de renda 

social 

O2.3. Garantir uma bolsa de unidades residenciais transitórias para casos de 

emergência ou transição, capaz de possibilitar o alojamento temporário em 

situações de risco 

O2.4. Criar uma infraestrutura integrada de informação de conhecimento 

sobre alojamentos disponíveis para arrendamento social e/ou acessível 

 P3. Qualificação 

dos alojamentos 

O3.1. Promover a manutenção periódica dos prédios e dos fogos, evitando a 

progressiva degradação do parque construído 

O3.2. Valorizar o espaço público tornando-o mais atrativo e seguro 

O3.3. Implementar um programa de incentivo à qualificação das pequenas 

povoações urbanas e aglomerados rurais do concelho 

O3.4. Promover soluções habitacionais adaptadas às novas necessidades de 

conforto e eficiência energética e à acessibilidade universal 

P4. Governança 

 

O4.1. Promover campanhas de sensibilização para a reabilitação e auxiliar o 

acesso das populações carenciadas aos diferentes instrumentos de apoio 

O4.2. Elaborar a Carta Municipal de Habitação (CMH) 

O4.3. Garantir a elaboração anual do Relatório Municipal da Habitação e 

implementar e dinamizar o Conselho Local de Habitação (CLH) 

O4.4. Implementar dinâmicas de democracia participativa nos procedimentos 

de decisão relacionados com a ELH 

 

 

 

 

 

Tabela 22 – Quadro resumo das Prioridades de intervenção e Opções Estratégicas que constituem a Estratégia 

Local de Habitação de Vila Nova de Poiares. 
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2.3.  DESCR IÇÃ O D AS  OP ÇÕES  ESTRATÉG ICA S  

As Opções Estratégicas identificadas no subcapítulo anterior são descritas seguidamente em fichas 

individualizadas. Para cada Opção Estratégica é feito o seu enquadramento (com base no diagnóstico 

feito no Capítulo A) e são identificados os Objetivos Específicos para a concretizar com sucesso. São 

também indicadas as entidades envolvidas na execução da Opção Estratégica e é proposto um 

cronograma que determina o horizonte temporal de execução da mesma. 

 

Prioridade 1 I Reabilitação Urbana 

Opção Estratégica 1.1 Promover a reabilitação de habitação própria e permanente 

Enquadramento A reabilitação das habitações familiares surge, nos inquéritos efetuados 

às instituições da Rede Social de Vila Nova de Poiares, como a principal 

prioridade no que toca à resolução dos problemas habitacionais dos 

poiarenses. 

A reabilitação de edifícios habitacionais é uma das prioridades do 

Programa 1.º Direito, privilegiada face à construção de raiz, pois incentiva 

a conservação duradoura e regular do edificado como forma de contribuir 

para a valorização do parque habitacional, para a requalificação e 

revitalização das cidades e para a sustentabilidade e uso eficiente dos 

recursos. 

A reabilitação de habitação própria e permanente (prédios ou frações) é 

uma das soluções habitacionais prevista no âmbito do Programa 1.º 

Direito. Tem por objetivo a resolução autónoma do problema 

habitacional dos agregados familiares com graves carências habitacionais, 

através de financiamento para a realização de obras de reabilitação em 

fração ou em prédio unifamiliar de que sejam titulares, incluindo, se 

necessário, obras de adequação à situação de incapacidade de um dos 

elementos do agregado, desde que a fração ou prédio se destine a ser a 

sua habitação própria e permanente. 

Podem concorrer a esta modalidade de apoio todos aqueles que 

preencham os respetivos requisitos de acesso, isoladamente ou enquanto 

titulares de um agregado, tal como definido no diploma. 

Atendendo às características específicas do parque edificado e ao regime 

de propriedade predial maioritário no concelho de Vila Nova de Poiares, a 

reabilitação de habitação própria e permanente pode constituir uma 

alternativa ajustada e viável para as famílias, quer no centro da vila, quer 

nas povoações de menor dimensão do concelho. 
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Alternativamente, os agregados familiares ou pessoas isoladas podem 

candidatar-se ao IFRRU 2020, instrumento financeiro que apoia a 

reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos 

(ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação 

igual ou inferior a 2, nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de 

dezembro) quando localizados em Área de Reabilitação Urbana (ARU).  

Sublinha-se também a existência do programa municipal APOIAR + que, 

no domínio da habitação, estabelece a atribuição de comparticipações 

financeiras a fundo perdido e apoio técnico para um conjunto de obras de 

conservação, reparação ou beneficiação de habitações degradadas, obras 

de ampliação de habitações com vista à melhoria das condições de 

habitabilidade ou obras de melhoria das condições de segurança e 

conforto de habitações que estejam na posse de munícipes que 

evidenciem comprovada carência socioeconómica. 

Objetivos Específicos  Incentivar agregados familiares titulares de habitação própria e 

permanente à reabilitação dos seus prédios ou frações habitacionais 

em regime de autopromoção (Programa 1.º Direito).  

 Nos casos em que se trate de prédios de habitação unifamiliar 

localizados em ARU e que preencham os requisitos necessários, 

encaminhar para candidatura ao IFRRU 2020.  

Entidades envolvidas Município de Vila Nova de Poiares, proprietários, IHRU 

Execução 2021-2027 

Opção Estratégica 1.2 

 

Incentivar a reabilitação dos prédios e fogos devolutos com vista à 

integração no mercado do arrendamento acessível 

Enquadramento No que toca à habitação, o grande desafio com que o país se depara, 

presentemente e ao longo das próximas décadas, é a problemática da 

adequação entre a oferta e a procura de alojamentos - “tanta gente sem 

casa e tanta casa sem gente”. 

Em Vila Nova de Poiares é conhecido o peso minoritário que a oferta de 

habitação na modalidade do arrendamento tem no mercado imobiliário, 

embora exista alguma procura, o que pode levar à não fixação e à fuga de 

população, sobretudo de faixas etárias mais jovens (ver o diagnóstico das 

carências habitacionais no Capítulo A, ponto 3). É também conhecido o 

estado de conservação menos bom do parque habitacional mais antigo, 

do qual uma parte se encontra mesmo devoluta, e, portanto, em risco de 

degradação irrecuperável (ver o enquadramento habitacional, no 

Capítulo A, ponto 2). Adicionalmente, a Câmara Municipal tem 

referenciados diversos edifícios inacabados, ou seja edifícios cuja 
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construção nunca foi terminada pelos seus proprietários e que se 

mantêm, desde então, em situação de abandono (Capítulo A, ponto 2.2).  

É, pois, fundamental que sejam criadas todas as condições que 

contribuam para a priorização da reabilitação urbana em detrimento da 

construção nova e que se desenvolvam esforços para aumentar os níveis 

de motivação dos proprietários dos fogos devolutos ou inacabados à ação 

(reabilitação e arrendamento). Caso isso não seja possível, é necessário 

que se criem estratégias alternativas para a recuperação destes imóveis e 

para a sua recolocação no mercado da habitação. 

A principal estratégia neste particular é incentivar os privados à 

reabilitação dos seus edifícios e fogos de habitação (e não só) devolutos 

ou inacabados com vista à integração no mercado do arrendamento 

acessível. Os proprietários tornam-se assim investidores de um bem que 

gera dividendos mensais, ajudando a atrair os jovens e os agregados 

familiares de rendimentos médios, que vêm reocupar as áreas centrais 

urbanas e os aglomerados rurais, e promovendo a diversidade social.     

De resto, a Nova Geração de Políticas de Habitação define como 

prioritária a criação de condições para que a reabilitação seja a principal 

forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano 

e apresenta instrumentos que visam apoiar especificamente a promoção 

de habitação com arrendamento acessível por parte dos privados como 

forma de garantir o acesso à habitação a todos os que não têm resposta 

por via do mercado imobiliário “tradicional”. Salienta-se aqui a 

conjugação do Programa Reabilitar para Arrendar e do Programa de 

Arrendamento Acessível. 

O programa Reabilitar para Arrendar tem como objetivo o financiamento 

de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 

anos, que após reabilitação deverão destinar-se predominantemente a 

fins habitacionais em regime de renda condicionada. Já o programa de 

Arrendamento Acessível é concebido para apoiar os agregados familiares 

que, embora tendo rendimentos médios, atualmente têm dificuldade em 

arrendar uma habitação adequada, face aos preços praticados no 

mercado. Neste caso, aos proprietários que celebrem contratos de 

arrendamento de valor pelo menos 20% inferior a um valor de referência 

é conferida isenção de IRS ou IRC nas rendas. 

Também o Programa 1º Direito poderá ser aplicado caso o município 

decida adquirir os edifícios devolutos ou inacabados, podendo beneficiar 

de financiamento para a sua reabilitação desde que os mesmos sejam a 

atribuir em arrendamento ou em propriedade resolúvel a pessoas e 

agregados que tenham direito a aceder a uma habitação ao abrigo deste 

Programa. 

Salienta-se igualmente que a reabilitação de certos edifícios incluídos nas 
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Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) pode ser incluída no Instrumento 

Financeiro da Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020) e levar à 

aplicação de benefícios fiscais próprios. 

Aplica-se também o programa Reabilitar como Regra, que reconhece as 

exigências e especificidades da reabilitação face à construção nova, e o 

Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho que estabelece o regime aplicável 

à reabilitação de edifícios ou frações autónomas. 

Em conjugação com as medidas referidas anteriormente, podem ser 

criadas medidas de âmbito municipal, nomeadamente a criação de 

instrumentos de promoção da segurança e estabilidade no arrendamento 

(ex. seguro de rendas para proprietários e arrendatários, determinação 

de incentivos fiscais para os proprietários que optem pela solução do 

arrendamento acessível ou de longa duração) e/ou instrumentos de 

captação de oferta (ex. promoção de uma “via verde” para o 

licenciamento da reabilitação de edifícios articulada com a redução das 

taxas de licenciamento para as obras de reabilitação do edificado 

destinado a arrendamento).  

O regime de renda condicionada dos contratos de arrendamento para 

fins habitacionais é estabelecido pela Lei n.º 80/2014, de 19 de 

dezembro, sendo a taxa das rendas condicionadas estabelecida pela 

Portaria n.º 236/2015, de 10 de agosto. 

Objetivos Específicos  Promover a dinamização do mercado de arrendamento do concelho. 

 Informar os proprietários sobre os diferentes programas de apoio à 

reabilitação existentes, nomeadamente aqueles vocacionados para a 

colocação dos imóveis no mercado de arrendamento acessível. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, proprietários 

Execução 2021 - 2027 

Opção Estratégica 1.3 

 

Procurar que o património público disponível seja reabilitado e 

convertido para habitação a custos acessíveis 

Enquadramento Para além do incentivo à reabilitação de edifícios habitacionais por parte 

de privados, o reforço do mercado de arrendamento habitacional 

também pode ser conseguido através da participação das entidades 

públicas, mediante a identificação de património devoluto ou disponível 

(ex. escolas encerradas, antigos pavilhões desportivos ou centros de 

convívio não utilizados, etc.), incluindo terrenos, cujas condições e 

características permitam a sua afetação ao uso habitacional, diretamente 

https://data.dre.pt/eli/lei/80/2014/12/19/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/80/2014/12/19/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/236/2015/08/10/p/dre/pt/html
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ou mediante processo de reabilitação, reconversão ou construção.  

Desta forma atinge-se um duplo objetivo de resgatar património público - 

que geralmente possui boa qualidade construtiva, uma imagem marcante 

e uma localização privilegiada no território - da decadência dada pela 

obsolescência dos usos para que foi pensado; e de facilitar o acesso a 

habitação a preços sociais ou com renda controlada pela colocação no 

mercado de oferta habitacional nesses moldes. 

Através de ação política, a reabilitação da propriedade pública 

identificada como disponível pode ser entregue nas mãos do Município, 

que se encarrega de a adaptar à função habitacional (com recurso a 

financiamento na banca) e de a colocar no mercado em regime de 

arrendamento ou subarrendamento, ou ainda de a colocar no portfolio da 

habitação de emergência.  

Para financiar esta ação o Município pode recorrer ao Fundo Nacional de 

Reabilitação do Edificado (FNRE), gerido pela Fundiestamo, desenhado 

especialmente para o desenvolvimento e concretização de projetos de 

reabilitação de imóveis, pertencentes ao património público, devolutos 

ou disponíveis, para a promoção do arrendamento habitacional a custos 

acessíveis. 

Poderá ser igualmente adequada a aplicação do programa IFRRU 2020 - 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas no 

que respeita à reabilitação integral de edifícios devolutos ou desativados/ 

abandonados e sua reconversão para habitação. 

Objetivos Específicos  Identificar e analisar o património imobiliário público, habitacional ou 

apto a conversão para esse fim, que se encontra disponível. 

 Estabelecer parcerias no sentido da disponibilização desse património 

para execução de obras de adaptação à função habitacional e 

colocação no mercado do arrendamento acessível. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Estado, banca 

Execução 2021-2030 

Opção Estratégica 1.4 

 

Criar condições para o abate do parque habitacional irrecuperável, com 

garantia de realojamento dos ocupantes no quadro dos instrumentos 

legais em vigor 

Enquadramento 
 

Os dados dos Censos 2011 relativos ao estado de conservação do parque 

habitacional de Vila Nova de Poiares indicam que, em 2011, existiam 30 

edifícios habitacionais muito degradados. O diagnóstico do estado de 

https://fundiestamo.com/
https://fundiestamo.com/
https://www.portaldahabitacao.pt/
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conservação dos recursos habitacionais, efetuado para este relatório (ver 

Capítulo A, ponto 2.2), indicam que atualmente existem 95 edifícios ou 

fogos habitacionais devolutos e outros 11 inacabados. 

A um edifício degradado, ao qual faltem os requisitos de segurança e 

salubridade indispensáveis ao fim a que se destina e cuja reabilitação seja 

técnica ou economicamente inviável pode ser ordenada a demolição, 

mesmo que se encontre numa ARU (artigo 57º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana em Áreas de Reabilitação Urbana - Decreto-Lei                    

n.º 307/2009, de 23 de outubro).  

O espaço resultante da demolição é considerado um vazio urbano, no 

sentido em que representa uma quebra abrupta na continuidade 

construída da cidade consolidada e deve por isso ser intervencionado, 

num processo denominado de “reciclagem urbana”.   

Este processo de reciclagem urbana consiste na demolição de edificado 

degradado e sua substituição por construção nova, ou, caso se considere 

mais pertinente, pela reconversão do espaço resultante em espaços 

verdes, de lazer e/ou de equipamentos de proximidade. É considerado 

um processo necessário e desejável, uma vez que promove a 

requalificação de bairros degradados e o melhor aproveitamento das 

infraestruturas existentes.  

Para alcançar este objetivo é importante estabelecer um programa 

municipal de abate de edifícios habitacionais irrecuperáveis, com a 

garantia de realojamento dos eventuais agregados familiares ocupantes, 

no quadro de um processo participado de regeneração urbana, ou com a 

garantia de financiamento para que estes agregados possam promover o 

seu próprio realojamento.  

Quando integrados em ARU, as intervenções de reciclagem urbana 

devidamente programadas podem ser apoiadas financeiramente ao 

abrigo do respetivo PERU/PARU. 

Objetivos Específicos  Estabelecer um programa municipal de abate de fogos irrecuperáveis 

que coordene a demolição de habitações que não reúnam condições 

de segurança e salubridade com o realojamento dos agregados 

familiares que, por força dessa demolição, se vejam privados da sua 

habitação principal. 

 Promover a reciclagem dos vazios resultantes, tanto através da 

reconstrução, como da reconversão em espaços verdes, de lazer e/ou 

de equipamentos de proximidade. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, proprietários, banca 
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Execução 2021-2030 

 

Prioridade 2 I Arrendamento Habitacional 

Opção Estratégica 2.1 

 

Assegurar, através dos instrumentos de gestão territorial de âmbito 

municipal, o apoio ao arrendamento e/ou compra de habitação própria 

e permanente por parte de jovens 

Enquadramento Tal como em muitos outros municípios portugueses, Vila Nova de Poiares 

depara-se com um duplo fenómeno de envelhecimento populacional e 

declínio demográfico, resultante da insuficiente reposição geracional e de 

um saldo migratório nulo ou mesmo negativo (ver Capítulo A, ponto 1.2). 

Para enfrentar este problema é necessário por um lado incentivar os 

jovens adultos poiarenses a fixarem-se “na sua terra”, e, por outro lado, 

atrair outros a fixarem-se no Município. 

Uma das formas de atingir este objetivo é pela via da promoção da 

acessibilidade e da qualidade da habitação do concelho, sendo muito 

relevante a criação de uma política de habitação direcionada 

especificamente para os jovens, consubstanciada em: 

- Apoio ao arrendamento de habitação própria e permanente por jovens 

através do direcionamento para o programa Porta 65 – Arrendamento 

por Jovens (Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de setembro); 

- Apoio à aquisição de habitação própria e permanente por jovens através 

do programa municipal de apoio ao arrendamento e aquisição de 

habitação de jovens no Município, presentemente em elaboração; 

- O Município poderá também entrar como elemento dinamizador do 

mercado do arrendamento jovem ao adquirir ou arrendar alojamentos 

vagos para reintrodução no mercado de arrendamento a preços 

controlados (programas Reabilitar para Arrendar ou 1.º Direito); 

Existe também a possibilidade de criar apoios municipais vocacionados 

para a isenção ou redução da carga fiscal dos jovens arrendatários ou 

compradores, tais como a isenção do pagamento da taxa de IMI por um 

determinado período de tempo ou do pagamento do IMT aquando da 

aquisição de habitação própria e permanente. 

Em caso de escassez de oferta a autarquia poderá optar-se por um 

programa de reconversão de Alojamentos Locais para alojamentos a 

custos acessíveis em regime de subarrendamento, o qual é 

financeiramente apoiado pelo IHRU segundo a Portaria nº 770-A/2020, 
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de 29 de dezembro. 

Objetivos Específicos  Finalizar o Regulamento de Apoio ao Arrendamento e Aquisição de 

Habitação de Jovens, presentemente em elaboração. 

 Estabelecer e divulgar uma política de habitação jovem que apoie o 

arrendamento e a compra de habitação própria e permanente por 

parte de jovens.  

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, IHRU, banca 

Execução 2021-2027 

Opção Estratégica 2.2 
Alargar a oferta de imóveis para arrendamento em regime de renda 

social 

Enquadramento Tal como descrito anteriormente, é fundamental que Vila Nova de Poiares 

promova e dinamize o mercado do arrendamento no Município, e 

especialmente o mercado do arrendamento acessível pois essa ação irá 

promover a inclusão social e territorial da população mais vulnerável num 

município marcado pela escassez de alternativas (ver Capítulo A, ponto 

3). 

Para além da medida de incentivo a privados para a reabilitação dos seus 

fogos devolutos e posterior arrendamento, descrita na Opção Estratégica 

n.º 1.2, existe também espaço para a promoção de habitação acessível 

por iniciativa autárquica, nos casos em que os proprietários de fogos 

devolutos não demonstrem nisso interesse. 

Uma das vias possíveis passa pelo arrendamento social, ou seja, por ser o 

próprio Município a arrendar estes imóveis, subarrendando-os depois às 

famílias que vivem em condições indignas, em regime de renda social. 

Nestes casos é, portanto, o Município que suporta a diferença entre a 

renda paga ao proprietário do imóvel e a renda efetivamente faturada ao 

inquilino. 

O programa estatal que possibilita este objetivo é o Programa 1.º Direito, 

que, no artigo 27º estabelece o apoio a soluções habitacionais de 

arrendamento de habitações para subarrendamento a pessoas e 

agregados elegíveis ao abrigo do referido programa. O arrendamento é 

atribuído através de uma comparticipação destinada a financiar a 

diferença entre o valor da renda mensal da habitação e o valor da renda 

mensal paga pelo subarrendatário, sendo a comparticipação ao 

arrendamento concedida por um prazo máximo de 10 anos.  

A implementação de projetos Housing First é também de considerar 

neste âmbito uma vez que se trata de uma estratégia integrada de apoio 
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a pessoas em situação sem-abrigo, definida pela promoção do acesso 

direto a habitação individualizada, estável e integrada na comunidade, 

com o subsequente apoio especializado dos serviços sociais e a 

integração no mercado de trabalho. 

Objetivos Específicos  Inventariar fogos ou edifícios de habitação de propriedade privada 

que se encontrem vagos ou devolutos e estabelecer contratos de 

arrendamento com os proprietários que não demonstrem interesse 

em reabilitar os seus imóveis. 

 Reabilitar e colocar no mercado de arrendamento social esses 

imóveis (subarrendamento para agregados elegíveis ao abrigo do 

Programa 1.º Direito ou de programas tipo Housing First). 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, proprietários, IHRU  

Execução 2021-2027 

Opção Estratégica 2.3 

 

Garantir uma bolsa de unidades residenciais transitórias para casos de 

emergência ou transição, capaz de possibilitar o alojamento temporário 

em situações de risco 

Enquadramento Num contexto em que a instabilidade climática global, a ação do homem 

sobre os ecossistemas e a atividade humana potenciam riscos acrescidos 

para as comunidades e suas povoações (sobre este assunto consultar o 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vila Nova de 

Poiares), e num momento de particular fragilidade económico-social e 

habitacional trazida pela crise pandémica provocada pelo vírus Covid-19, 

é da maior importância que os municípios possuam instrumentos de 

resposta emergente (aos múltiplos problemas sociais que podem advir 

destes e de outros eventos de cariz excecional ou imprevisíveis ou a 

situações de risco iminente) e de transição (nos casos em que são 

necessárias respostas de alojamento e de acompanhamento, antes de 

uma solução habitacional definitiva). 

Sejam eventos naturais catastróficos que destruam habitações em 

povoações rústicas, sejam circunstâncias de forte carência económica 

provocada pela perda súbita de rendimentos ou pela incapacidade de 

gerir parcos orçamentos familiares, ou sejam ainda situações limite de 

violência doméstica ou simples ausência de um teto estruturalmente 

seguro, é dever do Estado proteger ativamente as pessoas e 

proporcionar-lhes a ajuda de que necessitam nas várias situações de 

fragilidade em que se podem encontrar ao longo da vida, promovendo a 

inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacional. 

Um dos objetivos da Nova Geração de Políticas de Habitação é dar 
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resposta às famílias que vivem em situação de súbita carência 

habitacional, apresentando dois programas que servem esse fim 

específico: o programa Porta de Entrada – Programa de Apoio ao 

Alojamento Urgente e o Programa 1.º Direito.  

Ambos os programas referem apoios financeiros destinados a financiar 

soluções de alojamento temporário a pessoas ou agregados que se 

encontrem em situação de risco iminente.   

O programa Porta de Entrada aplica-se exclusivamente às situações de 

necessidade de alojamento urgente de pessoas que se vejam privadas, de 

forma temporária ou definitiva, da habitação ou do local onde 

mantinham a sua residência permanente ou que estejam em risco 

iminente de ficar nessa situação, em resultado de acontecimento 

imprevisível ou excecional. Acontecimento imprevisível ou excecional é 

definido pelo diploma como o acontecimento cuja ocorrência não é 

possível prever e/ ou evitar e que tem um impacto significativo nas 

condições habitacionais das pessoas por ele afetadas, estando 

relacionado nomeadamente com catástrofes, movimentos migratórios e 

edificações em situação de risco. Os apoios concedidos ao abrigo deste 

programa têm a natureza de apoios em espécie e de apoios financeiros 

destinados a financiar soluções de alojamento temporário e ou de 

habitação permanente para os respetivos beneficiários, sendo concedidos 

aos próprios.  

Já o Programa 1.º Direito refere a possibilidade de o Estado e outras 

entidades públicas (como por exemplo as autarquias e as misericórdias) 

solicitarem financiamento para soluções habitacionais específicas de 

transição e/ou de inserção de pessoas especialmente vulneráveis, 

nomeadamente as pessoas sem-abrigo e as vítimas de violência 

doméstica.  

Tendo em conta a multiplicidade e heterogeneidade de potenciais 

situações consideradas de risco, e sabendo que o Município de Vila Nova 

de Poiares não possui atualmente fogos de habitação social, é importante 

garantir a existência de uma bolsa de unidades residenciais transitórias a 

que a autarquia possa recorrer para que, em casos de emergência súbita, 

consiga, atempadamente, proporcionar uma resposta habitacional de 

emergência, de transição ou de inserção adequada a cada situação de 

risco e a cada contexto familiar em concreto. 

A previsão e o dimensionamento desta bolsa de unidades residenciais 

transitórias devem ser realizados em parceria com as diversas entidades 

envolvidas na resposta a essas situações, como a Rede Social, a Rede de 

Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e a Proteção Civil, entre outras. 

Objetivos Específicos  Inventariar património municipal construído que, 

independentemente do seu uso atual, possa ser rapidamente 
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adaptado para um ou mais alojamentos de emergência (ex. pavilhão 

desportivo onde se colocam divisórias amovíveis); património 

municipal construído que, encontrando-se devoluto ou subutilizado, 

possa sofrer obras de reconversão para criar um ou mais alojamento 

familiares de transição ou inserção; unidades de alojamento privado, 

devolutas ou não, que se encontrem no mercado imobiliário e 

possam ser adquiridas pelo Município para figurarem na bolsa de 

unidades residenciais transitórias de prevenção. 

 Nos casos em que tal seja necessário, proceder às obras de 

reabilitação e/ou adaptação à função habitacional. 

 Manter uma bolsa de unidades residenciais de emergência e 

transitórias de prevenção composta por um conjunto de fogos de 

habitação unifamiliar para alojamento temporário em casos de risco 

emergente em número considerado necessário e suficiente. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, IHRU  

Execução 2021-2027 

Opção Estratégica 2.4 

 

Criar uma infraestrutura integrada de informação de conhecimento 

sobre alojamentos disponíveis para arrendamento social e/ou acessível 

Enquadramento A dinamização do mercado de habitação que tem vindo a ser referida 

passa também pela difusão de informação sobre a oferta de alojamentos 

disponíveis. Na realidade, as soluções habitacionais preconizadas por uma 

estratégia local de habitação são variadas e podem por vezes encontrar-

se dispersas por várias entidades públicas ou privadas de utilidade pública 

de apoio social. 

Neste sentido, a criação de uma infraestrutura integrada de informação 

de conhecimento sobre os alojamentos disponíveis no Município para 

arrendamento social e/ou acessível, permanentemente atualizada e 

disponível para consulta de todos (online, através de um portal, e nas 

diferentes instituições de apoio social) é uma forma simples de centralizar 

informação sobre os diferentes programas de apoio ao arrendamento de 

alojamento (seja ele para jovens, de renda condicionada, social ou de 

emergência) e sobre as diferentes respostas habitacionais disponíveis em 

cada momento e para cada caso.  

Os alojamentos para arrendamento a preço condicionado seriam 

introduzidos na plataforma por um técnico superior do Município 

mediante pedido do proprietário do alojamento, após verificação do 

cumprimento das condições mínimas de segurança, salubridade e 

conforto estabelecidas e desde que cumpridos os limites da renda.  
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Paralelamente, o portal a ser criado pode também servir o propósito 

assinalado na NGPG da disponibilização regular e de fácil acesso de 

informação rigorosa sobre índices de preços e acessibilidade da 

habitação, com o duplo objetivo de: 1) servir de base para a conceção e 

operacionalização das políticas públicas de habitação e para a 

monitorização, avaliação e aperfeiçoamento dos seus instrumentos; e 2) 

apoiar os cidadãos nas suas escolhas e decisões em matéria de habitação 

e os proprietários e empresas na avaliação de alternativas e viabilidade 

de investimentos, prevenindo ainda o desenvolvimento de dinâmicas 

especulativas alimentadas por falta de informação rigorosa e atualizada. 

A infraestrutura integrada de informação será, portanto, um local de 

centralização e divulgação de informações sobre o mercado imobiliário 

em geral, apresentando uma base de dados georreferenciada sobre o 

mercado de solos e edificado, que forneça valores de compra e 

arrendamento por m2 e permita construir cartas de isopreços imobiliários 

do concelho.  

Objetivos Específicos  Criar e gerir uma base de dados que agregue uma bolsa público-

privada de alojamentos disponíveis em Vila Nova de Poiares para 

arrendamento social e/ou acessível e uma base de dados 

georreferenciada sobre o mercado imobiliário no Município. 

 Criar e gerir uma infraestrutura integrada de informação sob a forma 

de uma plataforma de acesso livre para consulta das bases de dados 

relativos à bolsa de alojamentos disponíveis e à informação sobre o 

mercado imobiliário. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, proprietários  

Execução 2021-2030 

 

 

Prioridade 3 I Qualificação dos Alojamentos 

Opção Estratégica 3.1 

 

Promover a manutenção periódica dos prédios e dos fogos, evitando a 

progressiva degradação do parque construído  

Enquadramento A manutenção regular do parque edificado foi pela primeira vez referida 

em sede de Diário da República no artigo 9º do Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU). Este artigo veio mais tarde a ser revogado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabeleceu o 
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Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

O RJUE, na sua redação atual, legisla o dever de conservação dos imóveis, 

enunciando que “as edificações devem ser objeto de obras de 

conservação pelo menos uma vez em cada período de oito anos, devendo 

o proprietário, independentemente desse prazo, realizar todas as obras 

necessárias à manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo 

estético” (artigo 89º).  

É também enunciada proibição de deterioração dolosa, referindo que “o 

proprietário não pode, dolosamente, provocar ou agravar uma situação 

de falta de segurança ou de salubridade, provocar a deterioração do 

edifício ou prejudicar o seu arranjo estético” (artigo 89º-A), presumindo-

se que exista violação desta disposição nos casos em que o edifício se 

encontra total ou parcialmente devoluto.        

A manutenção regular do parque edificado é, portanto, um imperativo 

legal, pese embora a mesma não seja controlada, nem a sua ausência dê 

azo a qualquer processo de contraordenação (embora se possam aplicar a 

obrigação de reabilitação e a execução coerciva das obras – e 

consequente ressarcimento de despesas, segundo o Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana). Trata-se, acima de tudo, de um dever moral que o 

proprietário tem para com o seu edifício, edifícios adjacentes e paisagem 

construída do aglomerado e ainda para com os seus concidadãos. 

É por isso importante sensibilizar os proprietários, sejam eles privados ou 

entidades públicas, para a necessidade de conservação regular do 

património, através da promoção regular de obras de conservação que 

permitam prolongar a vida útil do edifício e manter a sua segurança 

estrutural, as condições de salubridade e a imagem estética. 

Para tal, a NGPH assume a relevância da implementação de medidas de 

promoção da manutenção regular e da plena utilização do edificado 

habitacional, que visem minorar os constrangimentos àquela manutenção 

e aumentar a penalização pela não utilização de edifícios em zonas de 

forte pressão de mercado (NGPH, art.º 6º, alínea b). 

Os proprietários podem recorrer a diversos instrumentos de apoio à 

reabilitação referidos pela NGPH, como é o caso do Fundo Nacional de 

Reabilitação do Edificado, dos programas 1.º Direito, Reabilitar para 

Arrendar, IFRRU 2020, Casa Eficiente 2020, dos Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Urbano decorrentes de ARUs, entre outros.  

Objetivos Específicos  Rever o regime fiscal municipal no que respeita às penalizações 

instituídas para imóveis degradados localizados na ARU ou em zonas 

de forte pressão de mercado, optando por uma abordagem 

pedagógica junto do proprietário e por uma compreensão holística de 
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cada caso concreto. 

 Estabelecer campanhas de sensibilização para a necessidade de 

manutenção periódica do parque edificado junto dos proprietários 

dos fogos e prédios degradados e devolutos existentes no concelho, 

alertando-os para a existência de programas de apoio à reabilitação 

de edifícios e fogos habitacionais. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, proprietários, IHRU, banca 

Execução 2021-2030 

Opção Estratégica 3.2 

 

Valorizar o espaço público tornando-o mais atrativo e seguro 

Enquadramento Entre os edifícios de uma povoação há uma rede de espaços, a que 

normalmente chamamos negativos, em contraposição ao espaço cheio, 

onde existe massa construída. Essa rede, de vias e demais espaços 

públicos, é, na realidade, a espinha dorsal dessa povoação, onde ocorre a 

vida urbana e onde se alimenta a comunidade; onde se reflete a cultura e 

se molda a estrutura social – é, no fundo, onde se revela a própria 

identidade do local.   

Por este motivo é da maior importância tratar o espaço exterior com a 

mesma atenção com que se trata o espaço interior, como forma de 

fomentar uma cidadania ativa, fortalecer os laços comunitários dentro 

dos bairros e prevenir a criminalidade e a exclusão social. 

A forma de o consegui passa por promover, de forma contínua e 

integrada, a boa manutenção dos espaços, das infraestruturas e das 

demais estruturas de apoio, visando a melhoria das acessibilidades e das 

condições de segurança, e o fomento da sensação de aprazibilidade e de 

identificação com o local. 

Neste contexto é especialmente importante ter em conta a intervenção 

nos espaços públicos envolventes a núcleos urbanos degradados e 

antigos bairros de habitação social, uma vez que nestes casos muitas 

vezes a ação municipal sobre o espaço público precede e motiva a ação 

individual sobre o espaço privado, levando também a alterações não 

displicentes nas questões de socialização e de construção de uma 

cidadania saudável. 

A concretização das operações de reabilitação e valorização dos espaços 

públicos concelhios conta, para além da afetação das verbas do 

orçamento municipal, com várias fontes de financiamento disponíveis, a 

saber: Fundos Europeus Estruturais de Investimento (FEEI), IFRRU 2020 

(na categoria de reabilitação do espaço público inserido em Plano de 
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Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas - PAICD ou 

ARU/PARU, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente, em curso ou concluídas há 5 anos ou menos), entre 

outros.  

Objetivos Específicos 
 

 Inventariar os espaços públicos e infraestruturas municipais que 

necessitam de obras de reabilitação ou beneficiação e planificar o 

faseamento das obras a serem executadas. 

 Alocar fundos do orçamento municipal e/ou concorrer aos fundos e 

programas de financiamento aplicáveis de forma a executar as obras 

no prazo definido.  

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, fundos comunitários, banca 

Execução 2021-2030 

 

Opção Estratégica 3.3 

 

Implementar um programa de incentivo à qualificação das pequenas 

povoações urbanas e aglomerados rurais do concelho 

Enquadramento As pequenas povoações urbanas e aglomerados rurais, por força da sua 

localização, afastada dos principais centros urbanos e das principais vias 

de comunicação, e por força do pequeno volume populacional que 

representam, são muitas vezes “esquecidas” ou mesmo preteridas em 

favor dos centros urbanos de maiores dimensões. 

Esta secundarização, embora nem sempre consciente, acaba por atrasar 

ou mesmo cristalizar o desenvolvimento físico, económico e social destes 

lugares, promovendo igualmente o desinvestimento no parque edificado 

e o progressivo abandono dos mesmos. 

É exatamente este processo de abandono que se pretende combater 

através da estruturação de um programa específico para estes 

aglomerados, centralizado na reabilitação, beneficiação e melhoria da 

eficiência energética do parque edificado e da requalificação do espaço 

público tendo em vista a atração e fixação de novos grupos populacionais, 

a qualificação do espaço público e o reforço da identidade do lugar.  

Este objetivo torna-se especialmente pertinente numa era pós 

pandémica, durante a qual os indivíduos estabeleceram e consolidaram 

novas relações laborais baseadas nas infraestruturas de telecomunicação, 

e procuram agora a fuga aos centros urbanos “opressivos” em favor de 

um retorno às origens e a uma qualidade de vida há muito esquecida.  

O programa a desenvolver passará pela criação de novas Áreas de 

Reabilitação Urbana nos diversos aglomerados populacionais do 
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Município, possibilitando, por via do respetivo PERU, o acesso dos 

proprietários e do Município a um pacote de benefícios e incentivos à 

reabilitação dos edifícios e infraestruturas.  

Muitos outros instrumentos referidos na NGPH podem também ser 

aplicados na prossecução deste objetivo estratégico, enriquecendo o 

leque de hipóteses de ação. 

Objetivos Específicos  Avaliar o estado de conservação do parque edificado e das 

infraestruturas urbanas dos aglomerados habitacionais do concelho e 

delimitar Áreas de Reabilitação Urbana em todas as freguesias do 

concelho. 

 Sensibilizar os proprietários para a necessidade de conservação das 

habitações localizadas nesses aglomerados, informando-os sobre os 

diferentes instrumentos de apoio financeiro a que podem recorrer. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Juntas de Freguesia, IHRU 

Execução 2021-2030 

Opção Estratégica 3.4 

 

Promover soluções habitacionais adaptadas às novas necessidades de 

conforto e eficiência energética e à acessibilidade universal 

Enquadramento Os processos de reabilitação mais do que simplesmente corrigir 

deficiências ou problemas decorrentes da utilização ou degradação 

temporal, devem também ter em conta a adaptação: às necessidades da 

vida contemporânea, melhorando as condições de conforto oferecidas; às 

necessidades de maior eficiência energética, melhorando o desempenho 

ambiental do edifício e combatendo a pobreza energética por motivos 

económicos; e às necessidades específicas dos diferentes grupos 

populacionais, melhorando as acessibilidades aos edifícios e dentro dos 

mesmos.   

Todos os edifícios a reabilitar que tenham em vista a função residencial, 

sejam eles privados ou públicos, devem ter em conta e cumprir, sempre 

que possível, os princípios acima enunciados, procurando desta forma 

oferecer melhores condições de vida aos residentes e valorizar o parque 

habitacional de Vila Nova de Poiares. 

Nota-se que nos inquéritos efetuados à população residente (Capítulo A, 

ponto 3,2), 31% dos inquiridos referiram problemas com conforto 

térmico e/ou acústico das suas habitações e 19% referiram problemas 

nos diferentes elementos construtivos (estrutura, cobertura, vãos 

exteriores); ademais, os dados dos Censos 2011 reportavam que apenas 

27,6% dos edifícios garantiam a acessibilidade até à unidade de 
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alojamento de deficientes motores e que 90% dos edifícios com 4 ou mais 

pisos não possuíam elevador. 

A melhoria das condições dos alojamentos é promovida por diversos 

instrumentos elencados na NGPH, dos quais se destacam: IFRRU 2020, 

Casa Eficiente 2020 ou o Projeto Reabilitar como Regra. 

Objetivos Específicos  Incentivar a aplicação de medidas de melhoria do conforto térmico, 

espacial e infraestrutural dos edifícios habitacionais e fogos a 

reabilitar. 

 Sensibilizar os proprietários dos edifícios e fogos para a necessidade 

de melhorar a eficiência energética, através da intervenção ao nível 

das paredes exteriores, caixilharias e coberturas. 

 Sempre que seja possível e economicamente viável, fazer cumprir o 

regime das acessibilidades em vigor, com as exceções previstas pela 

legislação em vigor no momento.  

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, proprietários 

Execução 2021-2030 

 

Prioridade 4 I Governança 

 

Opção Estratégica 4.1 
Promover campanhas de sensibilização para a reabilitação e auxiliar o 

acesso das populações carenciadas aos diferentes instrumentos de 

apoio 

Enquadramento Os pedidos de licenciamento de obras para habitação familiar que 

habitualmente davam entrada no serviço de obras particulares da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares eram maioritariamente referentes a 

construção nova (82% dos pedidos em 2001); em anos mais recentes 

tem-se verificado uma maior proporcionalidade entre a construção nova 

e a reabilitação de construção existente (63% vs. 38% respetivamente, em 

2019) – ver Capítulo A, ponto 2.1. Apesar de positiva, esta tendência é 

ainda insuficiente tendo em conta o objetivo, traçado pelo Estado na 

NGPH, de privilegiar a reabilitação em detrimento da construção de raiz.   

Para que a reabilitação (onde se pode incluir também a ampliação, a 

alteração e a reconstrução de um edifício existente) se torne 

predominante é necessário promover e operacionalizar campanhas de 

informação e sensibilização dos proprietários e dos investidores para a 
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questão da reabilitação. 

Estas campanhas de informação e sensibilização para a reabilitação têm o 

triplo propósito de: 1) incentivar potenciais investidores a optar pela 

reabilitação do parque habitacional existente ao invés da construção nova 

(salvo situações de demolição de edifícios irrecuperáveis, seguida de 

reconstrução); 2) estimular os proprietários a reabilitar os seus imóveis, 

evitando a degradação progressiva dos edifícios e a criação de situações 

de insalubridade e insegurança estrutural para os habitantes desses 

imóveis; e 3) informar investidores e proprietários dos diferentes 

instrumentos de apoio e incentivos financeiros a que podem concorrer.   

Adicionalmente, as campanhas de informação e sensibilização devem 

também ser dirigidas aos cidadãos e agregados familiares que vivam em 

condições habitacionais indignas e cuja situação de carência financeira 

não lhes permita suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. 

Nestes casos, deve ser prestada informação sobre os diferentes 

programas nacionais e municipais de apoio ao acesso à habitação a que 

estes cidadãos e agregados podem recorrer para melhorar a sua condição 

habitacional, sendo proporcionado todo o auxílio necessário para a 

efetivação da candidatura ao programa de apoio mais adequado à sua 

situação. 

Ressalta-se aqui o apoio que poderá ser prestado pelo programa Porta ao 

Lado, que visa apoiar os agregados familiares em matéria de acesso à 

habitação, melhorando a acessibilidade à informação, o encaminhamento 

e o acompanhamento de proximidade, mediante o apoio do novo Portal 

da Habitação e de uma linha de apoio ao acesso à habitação e do reforço 

do acompanhamento integrado e de proximidade, em forte articulação 

com as respostas sociais, associações de moradores e as autarquias 

locais. 

Objetivos Específicos  Desenvolver e operacionalizar campanhas de informação e 

sensibilização para a reabilitação, direcionadas para proprietários, 

investidores e cidadão que vivam em condições habitacionais 

indignas. 

 Articular as campanhas de sensibilização com um gabinete de apoio 

aos processos de candidatura aos programas de apoio à habitação 

existentes.  

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, proprietários, IHRU 

Execução 2021- 2030 
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Opção Estratégica 4.2 

 

 

Elaborar a Carta Municipal de Habitação (CMH)  

 

Enquadramento 

A Carta Municipal de Habitação (CMH), conforme disposto no artigo 22º 

da Lei de Bases da Habitação, constitui um instrumento municipal de 

planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação, a 

articular, no quadro do Plano Diretor Municipal, com os restantes 

instrumentos de gestão do território e demais estratégias aprovadas ou 

previstas para o território municipal. 

A CMH tem como propósito analisar as necessidades de solo urbanizado 

e de reabilitação do edificado que respondam às carências habitacionais 

sentidas no Município; as situações que exijam realojamento por 

degradação habitacional, a nível social ou urbanístico, do aglomerado ou 

do edificado; e identificar os agregados familiares em situação de 

manifesta carência de meios para acesso à habitação. 

Após essa análise, a CMH define as intervenções a desenvolver para 

inverter situações de perda populacional e processos de gentrificação e 

identifica os agentes, públicos ou privados, a quem compete a 

concretização dessas intervenções e os agentes do setor cooperativo, da 

rede social e das associações ou comissões de moradores, que podem ser 

chamados a cooperar para a concretização das intervenções a 

desenvolver. O modelo de acompanhamento, monitorização e avaliação 

do processo de ação é também estabelecido na CMH.  

A Carta Municipal de Habitação é um documento político e técnico 

(porque estabelece a política de habitação e propõe a operacionalização 

das medidas propostas) que, baseando-se no modelo estratégico 

proposto pela ELH, se torna num instrumento municipal de planeamento 

a longo prazo.  

À data de elaboração do presente documento aguarda-se o 

enquadramento regulamentar da CMH, a publicar como legislação 

complementar e regulamentar da Lei de Bases da Habitação.  

Objetivos Específicos  Elaborar a Carta Municipal de Habitação, tendo em conta o 

diagnóstico das carências habitacionais na área do Município; a 

identificação dos recursos habitacionais e das potencialidades locais 

(nomeadamente em solo urbanizado expectante e em urbanizações, 

e/ou em edifícios e fogos devolutos, degradados ou abandonados); o 

planeamento e ordenamento prospetivo das carências resultantes da 

instalação e desenvolvimento de novas atividades económicas a 

instalar; e a definição estratégica dos objetivos, prioridades e metas a 

alcançar no prazo de vigência da CMH. 

 Proceder à integração da Carta Municipal de Habitação numa futura 
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revisão do PDM de Vila Nova de Poiares. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, IHRU 

Execução 2022 – 2023 

 

Opção Estratégica 4.3 
Garantir a elaboração anual do Relatório Municipal da Habitação e 

implementar e dinamizar o Conselho Local de Habitação (CLH)  

Enquadramento Tal como definido pela Lei de Bases da Habitação, o balanço da execução 

da política municipal de habitação proposto pela Carta Municipal de 

Habitação (e a sua eventual revisão) é consubstanciado no Relatório 

Municipal da Habitação, elaborado anualmente pela Câmara Municipal, 

com o eventual apoio do Conselho Local de Habitação (CLH). 

A elaboração deste documento é da maior importância uma vez que é ele 

que permite avaliar periodicamente a adequação, o estado de execução e 

os resultados obtidos pela política municipal de habitação, propondo 

alterações ou reformulações à referida política sempre que se justifique. 

O Conselho Local de Habitação (CLH) é o órgão consultivo do Município 

no domínio da política municipal de habitação e que tem como principal 

objetivo emitir parecer sobre a proposta de política de habitação 

municipal e sobre o Relatório Anual de Habitação.  

Ao integrar elementos representantes de todas as freguesias do 

concelho, de organizações governamentais e não-governamentais que 

atuam nos setores da habitação (pertencentes ao Conselho Local de Ação 

Social ou não) e de estruturas federativas das cooperativas de habitação, 

organizações de moradores e habitação colaborativa, o CLH tem ainda 

uma posição privilegiada na promoção da cooperação institucional entre 

entidades no sentido de desenvolver uma visão partilhada dos problemas 

habitacionais que existem em Vila Nova de Poiares, proporcionando ao 

Município a atualização permanente do conhecimento sobre as situações 

de grave carência habitacional e informando sobre as melhores 

estratégias a adotar e sobre os recursos a mobilizar mais indicados.  

Objetivos Específicos  Elaboração anual do Relatório Municipal da Habitação, onde conste o 

balanço da execução da política municipal de habitação proposto pela 

Carta Municipal de Habitação. 

 Implementar o Conselho Local de Habitação e dinamizar a 

cooperação institucional entre as entidades que o compõem e entre o 
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CLH e o Município.  

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Juntas de Freguesia, Conselho 

Local de Ação Social, organizações profissionais, científicas, sociais e não-

governamentais relacionadas com o setor da habitação não integrantes 

do CLAS, associações de moradores ou cooperativas de habitação  

Execução Anualmente 

Opção Estratégica 4.4 
Implementar dinâmicas de democracia participativa nos procedimentos 

de decisão relacionados com a ELH 

Enquadramento Se numa ELH o processo de identificação e análise das necessidades 

habitacionais do concelho é um trabalho iminentemente técnico e se 

projetar um “futuro desejado” e planear a intervenção pública no âmbito 

da política municipal de habitação são encargos iminentemente políticos, 

a comunicação com os cidadãos, 3º setor e outros atores é uma 

responsabilidade social de todos os envolvidos.  

Mais do que elaborar o documento de política municipal de habitação, é 

necessário criar e implementar práticas de democracia participativa nos 

processos de planeamento e decisão sobre a reabilitação da habitação e 

do espaço urbano.  

Assim, há que dar a conhecer a todos os cidadãos a política municipal de 

habitação em plataformas de apresentação (sessões públicas, 

disponibilização de documentação relevantes) e propiciar processos de 

consulta pública (fóruns de debate, apelo ao envio de contributos). Desta 

forma é possível envolver a população e com ela gerar compromissos e 

corresponsabilização em torno de objetivos partilhados, criando um 

modelo de cidadania ativa e de decisão e gestão participada nas questões 

da habitação e do espaço urbano.  

Objetivos Específicos  Informar a população sobre a Estratégia Local de Habitação através 

da organização de sessões públicas de esclarecimento e da 

disponibilização de documentação relevante. 

 Periodicamente consultar a população, organizando fóruns de debate 

e apelando ao envio de contributos por forma a gerar consensos e 

coresponsabilização na execução das soluções preconizadas. 

Entidades envolvidas Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, particulares 

Execução Anualmente 
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2.4.  ARTICU LA ÇÃ O COM OS INSTRUME NTOS DE GESTÃ O TERR ITORIA L  E  

PROG RAMA S SET ORI AI S   

A elaboração da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares tem em consideração os 

diversos instrumentos de gestão de âmbito territorial e programas setoriais em vigor à data da sua 

elaboração, dos quais se destacam o Plano Diretor Municipal (PDM), a ARU Poiares e Plano de 

Desenvolvimento Social 2018-2021. 

 

2.4.1 .  PL A N O  D I RE T O R MU N I C I P A L  D E  V I L A  N OV A  D E  P OI A RE S   

A Carta Europeia do Ordenamento do Território define ordenamento do território como “a expressão 

espacial das políticas económica, social, cultural e ecológica de toda a sociedade”, sendo 

simultaneamente “uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política concebida 

como uma aproximação interdisciplinar e global tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões 

e à organização fixa do espaço segundo uma conceção diretora.”4  

 

Como grandes objetivos estratégicos do ordenamento do território podem enumerar-se os seguintes:  

− O desenvolvimento socioeconómico equilibrado;  

− A melhoria da qualidade de vida;  

− A gestão responsável pelos recursos naturais;  

− A utilização racional do território.  

 

O Plano Diretor Municipal, enquanto instrumento constante da Lei de Bases Gerais da Política Pública 

de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), e com base no 

presente enquadramento legal dado pelo novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), “define o quadro estratégico de desenvolvimento territorial 

do município, sendo o instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais”, ou 

seja, “é o instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política 

municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as 

opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de 

 

4 Carta Europeia do Ordenamento do Território (Carta de Torremolinos), aprovada e publicada na 6ª conferência do CEMAT – 

Conferência Europeia dos Ministros responsáveis pelo Ordenamento do Território, em Torremolinos, 1983. Consultada na 

página web https://rm.coe.int/090000168076dd93  
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interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas 

pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal”5. 

 

O PDM ao classificar o solo municipal, em função do uso dominante, estabelece necessariamente uma 

estrutura espacial, tendo em conta os seguintes aspetos:  

− Os objetivos de desenvolvimento;  

− A distribuição racional das atividades económicas;  

− As carências – habitacionais e de equipamentos;  

− A racionalização das infraestruturas;  

− A estruturação das redes de comunicações e transportes.  

 

O primeiro Plano Diretor Municipal para o Município de Vila Nova de Poiares começou a ser 

desenvolvido em 1982 por uma equipa técnica multidisciplinar constituída para o efeito, composta por 

elementos do Gabinete de Apoio Técnico (GAT) da Lousã e da Associação de Municípios dos Vales do 

Ceira e Dueça, com apoio de consultores especializados. O objetivo inicial da equipa técnica seria a 

elaboração de um Plano Diretor Intermunicipal, para o conjunto de Municípios da Lousã, Miranda do 

Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares, pois o quadro regulamentar dos planos diretores municipais em 

vigor à data (Decreto-lei n.º 208/82, de 26 de maio) permitia que dois ou mais municípios vizinhos se 

pudessem associar para efeitos de procederem, em comum, à elaboração de um plano diretor 

intermunicipal cuja área de intervenção coincidiria com o conjunto das respetivas circunscrições 

territoriais. 

Posteriormente, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março, o objetivo passou a 

ser a criação e publicação de 4 planos diretores municipais independentes, o que veio a acontecer, no 

caso de Vila Nova de Poiares, a 28 de abril de 1993 com a entrada em vigor da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 34/93.  

O processo de revisão do Plano foi iniciado em 1998 com a preparação do “Documento justificativo da 

necessidade de revisão do PDM de Vila Nova de Poiares”. A legislação em vigor - Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro – veio 

“muscular” os processos de revisão de PDM, impondo a incorporação de novo conteúdo documental, 

nomeadamente estudos de caracterização do território municipal, relatório de fundamentação das 

soluções adotadas e programa de execução e financiamento, o que foi observado.   

 
A primeira revisão ao Plano foi então publicada a 15 de janeiro de 2014 (Aviso n.º 706/2014, publicado 

no Diário da República n.º 10/2014, 2ª série), com a primeira alteração publicada no Aviso n.º 

 

5 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, artigo 27º, n.º 5 e artigo 95º 
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12429/2018 (Diário da República n.º 166/2018, 2ª série) e a segunda alteração publicada no Aviso n.º 

3785/2020 (Diário da República n.º 45/2020, 2ª série) – versão que se encontra em vigor à data de 

elaboração do presente relatório.  

Dos 6 objetivos estratégicos que o PDM de Vila Nova de Poiares define importa especialmente, no 

âmbito da elaboração da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares, os seguintes: 

− Conclusão e manutenção da política de infraestruturação e saneamento básico nos aglomerados 

urbanos e rurais, conciliada com sistemas multimunicipais (alínea c) do art.º 2º); 

− Adequação da oferta de habitação, equipamentos coletivos e serviços de caráter social, cultural, 

educativo, de saúde, bem como de infraestruturas industriais e económicas, às necessidades da 

população (alínea d) do art.º 2º). 

Ademais interessa conhecer as disposições relativas ao solo urbanizado e urbanizável e às categorias 

de uso do solo diretamente afetas à habitação, que, no caso do PDM de Vila Nova de Poiares são, no 

Solo Urbanizado, os Espaços Centrais – Áreas Centrais 1 e 2 e os Espaços Residenciais, e no Solo 

Urbanizável, os Espaços Centrais. 

Para cada uma das categorias, o PDM define um regime de edificabilidade específico (quantidade de 

edificação que, nos termos das disposições regulamentares aplicáveis, pode ser realizada numa dada 

porção do território). A caracterização que o PDM apresenta de cada uma das referidas categorias de 

uso do solo urbanizado e urbanizável encerra em si mesma a atitude que o Município deseja 

implementar no que respeita à organização e estruturação do espaço urbano, organizando-o em torno 

da polaridade das áreas centrais e complementando-a com a oferta habitacional das áreas 

residenciais.  

Assinala-se que a Câmara Municipal deliberou, em reunião de 12 de janeiro de 2021, dar início ao 

procedimento da terceira alteração à 1ª revisão do PDM, encontrando-se o mesmo a decorrer à data 

de elaboração deste relatório. O objetivo do procedimento é enquadrar o PDM no quadro legislativo 

em vigor, nomeadamente na nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento 

do Território e Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e na revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), os quais obrigam à 

conformação dos planos territoriais em vigor ao atual quadro legislativo, designadamente no que se 

refere às regras relativas à classificação e qualificação dos solos (Decreto Regulamentar n.º15/2015, de 

19 de agosto). 
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2.4.2 .   ÁRE A  D E  RE A BI L I T A Ç Ã O U R BA N A  D E  V I L A  N OV A  D E  P OI A RE S   

A reabilitação urbana afirma-se como uma componente fundamental das políticas urbanas e da 

habitação, refletindo uma nova lógica de ocupação do território, assente na contenção dos perímetros 

urbanos, na mobilização dos seus solos expectantes, na utilização dos edifícios existentes e na 

requalificação dos espaços públicos que os servem.  

O conceito área de reabilitação urbana (ARU) é definido pelo artigo 2º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro e alterado e 

republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, como uma área territorialmente delimitada 

que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

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

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 

salubridade, justifique uma intervenção integrada, podendo ser delimitada em instrumento próprio ou 

corresponder à área de intervenção de um plano de pormenor de reabilitação urbana. 

A requalificação urbana destas áreas visa a manutenção do tecido urbano existente e a sua 

modernização, através de um conjunto articulado de intervenções que visam a realização de obras de 

remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços 

verdes de utilização coletiva e de obras nos edifícios, que o diploma denomina de operação de 

reabilitação urbana (ORU). 

Se a ORU se dirige principalmente à reabilitação do património edificado, é enquadrada por uma 

Estratégia de Reabilitação e adota a designação de ORU simples, quando envolve não só a reabilitação 

do edificado, mas também a qualificação das infraestruturas, dos equipamentos, dos espaços verdes e 

urbanos de utilização coletiva, tem associado um programa de investimento público, e é enquadrada 

por um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), adotando a designação de ORU 

sistemática. 

Da aprovação de uma ARU decorre a obrigação da definição dos benefícios fiscais associados aos 

impostos municipais sobre o património e atribuição aos proprietários do acesso aos apoios e 

incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana. 

A aprovação de uma ARU tem, portanto como efeitos a delimitação por parte dos municípios de 

territórios prioritários em matéria de reabilitação urbana e a definição de benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais sobre o património. 

No momento, o Município de Vila Nova de Poiares tem uma Área de Reabilitação Urbana definida e 

respetiva ORU sistemática/ PERU aprovada. 
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A ARU de Vila Nova de Poiares compreende uma área de 123 hectares e abarca o centro histórico e 

cultural da vila de Poiares, tal como indicado na figura seguinte. Toda a zona de intervenção 

compreende a área mais centralizada de habitação, onde se localiza também algum equipamento e 

serviços do concelho, além de espaços destinados a futuros equipamentos e estruturas, dentro da 

freguesia de Poiares (Santo André). Pretende-se, com a delimitação desta ARU, promover um conjunto 

de intervenções e investimentos, articulados entre si, que assegurem a salvaguarda do património 

edificado e a requalificação dos espaços urbanos, de modo a contribuir positivamente para a fixação 

da população e de atividades económicas no centro da vila. 

O PERU foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 12 de março de 2019 e publicado como 

Aviso n.º 4442-A/2019, no Diário da República n.º 53/2019, 1.º Suplemento, Série II, de 15 de março. 

 

 

Figura 5 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Poiares. 

Fonte: página web da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 
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A ARU de Vila Nova de Poiares tem como objetivos estratégicos: 

− Assegurar a reabilitação e requalificação dos edifícios e espaços urbanos degradados ou 

funcionalmente inadequados, promovendo o seu potencial para atrair funções urbanas 

inovadoras e competitivas integradas com o existente; 

− Requalificar e revitalizar as infraestruturas, equipamentos e espaços verdes e urbanos de 

utilização coletiva num sistema integrado e contínuo; 

− Intervir nos edifícios, em particular nos de caráter dissonante, segundo as regras para a sua 

reabilitação nomeadamente cérceas, paleta de cores, natureza dos materiais, técnicas 

construtivas tradicionais e novas soluções amigas do ambiente e adoção de critérios de eficiência 

energética; 

− Criar âncoras funcionais em pontos estratégicos; 

− Melhorar a circulação viária e promover a sua segurança; 

− Promover a inclusão social e assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às 

infraestruturas, equipamentos e funções urbanas; 

− Promover uma lógica de acessibilidades e percursos acessíveis concertada e que possa conjugar 

de forma coerente desenho urbano e funcionalidade, permitindo a movimentação livre, 

autónoma e independente a qualquer pessoa, em especial às pessoas com mobilidade 

condicionada; 

− Potenciar o desenvolvimento dos valores endógenos através da promoção da qualidade e 

diferenciação da oferta turística; 

− Promover a revitalização e reabilitação do património social, cultural, económico e ambiental; 

− Assegurar que as ações integradas constantes no processo da operação de reabilitação urbana 

estejam assentes num modelo de crescimento sustentado em todas as vertentes. 

 

Os benefícios fiscais indicados pelo documento da delimitação da ARU são os seguintes: 

− Redução da taxa do IVA para 6%, aplicável nas situações de: 

i. Empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis privados ou em espaços 

públicos localizados em Área de Reabilitação Urbana, ou no âmbito de operações de 

requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público; 

ii. Empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou 

conservação de imóveis ou partes autónomas destes afetos à habitação, com exceção 

dos trabalhos de limpeza, de manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre 

bens imóveis que abranjam a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos de 

piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações similares. 

− Incentivos financeiros associados aos impostos municipais: 
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i. Redução de 70% do valor das taxas de entrada e apreciação de processos de obras, 

previstas no Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas Aplicáveis do 

Município de Vila Nova de Poiares, relativos a ações de reabilitação realizadas em 

imóveis; 

ii. Redução de 70% do valor das taxas inerentes à emissão de alvará de licença de obras ou 

à admissão de comunicação prévia de obras, previstas no Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas Aplicáveis do Município de Vila Nova de Poiares, 

relativas a ações de reabilitação realizadas em imóveis; 

iii. Criação de taxa sobre os imóveis que não se encontram concluídos e que possam 

contribuir para a falta de salubridade, estética das povoações e segurança; 

iv. Acesso a linhas de crédito bonificado destinados a investidores privados, a serem criadas 

no âmbito dos Planos de Reabilitação Urbana, candidatados ao Portugal 2020; 

v. Isenção do valor das taxas relativas a ocupação de via pública em estabelecimentos 

comerciais a funcionar em edifícios reabilitados; 

vi. Isenção do valor das taxas relativas a ocupação de via pública durante o decorrer das 

obras; 

vii. Redução de 50% do valor das taxas de publicidade para os estabelecimentos comerciais 

e de restauração e/ ou bebidas situados no Município de Vila Nova de Poiares, pelo 

período de cinco anos, apenas nos edifícios intervencionados. 

− Existem ainda penalizações financeiras associadas aos impostos municipais nas seguintes 

situações: 

i. Agravamento da taxa de IMI em 50% no caso de imóveis degradados, por um 

período de cinco anos; 

ii. Agravamento da taxa de IMI em 70% no caso de imóveis em ruínas e prédios 

devolutos não alvos de beneficiação com a Reabilitação Urbana previsto em 

programa estratégico, com possibilidade de aplicação de arrendamento ou venda 

forçada, conforme previsto nos artigos 160º e 161.º do Decreto-lei n.º 80/2015 de 

14/05. (considera-se por ruínas o edifício que perdeu toda a sua funcionalidade a 

que estava destinado e que está em degradação física muito avançada.) 

− Apoios comunitários e nacionais (apoios existentes à data de elaboração da ARU): 

i. Linha de crédito bonificado destinada a investidores privados IFRRU 2020, que visa: 1- a 

reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos (ou com idade inferior, 

mas nível de conservação igual ou inferior a 2); 2- a reabilitação de espaços e unidades 

industriais abandonadas; 3- a reabilitação de frações privadas e edifícios de habitação 

social alvo de reabilitação integral. Os edifícios reabilitados podem destinar-se a 

habitação, atividades económicas e equipamentos de utilização coletiva; 
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ii. Programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, vocacionado para a 

operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que 

deverão destinar-se predominantemente para fins habitacionais em regime de 

arrendamento com renda condicionada. 

 

Assinala-se que o Município pretende vir a rever as penalizações financeiras aos impostos municipais 

indicados acima, eliminando-as a breve prazo. 

 

2.4.3 .  PL A N O  D E  DE S E N V OL V I M E N T O SOC I A L  2018-2021   

O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) de Vila Nova de Poiares 2018-2021 assume-se como um 

instrumento de planeamento estratégico, definindo prioridades e objetivos de intervenção, numa 

lógica de promoção do desenvolvimento social do território concelhio.   

Tem por base uma visão de intervenção concelhia assente na multidimensionalidade dos problemas 

sociais, na concertação de esforços, na conjugação de recurso e em princípios claros e inclusivos. 

Neste sentido, pretende ser um documento potenciador de dinamismo coletivo, assente na 

contribuição de todos os parceiros e atores sociais, e capaz de garantir respostas adequadas aos 

problemas identificados. 

O plano estrutura-se em quatro pontos:  

a. Contexto e Diagnóstico. Apresenta as especificidades, constrangimentos e potencialidades de 

Vila Nova de Poiares, em termos demográficos, económicos, formativos, culturais, habitacionais, 

de saúde e de vulnerabilidade social; 

b. Plano de Ação. Sistematiza a visão estratégica para o desenvolvimento social inclusivo do 

Concelho, delineando eixos estratégicos e tendo em consideração o diagnóstico social e outros 

planos e documentos estratégicos relevantes, quer a nível local quer a nível nacional (ex. 

objetivos temáticos do Portugal 2020; os eixos de intervenção prioritária do Programa Nacional 

para a Coesão Territorial; o Programa Operacional da Região Centro – Centro 2020; o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra 2014-2020). São apresentados para cada 

eixo estratégico, os objetivos, domínios de intervenção, projetos estruturantes e metas; 

c. Processo de Implementação. Indica o modelo de governação multinível e de gestão integrada e 

participativa em que assenta o PDS; 

d. Monitorização e Avaliação. Especifica o sistema de monitorização e avaliação do PDS, baseado 

numa lógica de avaliação contínua e ex-post da relevância e consistência das estratégias definidas 

e da eficácia das intervenções preconizadas. 
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O plano de ação do PDS de Vila Nova de Poiares encontra-se organizado em 4 eixos estratégicos: 

Governação e Gestão Integrada, Economia Inclusiva, Coesão Social e Territorial e Cultura, Participação 

e Cidadania Ativa. Cada um dos eixos estratégicos apresenta 2 domínios de intervenção específicos, 

que são depois efetivados por meio de projetos. 

No que ao âmbito da ELH diz respeito, sublinha-se o eixo estratégico da Coesão Social e Territorial, 

onde se enquadra o já referido Programa Municipal de Apoio a Famílias com Comprovada Carência 

Económica - APOIAR +, o projeto Mais Natalidade e o projeto Mobilidade Coletiva: 

Eixo Estratégico 3 - Coesão Social e Territorial 

 Domínio de intervenção – Bem-Estar, Condições de Vida e Mobilidade 

Projeto – Programa Municipal de Apoio a Famílias com Comprovada Carência 

Económica I APOIAR + 

Projeto – Mais Natalidade 

Projeto – Mobilidade Coletiva 

 

2.4.4 .   PRO G RA M A S  E  PR OJE T OS  MU N I C I P A I S  E M  CU RS O N O ÂM BI T O D A  

HA BI T A Ç Ã O  

Tal como referido no ponto anterior e no Capítulo A, ponto 2.4 – medidas de apoio social existentes no 

Município, existe atualmente um programa municipal de apoio social em vigor  – o programa                     

APOIAR +. 

Este programa presta auxílio nos domínios da habitação, educação e saúde aos munícipes que 

evidenciam comprovada carência socioeconómica, nos termos do Regulamento n.º 1010/2016, 

publicado no Diário da República n.º 211/2016, de 3 de novembro.  

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da ARU de Vila Nova de Poiares, referido no 

ponto 1.2, ao assegurar a reabilitação e requalificação dos edifícios degradados ou funcionalmente 

inadequados é enquadrável na Estratégia Nacional para a Habitação, Pilar 1. Reabilitação Urbana, e 

em especial no Desafio 1 “Incentivar a conservação duradoura e regular do edificado” e no Desafio 2 

“Reduzir custos e simplificar o licenciamento na reabilitação de edifícios”.  

Refere-se ainda que se encontra em processo de elaboração o regulamento de um novo programa de 

apoio ao arrendamento e aquisição de habitação por jovens, também enquadrável nos desígnios de 

uma estratégia local de habitação. 

Por fim, perspetiva-se que a operacionalização da ELH de Vila Nova de Poiares irá originar um conjunto 

de novos programas e projetos que irão dar resposta às Opções Estratégicas por ela definidas, 
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alargando o âmbito de atuação e as estratégias operativas a que o Município poderá vir a recorrer na 

resolução das carências habitacionais dos munícipes.   

 

 

 

2.5.  MODELO DE  GOVER NAÇÃ O  

 

2 .5.1 .  MOD E L O  D E  GE S T Ã O  E  O RG A N I ZA Ç Ã O  

De acordo com o diploma legal que institui a Nova Geração de Políticas de Habitação (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio de 2018), os desafios que a política de habitação 

enfrenta, na atualidade, implicam uma mudança na forma tradicional de conceber e implementar as 

políticas públicas, acarretando uma reorganização da centralização no objeto - a “casa” - para o 

objetivo - o “acesso à habitação” e a criação de instrumentos mais flexíveis e adaptáveis a diferentes 

realidades, públicos-alvo e territórios, exigindo uma nova abordagem que passa por uma forte 

cooperação horizontal (entre políticas e organismos setoriais), vertical (entre a administração central, 

regional e locais) e entre os setores público, privado e cooperativo, bem como uma grande 

proximidade aos cidadãos.  

Esta abordagem renovada ao tema da política de habitação preconiza a adoção de um modelo de 

governança multinível, integrado e participativo, que seja capaz de garantir que a política pública de 

habitação, tendo âmbito nacional, tem uma expressão local e respostas diferenciadas e integradas 

para os problemas específicos, quer dos agregados familiares quer dos territórios, e que é 

operacionalizada em articulação com outras políticas setoriais e em estreita cooperação, envolvendo 

as autarquias, entidades e comunidades locais.  

Em complementaridade, é preconizada uma política proativa, com base em informação e 

conhecimento partilhado e na monitorização e avaliação de resultados, assegurando a 

disponibilização, regular e de fácil acesso, de informação rigorosa sobre preços e acessibilidade no 

mercado da habitação, que permita uma atitude preventiva face a dinâmicas presentes no território, 

apoiar a criação e adequação dos instrumentos de política pública aos desafios em presença, avaliar a 

sua implementação e resultados, apoiar os cidadãos nas suas decisões e funcionar como fator de 

regulação do mercado.  

É neste quadro de orientação global que se deve delinear o modelo de governação local para a 

implementação e gestão da Estratégia Local de Habitação, a qual deve ser capaz de privilegiar uma 

nova abordagem de articulação e envolvimento dos diferentes atores do território com interesse no 
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desenvolvimento integrado do Município e com particular enfoque nas questões ligadas à habitação e 

reabilitação urbana.  

Neste contexto, preconiza-se a adoção de um modelo de governação que seja capaz de:  

− Promover uma abordagem integrada na implementação da política pública de habitação e na 

gestão do parque habitacional de Vila Nova de Poiares, assegurando a passagem progressiva de 

uma política centrada na oferta pública de habitação para os mais carenciados para uma política 

orientada para o acesso universal a uma habitação adequada;  

− Apoiar as parcerias e a cooperação entre diferentes atores e instituições, encorajando o 

desenvolvimento de modelos e instrumentos que promovam o acesso a uma ampla gama de 

opções habitacionais sustentáveis e economicamente acessíveis a cidadãos com diferentes níveis 

de rendimento, incluindo a reabilitação e o arrendamento;  

− Estimular a implementação de programas de desenvolvimento urbano que tenham no seu centro 

as pessoas e as suas necessidades habitacionais, dando prioridade a soluções habitacionais bem 

localizadas e bem distribuídas, a fim de evitar a produção em massa de habitações periféricas e 

isoladas, desconectadas dos sistemas urbanos, independentemente do segmento económico e 

social para o qual são desenvolvidas;  

− Desenvolver esforços de coordenação e de procura de complementaridades entre os diferentes 

intervenientes, procurando uma confluência de interesses entre as várias ações de iniciativa 

pública e de iniciativa privada, de modo a garantir a coerência e a articulação com a estratégia de 

desenvolvimento urbano definida à escala municipal;  

− Promover a participação da comunidade, permitindo o seu envolvimento e responsabilização na 

tomada de decisões, com o objetivo de gerar maior eficácia das políticas públicas.  

O modelo de governação deverá assentar em parcerias locais e institucionais que sejam capazes de 

promover a articulação entre atores públicos e privados, gerando sinergias, potenciando 

complementaridades e alavancando o investimento privado no território.  

Deste modo, sugere-se a adoção de um Modelo de Governação assente em dois níveis de gestão: 

• Gestão Política e Estratégica  

• Gestão Técnica e Operacional  

O nível da Gestão Política e Estratégica deverá assumir as funções de coordenação de nível superior, 

articulando as ações no quadro da Estratégia Local de Habitação do Município de Vila Nova de Poiares 
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com outras ações de desenvolvimento social e de melhoria das condições urbanísticas (tanto em 

infraestruturas, como em serviços), assim como com o leque de atividades empreendidas por outras 

instituições com intervenção nas áreas do social, cultural, desportivo e habitacional, de âmbito local.  

Neste ponto em particular, será relevante garantir uma boa articulação entre a autarquia e o IHRU – 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, enquanto entidade responsável por intervenções no 

quadro nacional e regional, assim como com outras entidades responsáveis por assegurar 

financiamento no âmbito do sector da habitação e reabilitação urbana.  

Este nível de gestão deverá ser apoiado pelo Conselho Local de Habitação, órgão de carácter 

consultivo que envolva e mobilize diferentes instituições de âmbito local, nomeadamente instituições 

e agentes locais com interesse no desenvolvimento do Município, dos setores público, privado, 

cooperativo e da economia social, e cuja composição e funcionamento deverá ser aprovado pela 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

O nível da Gestão Técnica e Operacional deverá assegurar a implementação das ações propostas, 

assumindo um papel fundamental na informação, a todo o momento, e no apoio à tomada de decisão 

política para a satisfação de compromissos de gestão e monitorização. A este nível operacional será 

exigida a implementação das orientações no nível superior, assim como a gestão corrente e o 

relacionamento com todos os agentes locais que interajam neste domínio da habitação e reabilitação. 

Importa sublinhar que os trabalhos de elaboração da presente ELH mereceram acompanhamento e 

participação de diversos agentes locais que operam no domínio da ação social, garantindo a mais fina 

adaptação da ELH à realidade do território concelhio e perspetivando uma boa exequibilidade futura.  

 

2 .5.2 .  ME C A N I S M OS  D E  AC O M P A N H A M E N T O E  AV A L I A Ç Ã O  

O sucesso da implementação da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares depende, para 

além da coerência estratégica das intervenções e do comprometimento dos vários atores, da definição 

adequada dos mecanismos de acompanhamento e avaliação, suportados por um conjunto de 

indicadores, definidos a priori, de monitorização, realização e de resultados que permitam aferir o 

grau de concretização das Opções Estratégicas e dos Objetivos Específicos definidos.  

Os mecanismos de acompanhamento e avaliação são fundamentais para a melhoria dos processos de 

gestão dos projetos e do apoio à tomada de decisões, para uma alocação mais eficiente dos recursos 

públicos destinados aos projetos, para o acompanhamento otimizado das medidas selecionadas e para 

tornar efetivos os compromissos que foram assumidos no contexto da programação definida.  
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A mobilização dos atores ligados às áreas da habitação e reabilitação do concelho poderá ser 

alavancada pela realização de eventos alargados e inclusivos (sessões abertas), onde se comunicam os 

progressos obtidos com a execução da Estratégia Local de Habitação. A participação de atores de 

diferentes esferas (privados, cooperativos e do terceiro sector) nestes eventos é essencial para 

estimular o trabalho em rede e contribuir para a dinamização de novas parcerias. 

Por outro lado, o sistema de acompanhamento e avaliação interno deverá ser baseado em indicadores 

de natureza mensurável, por forma a melhor avaliar a evolução dos resultados das ações. Serve assim 

para estabelecer um balanço de execução em função do tempo e do financiamento e, em caso de 

necessidade, reestabelecer e reconduzir os trabalhos e as ações para fórmulas de intervenção mais 

eficazes.  

Uma grande parte da avaliação deverá necessitar de medições e inquéritos pelo que o nível da Gestão 

Técnica e Operacional deverá ser responsável pela recolha e preparação de toda a informação e 

exercícios de síntese que se revelem necessários, assim como, deverá elaborar os relatórios de 

progresso considerados convenientes, onde a matéria técnica e financeira estará presente e servirá de 

base às decisões políticas dos órgãos autárquicos, em particular do órgão executivo.  

Em síntese, e a título exemplificativo, as principais atribuições da Gestão Técnica e Operacional 

poderão ser as seguintes:  

− Acompanhar todos os projetos integrados na Estratégia Local de Habitação para o Município;  

− Acompanhar e integrar outros projetos de idêntica natureza em curso, para que da sua 

articulação resulte a potenciação dos mesmos;  

− Acompanhar a implementação de projetos e estabelecer pontes de trabalho com todos os 

envolvidos na sua concretização;  

− Elaborar Relatórios de Progresso das ações cuja candidatura seja aprovada;  

− Apoiar a preparação dos dossiês de candidatura das tipologias de ação, de acordo com as 

prioridades de investimento, que seguirão para implementação;  

− Elaborar pareceres técnicos e manter atualizados os resultados da implementação das ações.  

 

O nível de Gestão Técnica e Operacional atua, portanto como uma plataforma de recolha e 

tratamento de informação que instruiu o nível da Gestão Política e Estratégica, e como um mecanismo 

de desenvolvimento, acompanhamento, monitorização, avaliação e comunicação das ações por ele 

propostas. 
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No caso de ser necessário, poderá existir recurso à contratação de assessorias externas, especialmente 

nos domínios da monitorização, avaliação e da comunicação. Nesses casos, será previamente 

aprovado pelo executivo um caderno de encargos com as tarefas a desenvolver, os outputs do 

trabalho e o modelo de relacionamento desta consultoria externa com a estrutura interna municipal. 

 

2.5.3 .  NOV OS  IN S T RU M E N T OS  D E  Â M BI T O  MU N I C I P A L  

Nos termos do artigo 21.º da nova Lei de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro), para 

a boa execução da política local de habitação, os municípios devem integrar a política municipal de 

habitação nos instrumentos de gestão territorial pertinentes, acautelando a previsão de áreas 

adequadas e suficientes destinadas ao uso habitacional, e garantindo a gestão e manutenção do 

património habitacional municipal. A política municipal de habitação é consubstanciada na Carta 

Municipal de Habitação (CMH), no Relatório Municipal da Habitação e no Conselho Local de Habitação 

(CLH) – artigos 22º, 23º e 24º da referida Lei. 

A Carta Municipal de Habitação (CMH) é o instrumento municipal de planeamento e ordenamento 

territorial em matéria de habitação, a articular, no quadro do Plano Diretor Municipal (PDM), com os 

restantes instrumentos de gestão do território e demais estratégias aprovadas ou previstas para o 

território municipal. A CMH é aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, auscultados os órgãos das freguesias e após consulta pública nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo. 

A CMH deverá incluir:  

a) O diagnóstico das carências de habitação na área do Município;  

b) A identificação dos recursos habitacionais e das potencialidades locais, nomeadamente em solo 

urbanizado expectante, em urbanizações ou edifícios abandonados e em fogos devolutos, 

degradados ou abandonados;  

c) O planeamento e ordenamento prospetivo das carências resultantes da instalação e 

desenvolvimento de novas atividades económicas a instalar;  

d) A definição estratégica dos objetivos, prioridades e metas a alcançar no prazo da sua vigência.  

Para além disso, a CMH deverá definir ainda:  

a) As necessidades de solo urbanizado e de reabilitação do edificado que respondem às carências 

habitacionais;  
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b) As situações que exijam realojamento por degradação habitacional, a nível social ou urbanístico, 

do aglomerado ou do edificado;  

c) A identificação dos agregados familiares em situação de manifesta carência de meios para acesso 

à habitação;  

d) As intervenções a desenvolver para inverter situações de perda população e processos de 

gentrificação;  

e) A identificação dos agentes, públicos ou privados, a quem compete a concretização das 

intervenções a desenvolver;  

f) A identificação dos agentes do setor cooperativo, da rede social e das associações ou comissões 

de moradores, chamados a cooperar para a concretização das intervenções a desenvolver;  

 

g) O modelo de acompanhamento, monitorização e avaliação da CMH.  

 

No âmbito da elaboração da CMH, a Assembleia Municipal pode aprovar, sob proposta da Câmara 

Municipal, uma declaração fundamentada de carência habitacional, nos termos da lei, que habilita o 

Município a recorrer aos seguintes instrumentos:  

− Reforço das áreas destinadas a uso habitacional nos PDM ou outros planos territoriais;  

− Condicionamento das operações urbanísticas privadas ao cumprimento das metas habitacionais 

municipais definidas na CMH para habitação permanente e a custos controlados; 

− Exercício do direito de preferência, nos termos da presente lei e demais legislação aplicável. 

Sublinha-se que os municípios com declaração de carência habitacional aprovada têm prioridade no 

acesso a financiamento público destinado à habitação, reabilitação urbana e integração de 

comunidades desfavorecidas. 

Por sua vez, o Relatório Municipal da Habitação é um documento que deve integrar um balanço da 

execução da política local de habitação, e a sua eventual revisão. Deve ser elaborado anualmente pela 

Câmara Municipal, com o eventual apoio consultivo do Conselho Local de Habitação (CLH), e ser 

submetido à apreciação da Assembleia Municipal.  

O Conselho Local de Habitação (CLH) é o órgão de consulta do Município no domínio da política 

municipal de habitação. A sua constituição e competências são as mesmas que as do Conselho 

Nacional de Habitação, aplicando-se as necessárias adaptações ao contexto local. Assim, compete ao 

CLH: 
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a) Aprovar o seu regimento; 

b) Emitir parecer sobre a proposta de Política Local de Habitação, e sobre o Relatório Anual da 

Habitação; 

c) Propor medidas e apresentar sugestões à Câmara Municipal. 

A composição e funcionamento do Conselho Local de Habitação são aprovados pela Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

 

Em suma, estes novos instrumentos da política local de habitação constituem uma abordagem 

inovadora e pioneira aos problemas de habitação no país, permitindo aos municípios agir com maior 

celeridade na resolução dos problemas habitacionais da respetiva população e reforçar a capacidade 

de concertação e captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de políticas de habitação 

capazes de promover a coesão territorial e a inclusão social nos seus territórios.  

 

2.6.  PARCEI ROS  

A formas de melhor implementar e dinamizar a Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Poiares 

é através da criação de uma forte rede de contactos e parceiros, em diversas áreas e setores 

incentivando, inclusive, o investimento privado. 

Esta rede de contactos pode ser solidificada através da celebração de acordos de parceria que 

beneficiem ambas as partes. 

Identificam-se de seguida um conjunto de entidades que, dada a sua tipologia, constituem-se 

potenciais parceiros para o Município de Vila Nova de Poiares no âmbito da Habitação: 

− Autarquias e Juntas de Freguesia: o estabelecimento de redes de contacto formais e informais e a 

celebração de protocolos com outras autarquias (adjacentes ou não) e com as Juntas de 

Freguesia do Município são ferramentas fundamentais para dinamizar a partilha de 

conhecimentos e de experiências e para possibilitar a implementação de projetos comuns ou 

replicar boas práticas. 

− Instituições Particulares de Solidariedade Social: as IPSS dispõem, pela sua função de apoio, 

proteção e educação dos cidadãos, de um papel de proximidade à vida quotidiana dos indivíduos, 
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tendo por isso um papel essencial na identificação de situações de carência, e surgindo na linha 

da frente da resposta a situações de emergência social e do apoio aos cidadãos mais vulneráveis; 

− Instituições de Ensino: as instituições de ensino, públicas e privadas e de qualquer grau de 

ensino, surgem como parceiros naturais a qualquer iniciativa municipal que se desenvolva, 

possibilitando a identificação de situações de carência através dos jovens e o envolvimento desta 

camada populacional nas problemáticas da sociedade; 

− Empresas/ empreendedores: a captação do investimento privado é essencial num município 

como o de Vila Nova de Poiares, não só ao nível da atração de empresas (e consequente criação 

de postos de trabalho e aumento da população residente), mas também ao nível do investimento 

imobiliário, nomeadamente no que se refere à compra, reabilitação e arrendamento de edifícios 

existentes;  

− Entidades de monitorização de dados económicos e setoriais: o acesso a informação é essencial 

para o desenvolvimento de conhecimento específico e para a definição de estratégias de ação 

adequadas e conscientes. Neste contexto, é importante a adesão a plataformas que permitam ao 

Município o acesso a informação privilegiada e a celebração de acordos com empresas de 

consultadoria que elaborem estudos em áreas de interesse, nomeadamente, habitação, 

economia social, inovação, entre outras. 
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1. ENQUADRAMENTO  DAS  SOLUÇÕES  HABITACIONAIS  A  PROMOVER  

AO  ABRIGO  DO  PROGRAMA  1.º  DIREITO 

 

Apresenta-se de seguida a estruturação da candidatura do Município de Vila Nova de Poiares ao 

Programa 1.º Direito, tendo em conta: 

− O enquadramento socioeconómico e habitacional da população residente no concelho de Vila 

Nova de Poiares à data da elaboração do presente documento (Capítulo A, pontos 1 e 2); 

− O diagnóstico dos inquéritos efetuados aos poiarenses e a análise das carências habitacionais 

identificadas pelo Município que necessitam de apoio à resolução (Capítulo A, ponto 3); 

− A definição da missão, prioridades e opções estratégicas da Estratégia Local de Habitação (Capítulo 

B). 

Reforça-se que o Programa 1.º Direito tem por objetivo o apoio público à promoção de soluções 

habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de 

capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada, tal como é seu 

direito constitucional.  

Enfatiza-se também que a presente candidatura não deverá ser considerada como um fim em si 

mesmo, mas antes como o pontapé de saída para a concretização de uma política municipal de 

habitação mais sustentável, resiliente e integradora, em conformidade com as Prioridades e Opções 

Estratégicas da Estratégia Local de Habitação, apresentadas no Capítulo B deste documento. 

Deseja-se que esta candidatura inicie um novo ciclo de investimentos, públicos e privados, no parque 

habitacional e no espaço público que o rodeia, sem nunca obliterar a monitorização contínua das 

condições de vida dos poiarenses, sobretudo dos mais frágeis do ponto de vista socioeconómico, 

permitindo identificar outras possibilidades de intervenção social e outras possibilidades de 

candidatura a este ou outros programas constantes da NGPH.     

 

1.1.  IDENTI FI CAÇÃO DAS  CAR ÊNCIA S HA BITACIONAI S S INAL IZAD AS  

Segundo o exposto no ponto 3.1 do Capítulo A, relativo à caracterização das carências habitacionais 

identificadas pelos serviços de Ação Social da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Juntas de 

Freguesia e Santa Casa da Misericórdia, existem atualmente 50 agregados familiares em situação de 

carência habitacional, a aguardar apoio.  

A grande maioria das carências reporta-se a insuficiências nas condições de habitabilidade dos 

alojamentos familiares - insalubridade, insegurança estrutural, problemas de estanquidade (ex. 
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infiltrações em coberturas e paredes, problemas de conforto térmico e acústico) e questões de higiene. 

Em 1 caso os serviços de apoio social referem a inadequação da casa de banho do alojamento. 

 

Motivo * N.º de agregados familiares 

Precariedade 0 

Insalubridade e Insegurança 49 

Sobrelotação 0 

Inadequação 1 

* segundo os conceitos de condições indignas descritos no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 37/2018 –                              
Programa 1.º Direito 

Tabela 23 – Caracterização das insuficiências habitacionais reportadas. 
Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 

Realça-se que destes 50 agregados familiares, a maioria corresponde a famílias de 2 elementos (15 

casos). Oito dos casos correspondem a famílias unipessoais, 1 caso corresponde a família com 3 

elementos e 3 casos correspondem a famílias com 4 elementos. Em 23 dos casos sinalizados não 

existem informações na base de dados acerca da composição do agregado. 

Refere-se ainda que a maior parte dos casos de insuficiências habitacionais reportadas localizam-se 

geograficamente na freguesia de São Miguel de Poiares (21 casos). Segue-se a freguesia de Poiares 

(Santo André) com 15 casos sinalizados, a freguesia de Arrifana com 13 casos e, por fim, a freguesia de 

Lavegadas, com 1 caso sinalizado.    

Relembra-se ainda que, segundo os conceitos de condições indignas descritos pelo Programa 1.º Direito, 

vivem em condições de insalubridade e insegurança as pessoas ou os agregados que habitam em local, 

construído ou não, destituído de condições básicas de salubridade, segurança estrutural, estanquidade e 

higiene ou por ser uma edificação sem condições mínimas de habitabilidade. Já os casos de inadequação 

caracterizam-se pela incompatibilidade das condições da habitação com características específicas de 

pessoas que nele habitam, como nos casos de pessoas com incapacidade ou deficiência, em especial 

quando a habitação tem barreiras no acesso ao piso em que se situa ou as medidas dos vãos e áreas 

interiores impedem uma circulação e uma utilização ajustadas às características específicas das pessoas 

que nelas residem. Para mais informações sobre este tema, consultar o Capítulo B, ponto 1.2.  
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1.2.  PROG RAMA ÇÃO DA S SOLUÇÕE S HA BITACIONAI S  

Tendo em consideração os dados apresentados no subcapítulo anterior, apresentam-se de seguida as 

soluções habitacionais a promover pela autarquia ao abrigo do Programa 1.º Direito por forma a dar 

resposta habitacional a todos os agregados familiares que vivem presentemente em condições 

habitacionais indignas no concelho de Vila Nova de Poiares. 

 

Gráfico 22 – Programação das soluções habitacionais a promover pela autarquia ao abrigo do Programa 1.º Direito. 

 

As 50 famílias que carecem de apoio habitacional ao abrigo do Programa 1.º Direito evidenciam 

necessidade de apoio na reabilitação das suas habitações devido a diversos problemas reportados, 

maioritariamente relacionados com insalubridade e insegurança. A análise individualizada efetuada às 

habitações destas famílias (ver Anexo V e Fichas de Diagnóstico dos Edifícios) concluiu que 27 delas 

necessitam de reabilitações simples, 9 precisam de reabilitações profundas de carácter não estrutural e 

14 carecem de reabilitações profundas de carácter estrutural.  

 

 

 

 

 

 

50 FAMÍLIAS Apoio à reabilitação

Reabilitação simples

[27 famílias]

Reabilitação profunda (não 
estrutural)

[9 famílias]

Reabilitação profunda  
(estrutural)

[14 famílias]
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1.3.  PRIORIZAÇÃ O DA S SOLU ÇÕES  HA BITA CI ONA IS   

A estimativa de investimento para a concretização das soluções habitacionais acima descritas (e 

pormenorizadas no Anexo V) é de 3.120.957,50 €, a operacionalizar no horizonte temporal 2021-2027, 

tal como descrito de seguida: 

 

Estado de 

Conservação * 
Solução habitacional 

N.º 

Casos 

Ordem de 

prioridade 

Estimativa (€) 

** 

MUITO DEGRADADO 

Reabilitação profunda (estrutural) 12 I 960.300,00€ 

Reabilitação profunda  

(não estrutural) 
6 II 476.529,00€ 

DEGRADADO 

Reabilitação profunda (estrutural) 2 I 177.675,00€ 

Reabilitação profunda  

(não estrutural) 
3 II 453.450,00€ 

Reabilitação simples 13 III 581.489,00€ 

BOM Reabilitação simples 14 III 471.514,50€ 

TOTAL 50  3.120.957,50€ 

* Ver Anexo V e Fichas de Diagnóstico dos Edifícios  
** Estimativa do valor de intervenção total para o número de casos identificados 
 

Ordem de prioridade I: até 1 ano 

Ordem de prioridade II: até 3 anos 

Ordem de prioridade III: até 6 anos 

 
Tabela 24 – Estimativa financeira das soluções habitacionais a promover pela autarquia ao abrigo do Programa 1.º Direito. 

 

Assim, é expectável que até ao final do primeiro ano de vigência da ELH tenham sido intervencionados 

14 alojamentos familiares, num valor total de investimento previsto de 1.137.975,00€.   

Ao fim de 3 anos (final de 2024) é expectável que tenham sido intervencionados 9 alojamentos 

familiares, num valor total de investimento de 929.979,00€. 

Ao fim de 6 anos (final de 2027) é espectável que os restantes 27 alojamentos tenham sido 

intervencionados, num total de 1.052.003,50€. 

Tratando-se de alojamentos familiares privados, o valor do apoio a beneficiários diretos do Programa 1.º 

Direito varia em função do rendimento médio mensal do agregado familiar em causa, de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, segundo a seguinte estrutura base: 
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− Montante de financiamento – até 100% do Valor de Referência estabelecido para cada solução 

habitacional; 

− Comparticipação não reembolsável – valor total das despesas elegíveis (art.º 14.º) deduzido de 180 

x 25% do Rendimento Médio Mensal do agregado; 

− Empréstimo Bonificado – a parte das despesas elegíveis que não é comparticipada pode ser 

financiada com empréstimos bonificados junto da Banca. 

 

 

1.4.  ENQUA DRAMENT O DA  ESTRATÉG IA LOCA L  DE HABITA ÇÃ O NOS 

PRINCÍP IOS D O 1.º D IRE I TO  

O Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho que estabelece o Programa 1.º Direito consagra, para além 

dos princípios gerais de direito aplicáveis, 12 princípios que orientam a ação de todas a estratégias de 

intervenção no âmbito do Programa (art.º 4º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho): 

 

 

 

 

 

De seguida apresenta-se a relação entre cada uma das Opções Estratégicas da ELH de Vila Nova de 

Poiares que têm enquadramento no 1.º Direito, com 12 princípios consagrados pelo referido programa. 

 

Opções Estratégicas    Princípios 1.º Direito 

O1.1.  Promover a reabilitação de habitação própria 

e permanente 

- Princípio do planeamento estratégico local 

- Princípio da reabilitação do edificado 

- Princípio das acessibilidades 

- Princípio da sustentabilidade ambiental 

O1.2.  Incentivar a reabilitação dos prédios e fogos 

devolutos com vista à integração no mercado 

do arrendamento acessível 

- Princípio da reabilitação do edificado 

- Princípio do incentivo ao arrendamento 

- Princípio da integração social 

- Princípio da sustentabilidade ambiental 

- Princípio da perequação 

o Princípio da equidade 

o Princípio da perequação 

o Princípio da reabilitação do edificado 

o Princípio do incentivo ao arrendamento 

o Princípio das acessibilidades 

o Princípio da sustentabilidade ambiental 

 

o Princípio da acessibilidade habitacional 

o Princípio do planeamento estratégico local 

o Princípio da integração social 

o Princípio da estabilidade 

o Princípio da cooperação 

o Princípio da participação 
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O1.3.  Procurar que o património público disponível 

seja reabilitado e convertido para habitação a 

custos acessíveis 

- Princípio do planeamento estratégico local 

- Princípio da reabilitação do edificado 

- Princípio do incentivo ao arrendamento 

- Princípio da integração social 

- Princípio da acessibilidade habitacional 

- Princípio da sustentabilidade ambiental 

- Princípio da equidade 

O2.1.  Assegurar, através dos instrumentos de 

gestão territorial de âmbito municipal, o 

apoio ao arrendamento e/ou compra de 

habitação própria e permanente por parte de 

jovens 

- Princípio do incentivo ao arrendamento 

- Princípio da integração social 

- Princípio da equidade 

O2.2.  Alargar a oferta de imóveis para 

arrendamento em regime de renda social 

- Princípio do planeamento estratégico local 

- Princípio do incentivo ao arrendamento 

- Princípio da integração social 

- Princípio da acessibilidade habitacional 

- Princípio da cooperação 

- Princípio da participação 

- Princípio da estabilidade 

O2.3.  Garantir uma bolsa de unidades residenciais 

transitórias para casos de emergência ou 

transição, capaz de possibilitar o alojamento 

temporário em situações de risco 

- Princípio da acessibilidade habitacional 

- Princípio da estabilidade 

- Princípio da cooperação 

 
Tabela 25 – Enquadramento da ELH nos 12 princípios do Programa 1.º Direito. 
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ANEXO  I  -  MODELO  DO  INQUÉRITO  À  POPULAÇÃO  RESIDENTE   
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ANEXO  I I  -  MODELO  DO  INQUÉRITO  À  POPULAÇÃO  NÃO  RESIDENTE   
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ANEXO  I I I  -  MODELO  DO  INQUÉRITO  ÀS  INSTITUIÇÕES   
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ANEXO  IV  -  MODELO  DO  INQUÉRITO  AOS  OPERADORES  IMOBILIÁRIOS   
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ANEXO  V  –  SOLUÇÕES  HABITACIONAIS  NO  ÂMBITO  DO  PROGRAMA              

1.º DIREITO   

 

N.º Agregado 
Estado de Conservação 

da habitação 
Solução habitacional Motivo * 

Custo 

previsto 

01 - Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 36.750,00€ 

02 - Muito degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 39.850,00€ 

03 - Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 150.450,00€ 

04 - Degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 85.600,00€ 

05 - Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 45.900,00€ 

06 - Degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 298.500,00€ 

07 - Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 14.775,00€ 

08 1 Degradado Reabilitação simples 2 149.250,00 

09 - Bom Reabilitação simples 2 13.000,00€ 

10 - Bom Reabilitação simples 2 46.000,00€ 

11 2 Bom Reabilitação simples 2 14.700,00€ 

12 2 Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 24.750,00€ 

13 - Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 24.750,00€ 

14 4 Degradado Reabilitação simples 2 15.000,00€ 

15 - Bom Reabilitação simples 2 82.700,00€ 

16 2 Degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 93.075,00€ 

17 2 Degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 84.600,00€ 

18 2 Degradado Reabilitação simples  2 58.274,00€ 

19 - Degradado Reabilitação simples 2 58.070,00€ 

20 - Bom Reabilitação simples 2 22.948,00€ 

21 - Muito degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 164.479,00€ 

22 2 Bom Reabilitação simples 2 29.897,50€ 

23 2 Degradado Reabilitação simples 2 42.225,00€ 

24 - Bom Reabilitação simples 2 31.484,00€ 

25 2 Degradado Reabilitação simples 2 32.725,00€ 

26 2 Bom Reabilitação simples 2 47.944,00€ 

27 - Muito degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 31.400,00€ 

28 - Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 63.600,00€ 

29 3 Degradado Reabilitação simples 2 35.166,00€ 

30 - Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 250.050,00€ 
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31 - Bom Reabilitação simples 2 13.350,00€ 

32 1 Bom Reabilitação simples 2 28.650,00€ 

33 1 Bom Reabilitação simples 2 31.650,00€ 

34 1 Bom Reabilitação simples 4 13.325,00€ 

35 2 Muito degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 34.250,00€ 

36 4 Muito degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 166.700,00€ 

37 1 Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 125.025,00€ 

38 - Degradado Reabilitação simples 2 22.466,00€ 

39 2 Degradado Reabilitação simples 2 12.888,00€ 

40 4 Bom Reabilitação simples 2 47.671,00€ 

41 - Degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 69.350,00€ 

42 2 Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 106.500,00€ 

43 1 Bom Reabilitação simples 2 48.195,00€ 

44 1 Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 70.500,00€ 

45 2 Degradado Reabilitação simples 2 67.866,00€ 

46 - Degradado Reabilitação simples 2 52.500,00€ 

47 1 Degradado Reabilitação simples 2 13.934,00€ 

48 2 Degradado Reabilitação simples 2 21.125,00€ 

49 2 Muito degradado Reabilitação profunda (estrutural) 2 47.250,00€ 

50 - Muito degradado Reabilitação profunda (não estrutural) 2 39.850,00€ 
 

 

 

 

 

* segundo os conceitos de condições indignas descritos no artigo 5º do Decreto-Lei n. º37/2018 - Programa 1.º Direito: 

1- Precariedade 
2- Insalubridade e Insegurança 
3- Sobrelotação 
4- Inadequação 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


