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1. Memória Descritiva e Justificativa 

1.1 Introdução 

 

A presente proposta de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU’s) da Praia da 

Nazaré, do Sítio da Nazaré e da Pederneira enquadra-se no Regime Jurídico de Reabilitação 

Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto- Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei 

n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 

designadamente no artigo 13.º do RJRU. 

A reabilitação urbana assume-se atualmente como uma componente indispensável da política 

de ordenamento do território, sendo elemento-chave de competitividade urbana, constituindo 

uma prioridade de intervenção da Câmara Municipal da Nazaré. Pretendem-se alcançar 

soluções coerentes entre os aspetos funcionais, económicos, sociais, culturais e ambientais das 

áreas a reabilitar. 

A criação das ARU´s constitui-se numa verdadeira oportunidade para o desenvolvimento de 

um processo integrado e sustentável, melhorando as condições de utilização, redignificando o 

território e o seu tecido construído. 

 
1.2 Critérios Subjacentes à Delimitação 
 
A delimitação das ARU`s da Praia da Nazaré, Sítio da Nazaré e Pederneira considerou os 

seguintes critérios por forma à concretização dos objectivos estratégicos considerados para as 

ARU`s: 

- A coerência com o diagnóstico resultante do tratamento de dados estatísticos; 

- A coerência com instrumentos de gestão do território; 

- O Enquadramento dos principais elementos do património arquitetónico e cultural;  

- A Reabilitação dos centros históricos e áreas envolventes, tendo em consideração a 

morfologia urbana, a idade e estado de conservação do edificado e a continuidade do usufruto 

do espaço público; 

-Potenciar a visão estratégica do município de reabilitação urbana de forma integrada e 

mobilizar a participação dos atores urbanos e do investimento privado na regeneração urbana. 
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1.2.1 Limites e Dados Estatísticos (Fonte: Censos 2011) 
 
1.2.1.1 ARU da Praia da Nazaré 

 

A ARU da Praia da Nazaré abrange uma área de 46,3 hectares, localiza-se na Vila da Nazaré, 

Freguesia da Nazaré e compreende o núcleo original, toda a frente ribeirinha da Praia da 

Nazaré, a zona da seca do peixe, e os acessos à lota e ao porto de abrigo, desempenhando 

funções urbanas, económicas, sociais e culturais nucleares no concelho. Estas zonas passam 

atualmente por transformações funcionais, carecendo de reordenamento e requalificação. 

Apresenta uma população residente de 3 156 habitantes para 5 526 alojamentos. No contexto 

do concelho e da vila, a praia é um território de população muito envelhecida, com um índice 

de envelhecimento que é mais do dobro do registado no conjunto do concelho e da freguesia 

(52,4%). Este valor confirma a constatação de que, no núcleo histórico central do aglomerado 

da praia, continuam a residir e a exercer a sua atividade (ou reforma) os estratos sociais 

populares, tradicionalmente ligados à pesca, ao comércio e à restauração, envelhecidos ou 

com tendências de envelhecimento. 

O parque edificado desta área era constituído por 2 355 edifícios, um pouco menos de metade 

dos edifícios da vila. Dos 2 355 edifícios, apenas 33 eram «principalmente não residenciais». 

Mais de 2/3 dos edifícios tinha 1 ou 2 pisos e apenas 46 edifícios possuíam 5 ou mais pisos. 

Neste aspeto, a ARU da Praia da Nazaré não apresenta diferenças relevantes para o conjunto 

da freguesia: apenas uma percentagem ligeiramente inferior de edifícios até 2 pisos (67,1% e 

69,5%, respetivamente), explicado pelo peso da habitação unifamiliar nas novas expansões e 

compensado com maior peso dos edifícios de 3 ou 4 pisos. Cerca de 43% dos edifícios são 

anteriores a 1960 e aproximadamente 2/3 antecedentes a 1980. Apenas 159 edifícios (6,8%) 

foram construídos no período 2001-2011. 

No que respeita ao estado de conservação dos edifícios, mais de metade (60,6%) não carecem 

de reparação, e cerca de 1/3 necessitam de pequenas e médias reparações (17,5% e 13,2% 

respetivamente). Ao invés, 101 edifícios (4,3%) encontram-se num estado muito degradado e 

102 edifícios (4,4%) a necessitar de grandes reparações. 

Cerca de 15% dos alojamentos familiares encontravam-se vagos (indicador que não inclui as 

segundas residências). A relação residentes/alojamentos (0,57), inferior a 60% da verificada no 

conjunto da freguesia, torna evidente ser esta área aquela onde ocorre mais fortemente a 

presença de alojamentos destinados a uso sazonal e a alojamento turístico. 
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O núcleo central da praia é o principal centro de atividade económica do concelho. É neste 

território que trabalha a maior parte da população empregada da freguesia, que em 2011 

atingia 3 913 indivíduos, maioritariamente (76%) trabalhavam no sector terciário, onde, se 

destacam:  

a) Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos: 20,3%; 

b) Alojamento, restauração e bebidas: 13,3%; 

c) Educação, saúde e apoio social: 15,0%; 

d) Administração pública e defesa; segurança social obrigatória: 7,6%. 

O comércio e a restauração e bebidas são o principal uso económico dos espaços desta ARU, 

extravasando para o espaço público e, frequentemente, em conflito com a circulação pedonal, 

o trânsito automóvel e o estacionamento. 

 

1.2.1.2 ARU do Sítio da Nazaré 
 

A ARU do Sítio abrange uma área de 13,2 hectares, localiza-se no Sítio, Freguesia da Nazaré, e 

absorve todo o centro histórico do Sítio da Nazaré e sua área de influência. 

O parque edificado era, em 2011, constituído por 756 edifícios, na sua quase totalidade 

edifícios residenciais. Mais de 82% dos edifícios tinha 1 ou 2 pisos e apenas 2 edifícios 

possuíam 5 ou mais pisos, diferenciando-se claramente do conjunto da freguesia e do núcleo 

da praia – onde a média de pisos por edifício é claramente superior – em correspondência com 

um tecido urbano de génese mais em antiga. 

Embora sem formarem grandes conjuntos degradados, existem nesta ARU diversas situações 

de edifícios a necessitar de reabilitação. O Museu Etnográfico é um caso particular: a sua 

reabilitação ou substituição de há muito está em projeto. Noutros casos, como a Praça de 

Touros, não é a degradação física que está em causa, mas a necessidade de modernizar as 

condições de utilização. 

Mesmo considerando que a ARU inclui espaços de desenvolvimento mais recente, a análise 

das idades dos edifícios (mais de metade dos edifícios são indicados como construídos depois 

de 1980) sugere uma dinâmica onde prevalece a substituição dos edifícios antigos em 

detrimento da reabilitação dos mesmos. 

Neste sentido, analisando o estado de conservação dos mesmos, cerca de 4/5 (79,1%) não 

apresentam necessidade de reparação. No entanto, aproximadamente 20% carecem de 

pequenas e médias reparações (16,1% e 3,7% respetivamente). A necessitar de grandes 

reparações surgem 7 edifícios (0,9%) e 1 edifício muito degradado.  
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Em 2011, encontravam-se nesta área 1 241 alojamentos onde residiam 1 652 pessoas. Cerca 

de 13% dos alojamentos familiares encontravam-se vagos (indicador que não inclui as 

segundas residências). A relação residentes/alojamentos (1,33) é quase dupla da verificada na 

ARU da Praia, indiciando uma maior proporção de alojamentos afetos a residência habitual e o 

concomitante menor peso das segundas residências e do alojamento local. 

Nesta ARU residiam, em 2011, 1 652 pessoas (16% da Freguesia/Vila da Nazaré). O índice de 

envelhecimento da população é superior à média do concelho e da freguesia, mas muito 

abaixo do verificado na ARU da Praia da Nazaré. Um pouco mais de 23% dos residentes têm 

mais de 65 anos, mas a percentagem de crianças e jovens abaixo dos 15 anos (13,7%) 

encontra-se na média da freguesia. 

As atividades que aqui se desenrolam ligam-se, essencialmente, a:  

a) Atividades sociais, de saúde, culturais e religiosas promovidas pela Confraria de Nossa 

Senhora da Nazaré;  

b) Comércio orientado para a procura de peregrinos e visitantes e que se concentra no 

largo fronteiro ao Santuário;  

c) Restauração e bebidas, alguns com reconhecimento nalgumas especialidades 

gastronómicas;  

d) Alojamento local. 

 
1.2.1.3 ARU da Pederneira 

 

A ARU da Pederneira abrange uma área de 6,5 hectares, localiza-se na Pederneira, na 

Freguesia da Nazaré e absorve todo o centro histórico da Pederneira e sua área de influência. 

O parque edificado era, em 2011, constituído por 237 edifícios, dos quais apenas 6 eram 

«principalmente não residenciais». Mais de 90% dos edifícios tinha 1 ou 2 pisos e não havia 

edifícios com 5 ou mais pisos. O tempo histórico e a menor pressão urbanística explicam esta 

situação de um número médio de pisos por edifício bastante inferior ao encontrado nas ARU 

propostas da Praia e do Sítio. 

Também na Pederneira, a idade dos edifícios sugere dinâmicas de substituição em detrimento 

da reabilitação, o que é visível no tecido urbano da área. Cerca de 3/4 dos edifícios têm como 

data de construção o período 1961-1990, conforme Censos 2011. A esta dinâmica estará ligada 

a já referida adulteração da maioria dos edifícios residenciais das épocas anteriores. 
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No que concerne ao seu estado de conservação, 34 edifícios apresentam necessidade de 

pequenas, médias e grandes reparações (9,7%, 3,4% e 1,3% respetivamente), e sem 

necessidade de reparação 203 edifícios (85,7%). 

Alguns dos edifícios, pelas suas dimensões exíguas, levantam o desafio dos usos futuros 

posteriores à sua eventual reabilitação. 

Nos 231 edifícios com usos residenciais, existiam 338 alojamentos dos quais 66 se 

encontravam vagos. A percentagem de alojamentos vagos, muitos deles tendo como destino 

provável a demolição, é a maior das três ARU`s.  

Com uma população residente de 553 pessoas, a relação população/alojamentos sugere que, 

das três ARU`s, esta é aquela onde tem menor peso a segunda residência e o alojamento local. 

Das três áreas, é também aquela que apresenta menor índice de envelhecimento, 

aproximando-se da média da freguesia. 

 

1.2.2 Caracterização Geral  
 

O território urbano da Nazaré tem origens milenares e uma singular história de povoamento. 

Essa história de povoamento está plasmada, de forma muito impressiva, no triângulo 

Pederneira-Sítio-Praia que estrutura o sistema urbano-funcional da Vila e da Freguesia da 

Nazaré.  

O primeiro núcleo de povoamento estabeleceu-se num monte sobranceiro à lagoa da 

Pederneira, ou Seno Petronero como aparece referenciado o antigo Porto aí situado. Terra de 

pescadores, desde o século XII, a Pederneira foi uma das vilas mais próspera e populosa dos 

antigos Coutos de Alcobaça, aliando a atividade piscatória à fertilidade agrícola dos campos 

envolventes. Nos séculos XV e XVI, na época áurea dos Descobrimentos, a Pederneira afirmou-

se como um dos mais ativos estaleiros e porto de escoamento das madeiras do Pinhal do Rei 

(Leiria) para a construção das Caravelas.  

A Pederneira foi sede de Concelho até 1912, ano em que, por lei da República, o topónimo foi 

alterado para Nazaré e os Paços do Concelho passaram para o aglomerado da Praia. 

Com o assoreamento da lagoa e o desenvolvimento do Sítio, a Pederneira perdeu 

protagonismo e funções urbanas, mas constitui, ainda hoje, um dos bairros mais carismáticos 

do concelho.  

É milenar, lendária e ligada ao culto de Nossa Senhora da Nazaré a origem do Sítio e o 

estabelecimento dos primeiros edifícios religiosos. O episódio de D. Fuas Roupinho, nos inícios 
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da nacionalidade (1182), adensou os fatores de culto, com projeção nacional e internacional, 

particularmente na época dos descobrimentos (séculos XV e XVI).  

Só com o recuo do mar e o progressivo assoreamento (séculos XIV-XVIII) da lagoa da 

Pederneira se criaram condições de povoamento na área adjacente à praia, a partir de finais 

do século XVII.  

As primeiras construções espontâneas, da comunidade piscatória, instalaram-se junto ao 

promontório. O núcleo urbano formal desenvolveu-se a partir de inícios do século XIX, 

organizando-se em malha ortogonal alongada, no sentido terrestre. Aqui se enraizou e 

desenvolveu, durante mais de um século, uma das maiores – e a mais «carismática» – 

comunidade piscatória nacional. Pelos seus trajes, usos e costumes começou a atrair 

visitantes, nacionais e estrangeiros, fator que, aliado às condições de atração balnear, deu 

origem a um polo turístico com particular desenvolvimento e impacto a partir dos anos 50/60 

do século passado. 

As especiais condições marítimas da Nazaré, designadamente o seu «canhão», permitiu a 

projeção internacional do fenómeno das ondas gigantes e o recorde mundial da maior onda 

surfada na Praia do Norte, tornando a Nazaré num ícone do surf mundial e criando um novo e 

forte motivo de visitação.  

O imaginário, as lendas, as tradições – mulheres das sete saias, arte xávega – o folclore, que 

tornavam já a Nazaré em terra de visita quase obrigatória, ganham um novo motivo de 

atração, desta vez à escala mundial. 

 

1.2.3 Caracterização Específica  
 

1.2.3.1 ARU da Praia da Nazaré 
 

O povoamento da Praia da Nazaré iniciou-se em finais do século XVII mas o núcleo urbano 

formal desenvolveu-se a partir de finais do século XVIII/inícios do século XIX (com mais 

intensidade na 2ª metade do século XIX), com base numa comunidade piscatória, primeiro, e 

na atração balnear e turística, posteriormente. As primeiras construções instalaram-se junto 

ao promontório. Progressivamente, o tecido urbano expandiu-se e organizou-se em malha 

ortogonal na encosta delimitada a norte pelo promontório e a nascente pela Pederneira. 

Apesar da explosão de construção periférica, que se inicia no século passado, este núcleo 

original consegue preservar o essencial das suas características, embora se tenha assistido à 
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substituição de alguns imóveis antigos por construções novas e ao aumento das cérceas 

nalgumas reabilitações. 

As ruas, quase sempre muito estreitas, orientam-se no sentido perpendicular à praia. No 

sentido transversal as ruas têm ainda larguras mais reduzidas limitando, ainda mais, as 

deslocações, à exceção da marginal e da Rua da Sub-Vila. Muitas ruas têm características de 

ruas pedonais, mas são ocupadas de forma caótica pelo estacionamento automóvel. A 

circulação automóvel neste núcleo está limitada a duas ou três ruas, o que nos meses de maior 

afluência provoca congestionamento e situações de rutura. 

Nesta ARU encontram-se alguns dos principais eixos viários da Vila, designadamente a Av. da 

República e Av. Manuel Remígio (ambas constituem a marginal), Rua Sub-Vila, Rua Branco 

Martins, Av. Vieira Guimarães e Av. do Município, onde é possível a circulação rodoviária. 

Aqui encontram-se também duas das principais praças da Vila, nomeadamente a Praça Sousa 

Oliveira, com circulação pedonal e rodoviária, e a Praça Manuel Arriaga, apenas pedonal. 

Da análise realizada ao contexto urbano, esta ARU engloba algumas características que 

estabelecem a sua atratividade turística, centralidade, identidade cultural, valores patrimoniais 

e diversidade de comércio e serviços. Contém edifícios de valor histórico e patrimonial, 

designadamente a Capela de Santo António, Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, Capela de S. 

Pedro, Ascensor da Nazaré (gare inferior), Monumento à Mulher da Nazaré, e espaços 

culturais/lazer, designadamente a Biblioteca Municipal/Galeria Municipal Paul Girol, Secagem 

do Peixe, Centro Cultural da Nazaré, Cineteatro da Nazaré, Parque da Pedralva, entre outros. É 

também nesta área que se encontram os principais equipamentos públicos: Mercado 

Municipal, Terminal Rodoviário (provisório), Empreendimentos Turísticos, os Paços do 

Concelho, o Centro de Saúde, as instalações da Polícia de Segurança Pública e a Capitania do 

Porto da Nazaré. 

No núcleo da Praia da Nazaré, o principal problema resulta da concentração sazonal de 

elevado número de pessoas numa área restrita, criando situações de conflito entre usos, e 

desqualificando as vivências urbanas para os residentes e os visitantes. Problema é, também, a 

persistência de situações de edifícios degradados ou devolutos que importa mobilizar para 

novas funções urbanas. Acresce a necessidade de travar a perda de funções que começa a 

ameaçar certos tecidos e ruas com relevância comercial que começam a manifestar indícios de 

desertificação. Deficiências de infraestruturas, a necessidade de ordenar a circulação e o 

estacionamento e de valorizar e de dar corpo a projetos inseridos na estratégia de 

desenvolvimento do concelho, são outros motivos que justificam uma intervenção integrada 

de regeneração urbana nesta área.  
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Refira-se que, fruto da dinâmica de reabilitação associada ao modelo de alojamento local, as 

situações de edificado degradado, embora em grande número, não configuram grandes 

conjuntos a necessitar de reabilitação. Na Nazaré, a degradação urbana resulta, sobretudo, da 

degradação do espaço público e das infraestruturas, degradação que pode funcionar como 

desincentivo ao investimento privado. 

 

1.2.3.2 ARU do Sítio da Nazaré 
 

Considerando a área de intervenção da ARU do Sítio, o centro histórico do «Sítio de Nossa 

Senhora da Nazaré» é muito antigo, com principal desenvolvimento entre os séculos XVI e XIX. 

A sua estrutura urbana denota a génese de espaço que sazonalmente recebia um grande 

número de romeiros. A sua malha urbana é marcada pelo Santuário e largo fronteiro e por um 

conjunto significativo de edifícios de valor patrimonial, com destaque para a Ermida da 

Memória, o Palácio Real, o Teatro Chaby Pinheiro, o Museu Dr. Joaquim Manso, o Hospital da 

Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, a Praça de Touros ou as Casas de Romeiros. O Sítio da 

Nazaré concentra, assim, um valioso e diversificado património edificado, cultural e religioso, 

que ao longo da história fez da Nazaré uma referência no imaginário nacional e internacional. 

O Sítio é o espaço monumental por excelência da Vila da Nazaré e o Miradouro do Soberco o 

seu local mais famoso pelas deslumbrantes vistas sobre o mar e sobre a praia, a lenda, o 

património edificado, cultural e religioso tornaram-no numa referência mítica e em local de 

visita quase obrigatória e, mais recentemente a Onda da Praia do Norte.  

Ao Sítio chega-se pelo Ascensor ou por automóvel e, no verão, por um «comboio turístico». 

No uso do espaço público confrontam-se o afluxo de visitantes, que convergem para o 

Santuário e Miradouro e, mais recentemente, atraídos pelo fenómeno das ondas gigantes, 

para o Forte de S. Miguel, com a difícil circulação automóvel, principalmente de autocarros, o 

parqueamento automóvel desordenado associada a uma elevada emissão de CO2 e o 

comércio de lembranças e artigos religiosos. 

Os espaçosos largos que serviam a afluência de festeiros de outrora deixaram de ser 

suficientes para o parqueamento automóvel. 

No Sítio, coloca-se também a necessidade de reabilitar alguns equipamentos coletivos (com 

destaque para o Museu) e promover a reabilitação dos imóveis degradados segundo princípios 

que mantenham a identidade deste território como espaço monumental e de visitação.  

Importa assegurar que o Sítio permaneça como espaço de visitação e peregrinação obrigatória 

que importa potenciar como fator de desenvolvimento urbano, promovendo os fatores de 
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«distinção» e diferenciação, e acentuando o carácter de espaço de experiência única e 

privilegiada. 

 
1.2.3.3 ARU da Pederneira 

 

A Pederneira foi, provavelmente, o núcleo primitivo do povoamento deste território e no final 

do século XII já possuía igreja paroquial. No início do século XVI era dada como uma das mais 

importantes vilas dos Coutos de Alcobaça e mesmo a mais populosa. A Pederneira foi a sede 

de Concelho até 1912. A Pederneira, como a generalidade dos centros e núcleos históricos, 

apresenta problemas ao nível da estrutura e funcionalidades urbanas e da degradação dos 

edifícios e património. 

Apesar da sua história como sede de concelho e de ter repartido com o Sítio a fixação, no 

século XVIII, de alguma «aristocracia» local, a arquitetura da Pederneira não apresenta valor 

arquitetónico significativo, salvo os edifícios da Antiga Casa da Câmara, a Igreja Matriz (Nossa 

Senhora das Areias), a Igreja da Misericórdia e o monumento do Pelourinho. 

Os edifícios habitacionais sofreram adulterações mais ou menos profundas, embora tenha 

sido, das três ARU propostas, o território sujeito a menor pressão urbanística. 

A estrutura urbana carece de unidade e as ruas, estreitas, criam problemas de acessibilidade e 

circulação. Escasseiam de tal modo as alternativas de acesso e os locais de estacionamento 

que, para além da penalização quotidiana dos residentes e das atividades profissionais, esta 

situação inibe a visitação de um espaço de panorâmicas e património privilegiado da Nazaré. 

Apesar do potencial atrativo do seu património e miradouro com uma vista soberba sobre a 

Praia da Nazaré, a Pederneira mantém-se fora dos circuitos locais de visitação. 

 

1.3. Estratégia 
 

1.3.1 Enquadramento nas opções de desenvolvimento estratégico  
 

A Estratégia de desenvolvimento urbano sustentável da Nazaré está alinhada com os Objetivos 

estratégicos, os Eixos prioritários e as Prioridades de investimento do POR-CENTRO 2020, o 

qual integra, por sua vez, idênticos parâmetros dos instrumentos estratégicos e programáticos 

Europa 2020 e Portugal 2020. 
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1.3.1.1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do 
Tejo (PROTOVT) 

 

Do PROTOVT decorrem orientações no sentido de promover a concentração da edificação em 

núcleos urbanos ou rurais, contrariando formas de povoamento disperso ou linear e a 

expansão difusa e extensiva dos aglomerados urbanos.  

Segundo o mesmo, a aposta na concentração do edificado passa por privilegiar a reconversão, 

a reestruturação, a reabilitação ou requalificação das áreas edificadas servidas por 

infraestruturas e equipamentos, em detrimento de novas áreas de expansão. 

A Nazaré é classificada no PROTOVT como um «Centro urbano/estruturante», no sentido de 

ser um centro urbano «prestando um conjunto de funções especializadas de âmbito regional 

ou um leque de funções razoavelmente diversificado de influência sub-regional». 

O PROTOVT dá grande relevo ao papel turístico da Nazaré e identifica-a como uma das duas 

«Portas de Mar». 

 
1.3.1.2 Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do 
Oeste 2014/2020 

 

No caso da EIDT do Oeste a Nazaré salienta-se distintivamente pela tradição e potencial na 

pesca, pelas condições para o turismo balnear e cultural-religioso; e pela sua inserção no 

triângulo industrial Alcobaça-Valado dos Frades-Marinha Grande. 

 

1.3.1.3 Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município da 
Nazaré (PEDU) 

 

Em 2007, a Câmara Municipal apresentou o Plano Estratégico da Nazaré, intitulado «Nazaré 

2015: uma visão para o concelho», onde reafirmava que é «no mar que a Nazaré pode 

encontrar um dos esteios mais importantes e decisivos para desenhar os horizontes do seu 

futuro». 

Nesta Estratégia era já assumida a aposta prioritária na «articulação e potenciação do 

«triângulo virtuoso»: Nazaré/Sitio/Pederneira, apelando a intervenções de natureza 

intraurbana para» reabilitar e requalificar urbanisticamente a aglomeração da Nazaré, 

nomeadamente, articulando e gerando sinergias entre as dinâmicas específicas dos três 

vértices que estruturam o sistema urbano nuclear da vila da Nazaré. 

Afirmava que a Nazaré «pode e deve assumir-se como um referencial do turismo da orla 

costeira portuguesa, e, por força de razão, um dos grandes polos turísticos do Oeste». A 
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aposta seria reforçar-se como um «destino balnear, distintivo e de excelência, mas também 

como um centro náutico qualificado e indutor de qualificação, gerador de 

complementaridades e de sinergias, e regenerador dos tecidos económicos, sociais, culturais e 

territoriais/urbanísticos». 

Em 2015, a Câmara Municipal elaborou o PEDU e, tendo em conta as novas realidades e 

dinâmicas diagnosticadas para o Concelho da Nazaré, foi definida como uma das apostas 

estratégicas a qualificação e regeneração urbana e propostos limites indicativos para as três 

ARU’s. 

 

1.3.1.4 Plano Diretor Municipal da Nazaré (PDM) 
 

 Entre os Objetivos consagrados no Regulamento do PDM da Nazaré (artigo 4º) salientam-se 

apoiar uma política de desenvolvimento que permita a utilização dos recursos naturais e 

humanos, sem que tal coloque em causa o seu equilíbrio ambiental e social e estabelecer a 

disciplina de edificabilidade que permita preservar os valores urbanísticos, paisagísticos e 

patrimoniais. 

Conforme carta de ordenamento do PDMN, as ARU’s encontram-se dentro do perímetro 

urbano da Vila da Nazaré, e com a seguinte classificação:  

a) ARU da Praia da Nazaré - parte em Espaço Cultural (Centro Histórico), em Espaço 

Urbano e Espaço Urbanizável; 

b) ARU do Sítio - parte em Espaço Cultural (Centro Histórico), em Espaço Urbano, e 

dentro da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 5; 

c) ARU da Pederneira - parte em Espaço Cultural (Centro Histórico), e em Espaço Urbano. 

 
1.3.2 Opções Estratégicas 
 
1.3.2.1 Eixos Estratégicos 

 

Neste contexto, na perspetiva da visão do município para o desenvolvimento urbano que 

assenta num sistema urbano qualificado, em articulação com a rede urbana regional, 

propiciando elevados padrões de conforto, funcionalidade, coesão e eficiência, para viver, 

trabalhar e empreender, transformando a Nazaré num polo turístico distintivo, de atração 

nacional e internacional, no quadro de uma economia diversificada e de um ambiente urbano 

sustentável, definem-se os seguintes eixos estratégicos: 
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1. Estruturação e qualificação dos espaços públicos, com prioridade à resolução dos 

défices de qualidade dos espaços centrais e vitais para a revitalização de funções 

económicas, sociais e culturais, e para a vivência urbana dos residentes e visitantes. 

2. Promoção da mobilidade urbana sustentável, com prioridade ao peão; 

3. Reabilitação do património, valorizando o património imaterial, edificado e natural 

melhorando as suas condições funcionais, de segurança e ambientais; 

4. Revitalização e modernização da base económica, com realce para a visão da Nazaré 

como uma «porta de mar», apoiando: a qualificação do comércio, serviços e 

alojamento turístico; a diversificação das atividades produtivas (marítimas e 

industriais); o fomento e o empreendedorismo; 

5. Reforço da coesão social e territorial, promovendo a igualdade de oportunidades 

urbanas e a regeneração (física, económica e social) das comunidades desfavorecidas; 

6. Renovação da singular identidade territorial da Nazaré, através do desenvolvimento de 

uma atitude coletiva de proteção e promoção da valia e simbolismo de espaços de 

referência, imóveis patrimoniais. 

1.3.2.2 Estratégias Específicas 
 

1.3.2.2.1 ARU da Praia da Nazaré 
 

A estratégia de intervenção na ARU deverá ter em consideração os seguintes fatores que 

constituem oportunidades e que deverão ser valorizados, com relevo para os seguintes opções 

estratégicas específicas: 

1. Melhorar a qualidade de vida e a coesão social dos residentes e as condições de 

acolhimento dos visitantes;  

2. Melhoria das condições de conforto urbano, designadamente ao nível do mobiliário 

urbano e infraestruturas; 

3. Revitalizar e qualificar as condições e os fatores que proporcionem o reforço e a 

diversificação das atividades económicas e a criação de emprego;  

4. Melhorar a mobilidade e o ambiente urbano, reduzindo as emissões de carbono e 

incrementando a eficiência energética; 

5. Promover as relações espaciais e melhoria das condições de mobilidade; 

6. Promover a acessibilidade como elemento fundamental na qualidade de vida dos 

cidadãos; 

7. Renovar e reforçar os fatores da identidade territorial, cultural e social da Nazaré;  
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8. Reabilitar o edificado; 

9. Travar o declínio demográfico, reforçando e tornando atrativo o uso habitacional; 

10. Proteger, conservar e valorizar o património cultural edificado como fator de 

identidade e diferenciação urbana; 

11. Mobilizar a participação dos atores urbanos e do investimento privado na regeneração 

urbana.  

 
1.3.2.2.2 ARU do Sítio  

 

1. Requalificar o espaço público, com a criação de novos espaços de estar ou de lazer; 

2. Modernizar os espaços comerciais, qualificação e animação do comércio; 

3. Criar novos equipamentos urbanos de cultura, memória, desporto, recreio e lazer; 

4. Reduzir a da poluição sonora e visual provocada por publicidade desregrada; 

5. Melhorar as condições de mobilidade, da circulação automóvel e do estacionamento, 

reduzindo as emissões de carbono e incrementando a eficiência energética; 

6. Melhorar as condições de conforto para a mobilidade pedonal (em particular pela 

existência de passeios) e da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida; 

7. Resolver os conflitos entre a preservação e vivência do património e o acesso 

automóvel; 

8. Reabilitar o edificado; 

9. Proteger, conservar e valorizar o património cultural edificado como fator de 

identidade e diferenciação urbana; 

10. Mobilizar a participação dos atores urbanos e do investimento privado na regeneração 

urbana. 

 

1.3.2.2.3 ARU da Pederneira 
 

1. Melhorar as condições de conforto urbano, designadamente ao nível do mobiliário 

urbano e infraestruturas; 

2. Promover as relações espaciais e melhoria das condições de mobilidade, da circulação 

automóvel e do estacionamento; 

3. Promover a acessibilidade como elemento fundamental na qualidade de vida dos 

cidadãos; 

4. Reabilitar o edificado; 
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5. Proteger, conservar e valorizar o património cultural edificado como fator de 

identidade e diferenciação urbana; 

6. Mobilizar a participação dos atores urbanos e do investimento privado na regeneração 

urbana. 

 

2. Quadro de Benefícios Fiscais 

 

Os apoios e incentivos a atribuir nas ARUs da Praia da Nazaré, do Sítio da Nazaré e da 

Pederneira são de natureza fiscal, financeira e administrativa. 

De acordo com o disposto na alínea b) do artigo 14º do RJRU, a delimitação de uma ARU 

confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou 

frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à 

reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de outros 

benefícios e incentivos relativos a património cultural. 

Saliente-se ainda o disposto na alínea e) do artigo 30º do citado diploma legal, que determina 

que com a delimitação de uma ARU, fica o município obrigado à apresentação de um quadro 

de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e demais 

titulares de direitos e propor soluções de financiamento. 

 

2.1 Incentivos relativos aos Impostos Municipais sobre o Património 
 

Na delimitação de área de reabilitação urbana, nos termos da alínea c) do n.º2 do artigo 13º e 

da alínea a) do artigo 14º do Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro, alterado pela Lei 

32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana – RJRU), o município está 

obrigado a definir os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 

nos termos da legislação aplicável. 

 

IMT 

São isentas de IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio 

urbano destinado a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa 

do prédio reabilitado, quando localizado na ARU.  

[cfr. n.º 8 e 19, do art.º 71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais] 
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2.2 Outros Benefícios decorrentes do Estatuto dos Benefícios Fiscais  

 

Além do benefício previsto no ponto anterior, a delimitação de ARUs confere aos proprietários 

e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou frações nela compreendidos o 

direito de acesso a um conjunto de outros incentivos fiscais e financeiros, consagrados no 

Estatuto dos Benefícios Fiscais e legislação aplicável: 

 

IRS 

Dedução à coleta, em sede de IRS, de 30% dos encargos já suportados pelo 

proprietário, relacionados com a reabilitação de edifício, até ao limite de 500€.   

[cfr. n.º4, do art.º 71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais] 

 

IVA 

IVA à taxa reduzida de 6% nas empreitadas de reabilitação urbana, realizadas em 

imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU, ou no âmbito de requalificação e 

reabilitação de reconhecido interesse público nacional.  

[cfr. alínea a), do n.º1, do art.º18 e n.º 2.23 da Lista I do Código do IVA] 

 

Rendimentos Prediais 

Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de 

IRS, residentes em território português, quando inteiramente decorrentes do 

arrendamento de imóveis, após a realização das obras de recuperação.  

[cfr. n.º6, do art.º 71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais] 

 

Mais-valias 

Tributação à taxa reduzida de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS 

quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em ARU, 

recuperados nos termos da estratégia de reabilitação.  

[cfr. n.º5, do art.º 71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais] 

 

2.3 Outros Benefícios e Incentivos 
 

A reabilitação do edificado, nas áreas delimitadas em ARU, beneficiará ainda da 

política do município de incentivo à reabilitação urbana através da redução de taxas 
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administrativas e criação de condições que facilitem e promovam projetos de 

reabilitação urbana: 

 

-Redução em 25% das taxas relativas a urbanização, edificação, reforço de 

infraestruturas e aproveitamento do domínio público municipal durante o decorrer das 

obras de reabilitação de edifícios. 

 

-Redução em 50% das taxas devidas pela realização de vistorias necessárias à 

determinação do nível de conservação do imóvel, para acesso aos benefícios ao abrigo 

do art.º 71 do estatuto dos benefícios fiscais. 

 

-Apoio na identificação de fontes de financiamento à reabilitação urbana e eficiência 

energética, para acesso a fundos no âmbito da política de coesão da União Europeia e 

novos instrumentos de engenharia financeira. 

 

2.4 Condicionantes 
 

Os benefícios fiscais ao abrigo do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais apenas 

serão concedidos quando comprovadamente as obras de reabilitação tenham 

realizado um aumento de dois níveis do estado de conservação do imóvel ou fração. 

Para este efeito serão realizadas duas visitas técnicas pelos serviços municipais, antes 

e após conclusão da ação de reabilitação, para certificar o nível de conservação, de 

acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, 

mediante a aplicação da Ficha de Avaliação do Nível de Conservação dos Edifícios, com 

base na Portaria n.º 1192-B/2006 de 3 de novembro. 

Para efeitos do disposto no n.º 22 do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

entende-se por ações de reabilitação as intervenções destinadas a conferir adequadas 

características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um 

ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu 

logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais 

com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel¸ pelo menos, dois 

níveis acima do atribuído antes da intervenção. 
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Os apoios e incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado serão atribuídos 

a intervenções que se enquadrem, cumulativamente, nas definições de reabilitação 

urbana e reabilitação de edifícios constantes no RJRU, não se aplicando a construções 

a edificar em lotes vazios. 

Conforme disposto no n.º 20 e 21 do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os 

benefícios e incentivos mencionados em 2.1 e 2.2 são aplicáveis a imóveis objeto de 

ações de reabilitação, localizados nas ARUs, iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que 

se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA  

DA PRAIA DA NAZARÉ, SÍTIO DA NAZARÉ E PEDERNEIRA 

19 
 

3. Planta de Delimitação da ARU da Praia da Nazaré.

 

Fonte: SIG Municipal 
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4. Planta de Delimitação da ARU do Sítio da Nazaré. 

 

Fonte: SIG Municipal 
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5. Planta de Delimitação da ARU da Pederneira. 

 

Fonte: SIG Municipal 


