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Nota Introdutória

O acesso à habitação é um direito fundamental, 

consagrado na Constituição da República 

Portuguesa, e um fator chave para a coesão, 

sustentabilidade e competitividade dos territórios. 

A dinâmica habitacional no Peso da Régua é 

fortemente determinada pelo processo de 

degradação física a que o parque habitacional do 

concelho tem sido sujeito. São muitos os 

agregados atualmente a viver em fogos com más 

condições de habitabilidade, em particular na 

habitação social. Assiste-se também ao surgimento 

de novas situações de precarização, decorrentes 

das dificuldades financeiras sentidas por muitas 

famílias que não conseguem aceder a uma solução 

habitacional de caráter mais permanente, ou para 

investir na manutenção e no melhoramento das 

suas casas. 

Simultaneamente, crescem as dificuldades no 

acesso a uma habitação a taxas de esforço 

comportáveis, sobretudo no segmento do 

arrendamento jovem. Existem poucos fogos no 

mercado, sendo que oferta atual é insuficiente 

para fazer face à procura residencial verificada, 

isto apesar do excedente habitacional na forma de 

fogos vagos ou devolutos. 

Importa por isso dar concretização, à escala local, 

a um conjunto de recomendações e orientações 

que resultam dos mais recentes debates em torno 

das questões da habitação, e que convergem na 

necessidade de uma nova abordagem na forma de 

conceber e implementar a política de habitação. 

O acesso à habitação surge, assim, inseparável da 

reabilitação urbana e do arrendamento 

habitacional, articulando-se estrategicamente com 

o desafio de criar cidades sustentáveis, 

competitivas e inteligentes.  Neste novo 

paradigma, ganha particular relevância a 

necessidade de construir estratégias locais 

diversificadas, que tenham em conta a 

especificidade das problemáticas em cada 

território. 

O Município de Peso da Régua foi, ao longo dos 

anos, consolidando uma resposta social com o 

objetivo de proporcionar o acesso a uma habitação 

digna às famílias mais carenciadas do concelho, 

alojando-as em regime de renda apoiada nos 

núcleos habitacionais de gestão municipal.  A 

situação atual, porém, reforça a necessidade de 

robustecer os meios e recursos do Município e de 

promover respostas mais efetivas às situações de 

carência que ainda persistem.

Nesse sentido, a Estratégia Local de Habitação 

(ELH), que se desenvolve neste documento, visa 

estabelecer um referencial de intervenção para o 

setor habitacional no concelho, concretizando, à 

escala local, as potencialidades contidas nos mais 

recentes instrumentos de política pública criados 

neste domínio, em particular aqueles 

operacionalizáveis através do novo pacote 

legislativo recentemente lançado no âmbito da 

Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH). 

A promoção do acesso à habitação, o equilíbrio 

entre os vários segmentos de oferta habitacional, 

a qualificação do edificado e a coesão socio 

territorial são desígnios firmados na NGPH. Estes 

objetivos adquirem maior relevância à luz das 

profundas transformações, com contornos ainda 

incertos, que a pandemia da Covid-19 induzirá nas 

dinâmicas socioeconómicas do concelho e das suas 

repercussões na precarização das famílias face à 

habitação. 

É neste contexto que o Município de Peso da 

Régua promove a sua Estratégia Local de 

Habitação (ELH). Trata-se de um instrumento 

programático de âmbito estratégico, orientado em 

projetar uma visão para o horizonte 2025, 

fornecendo um racional de atuação para o 

município e todos os atores e stakholders locais. A 

ELH assume uma natureza operativa, guiando-se 

por objetivos e ações concretas, identificando as 

entidades a envolver e estabelecendo um modelo 

de acompanhamento e avaliação que garanta a 

sua execução.

Embora a ELH surja, no quadro da NGPH, como 

requisito obrigatório apenas para a programação 

de soluções habitacionais previstas no 1º Direito, o 

município optou por desenvolver uma reflexão 

estratégica que coloca a habitação ao serviço da 

superação de desafios territoriais de maior 

transversalidade, designadamente a necessidade 

atrair e fixar residentes, através da qualificação do 

ambiente urbano no seu conjunto.. 



O processo de construção da ELH de Peso da 
Régua

A construção da Estratégia Local de Habitação do 

Peso da Régua (ELH) sustentou-se num processo 

dinâmico e recursivo, que assentou em 3 fases: 

Diagnóstico Prospetivo; Construção da Estratégia; e 

Plano de Ação; 

Os trabalhos desenvolvidos partiram de um amplo 

diagnóstico que contemplou a análise documental, 

a recolha e tratamento estatístico de indicadores 

demográficos, económicos e sociais, bem como a 

caraterização dos pedidos de apoio habitacional 

efetuados ao município.  

Estes elementos permitiram identificar um conjunto 

de desafios prospetivos que se colocam ao Peso da 

Régua em matéria de habitação e fazer uma 

aproximação à situação de referência relativamente 

às carências habitacionais.

Na definição das grandes linhas de atuação de 

política de habitação municipal para horizonte 

2025, procurou-se estabelecer um referencial de 

atuação enquadrador das iniciativas municipais a 

promover ao abrigo do programa 1º Direito, 

garantindo a necessária abrangência estratégica 

para responder a desafios habitacionais de maior 

transversalidade, como a dinamização do mercado 

de arrendamento e da reabilitação urbana.

A ELH operacionaliza-se por via de um Plano de 

Ação que vai sustentar o acordo de cooperação 

com IHRU. Neste plano consta a identificação e 

priorização das ações a operacionalizar via 

Programa 1.º Direito, bem como outras ações a 

operacionalizar no quadro dos restantes 

instrumentos da NGPH.

Processo de construção da ELH Peso da Régua
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Diagnóstico Estratégia de Intervenção

Quadro de referência das 
carências habitacionais

Quais são os grandes desafios?

Que opções estratégicas? 

Que soluções  promover?

Grandes linhas de politica de 
habitação do Município

Plano de Ação

Soluções habitacionais para famílias  que vivem em 
condições indignas 

1.º Direito

Candidaturas no quadro do Acordo de financiamento 

Operacionalização

NGPH e outros

Candidaturas (PARU/PAICD/PAA/IFRRU 2020/ Reabilitar para 
Arrendar/FNRE)

Operacionalização

Ações a implementar no horizonte temporal da ELH

Processo iterativo e dinâmico

Quais os atores 
a envolver?

Contexto territorial  

Auscultação dos 
principais atores 

territoriais 

Caraterização da 
procura habitacional

Quantificação da oferta 
habitacional

Dinâmicas populacionais 
e imobiliárias

Soluções de melhoria da atratividade do ambiente 
urbano

Que recursos mobilizar ?
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O concelho de Peso 
da Régua

Sabrosa

Alijó

Armamar

Torre de 
Moncorvo

Vila Real

Murça

São João da 
Pesqueira

Vila Nova de 
Foz Côa

Penedono

Sernancelhe

Carrazeda de 
Ansiães

Tabuaço

Moimenta 
da Beira

Tarouca

Lamego

Mesão Frio

Sta. Marta de 
Penaguião

Peso da Régua

Freixo de 
Espada à Cinta

15 927 Residentes
8,3% da Região Douro

2 549 Estabelecimentos
8,2% da Região Douro

1 083  Beneficiários do RSI
16,5% da Região do Douro

                                                                                                 

                                         

                                              

41 506  Hóspedes
14,5 % da Região do Douro

1 086 Desempregados
9,8% da Região do 
Douro

4 897 Postos de Trabalho
8,8% da Região Douro

                                                 

Localizado no coração do Alto Douro Vinhateiro (património 

mundial da UNESCO), o concelho de Peso da Régua tem 

uma identidade muito ligada ao vinho, com uma história em 

grande parte associada ao desenvolvimento deste setor no 

plano nacional e internacional.

O Peso da Régua integra a região Norte (NUTS II) e está 

inserido na sub-região do Douro (NUT III). O concelho 

estende-se por uma área de 96 km2  e é um dos territórios 

de menor dimensão do conjunto dos municípios que a 

integram a Douro. Em 2017, contava com uma população 

residente de 15.982 habitantes. 

A cidade do Peso da Régua localiza-se na confluência de 

dois importantes cursos de água:  o rio Douro e o seu 

afluente, o rio Corgo. Ao longo das décadas, o concelho foi 

construindo uma imagem de cidade do vinho, centralizando 

territorialmente funções institucionais, económicas e 

logísticas de grande relevância estratégica para o setor. 

Atualmente, o vinho constitui o principal fator de 

desenvolvimento do território, alavancando grande parte da 

dinâmica económica do concelho, possibilitando também o 

crescimento da sua vocação turística. 

Embora seja um concelho com elevado valor paisagístico, 

histórico, e cultural, o Peso da Régua apresenta um 

conjunto de desafios territoriais associados à sua condição 

de território de baixa densidade. A dificuldade de fixação e 

atração de residentes, conjugada com o envelhecimento e 

fragilização económica da população, tem se repercutido 

negativamente no parque habitacional do concelho, com 

prejuízo para a sua atratividade residencial. 

Enquadramento e Grandes Números 
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Principais dinâmicas no 
território
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Variação da população residente (2011-2017) 

Evolução demográfica  (2011-2017)
Fonte: INE - Estimativas da população residente 

O Peso da Régua é o 3º concelho da região em termos 

populacionais, apesar da quebra demográfica mais recente. As 

estimativas populacionais, para o ano 2017, apontam para uma 

população residente no concelho de 15 927 habitantes, o que 

representa uma perda populacional na ordem dos 7%, face ao 

último recenseamento populacional (2011). 

O despovoamento é um fenómeno transversal a toda a região do 

Douro, embora os seus impactes sejam mais sentidos nos territórios 

de pendor mais rural. A situação recente coloca em evidencia a 

centralidade funcional exercida pelo eixo urbano “Lamego - Peso da 

Régua -Vila Real” nas dinâmicas demográficas regionais:  segundo 

as estimativas do INE, estes 3 concelhos concentram cerca de 

metade (47%) de toda população residente na NUTIII do Douro, 

em 2017. 

Para tal, muito tem contribuído a centralidade político-administrativa 

associada à capital de distrito (Vila Real), como também um 

conjunto de equipamentos e de funções urbanas que se agregam ao 

longo deste eixo e que exercem um efeito polarizador e estruturante 

no território regional. Destacar, em particular, os estabelecimentos 

de ensino superior existentes da região (Universidade da Trás-os-

Montes e Alto Douro e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Lamego).

São também estes os territórios, mais beneficiados pelas boas 

acessibilidades (A4, A24 A42), que melhor ser articulam com Área 

Metropolitana do Porto (AMP), o principal polo económico da região.

Eixo urbano “Lamego, Peso 
da Régua, Vila Real” 
concentra cerca de metade 
da população da Região 
NUTIII Douro
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Evolução dos Saldos Migratórios e Naturais 
Fonte: INE, Estimativas da População
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Migratório Natural

A análise dos movimentos populacionais confirma 

as dificuldades que o Peso da Régua tem 

apresentado na atração e fixação de residentes. 

A perda populacional observada no concelho é 

motivada, simultaneamente, pelas baixas taxas de 

crescimento natural e pelos fenómenos de saída 

de residentes em direção a outros territórios. Com 

a exceção dos anos de 1997 e 1998, as últimas 3 

décadas são marcadas pela persistência de saldos 

naturais negativos, com tendência de 

agravamento. 

A diminuição das perspetivas de realização 

profissional e as fracas perspetivas de 

rentabilização das qualificações adquiridas poderão 

estar na base da saída dos jovens e dos ativos 

mais qualificados em direção a outros centros 

urbanos de maior atratividade no plano do 

emprego.

Com efeito, a perda de população por da 

competente migratória foi particularmente 

expressiva entre 1995 e 2000, evidenciando uma 

tendência de abrandamento nos anos mais 

recentes. 

O efeito agregado das componentes migratória e 

natural representa, em média, uma perda de 

197,4 habitantes todos os anos, desde 1995.

Perda média de 197,4 
habitante todos os 
anos, desde 1995
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Estrutura Etária por ciclo de vida | 2017
Fonte: INE - Estimativas da população residente, por grandes ciclos de vida
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A fraca dinâmica de atração e fixação populacional tem 

vindo a amplificar os desequilíbrios que a quebra da 

natalidade e o aumento da esperança média de vida da 

população têm vindo a provocar na estrutura etária. 

O envelhecimento populacional não é apenas um fenómeno 

característico dos territórios do interior do país, ocorrendo 

de forma generalizada em todo o território nacional. No 

entanto, as dificuldades evidenciadas na renovação 

geracional da população, seja pela via de saldos naturais 

positivo ou pela via da componente migratória, colocam 

sérios desafios à estabilização de uma bolsa de população 

em idade ativa.

De acordo com as estimativas do INE, o concelho do Peso 

da Régua apresenta uma relação (índice de 

envelhecimento) de 191,7 idosos (mais 65 anos) para cada 

100 jovens (menos de 15 anos), o que lhe confere um perfil 

etário relativamente jovem no contexto da Região do Douro 

(216,4 idosos por cada 100 jovens), sendo porém um 

concelho mais envelhecido, comparativamente à região 

Norte (149,8) e ao Pais (153,2). 

Importa assinalar os riscos associados a um envelhecimento 

populacional num território com padrão de povoamento 

disperso, o que consubstancia um cenário favorável ao 

surgimento de casos de isolamento junto da população 

idosa, em particular nas freguesias mais rurais e 

tendencialmente mais envelhecidas do concelho.

11%
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15%

15%

13%

13%
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Dinâmica e dimensão do emprego no concelho, por setor de atividade | 
Fonte: INE-Sistema de contas integradas das empresas (2001 -2017)

O Peso da Régua é um concelho com uma estrutura produtiva 

muito sustentada nos setores da agricultura, da construção, do 

comércio e serviços, bem como no setor no alojamento e 

restauração. Estas atividades concentravam cerca de 67% do 

pessoal ao serviço nos estabelecimentos no ano de 2017. 

Os dados são também indicativos de uma tendência para o 

crescimento e consolidação do emprego no setor agricultura 

(+230%) e da construção (+10%), contrastando com a dinâmica 

de perda verificada nos setores do comércio e serviços (-8%), 

bem como no ramo do alojamento e restauração e similares (-

14%).

A dinâmica empresarial do concelho é fortemente influenciada pelo 

desempenho das atividades económicas da cadeia de valor 

associada à vitivinicultura.  A sua importância é notória não só 

pelo bom desempenho recente verificado no setor primário, mas 

também pela representatividade das Indústrias Alimentares e de 

Bebidas no conjunto do pessoal ao serviço nas indústrias 

transformadoras (83%).

O comércio de proximidade e mais tradicional mantém alguma 

importância nas dinâmicas económicas locais, beneficiando 

sobretudo da centralidade funcional que a cidade do Peso da 

Régua ainda exerce no concelho e na região do Douro. Todavia, a 

diminuição do seu peso relativo traduz as dificuldades sentidas 

pelo setor para fazer face à dinâmica concorrencial imposta pelas 

grandes superfícies comerciais que, embora sem grande expressão 

no concelho, marcam presença em centros urbanos de concelhos 

vizinhos, em particular em Lamego e Vila Real. 
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57%Atividades de Informação e comunicação

Atividades imobiliárias

Transporte e armazenagem

Atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e 
recreativas

Educação

Outras atividades de serviços

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Comércio por grosso e a retalho

Construção

Indústrias transformadoras

Alojamento, restauração e similares

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Atividades de saúde humana e apoio social
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Evolução da oferta e da Procura turística no concelho | 2011=100
Fonte: INE - Inquérito à Capacidade de Alojamento e Pessoal ao Serviço
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O turismo é um setor de atividade em afirmação em 

todo o território nacional e tem vindo a adquirir um 

crescente protagonismo no desenvolvimento 

económico do concelho do Peso da Régua.

Entre 2011 e 2017, assistiu-se ao reforço da 

capacidade dos alojamentos turísticos no concelho 

(51%), que conta agora com 493 camas. Esta 

dinâmica reflete o crescimento da procura turística 

pelo território, o que, por sua vez, se traduz no 

aumento no número de dormidas (31%) e de 

hóspedes (41%) nos alojamentos turísticos do Peso da 

Régua.

Apesar de representar apenas 7% do emprego no 

concelho, a dinâmica do turismo é particularmente 

importante para o Peso da Régua. Com efeito, o 

território, como um todo, tem vindo a beneficiar 

economicamente da projeção internacional, sobretudo 

associada ao enoturismo, mas também de outros 

produtos turísticos suportados noutros recursos 

territoriais, casos do turismo de natureza ou do 

turismo histórico-cultural.

Todavia, o crescimento do turismo, quando associado 

ao crescimento do arrendamento de alojamento local 

de curta duração, representa um desafio à política de 

habitação do município, uma vez que tende a retirar 

fogos do mercado de arrendamento e promover 

movimentos inflacionistas nos preços de arrendamento 

e venda de imóveis.

Padrão de Sazonalidade Origem dos turistas 
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Evolução do desemprego registado no IEFP 
(média anual) | 2011 = 100
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O desemprego no concelho apresenta uma tendência 

de diminuição que acompanha a evolução verificada 

na região do Douro. Porém, o desemprego mantém-

se ainda a níveis mais elevados comparativamente ao 

período pré-crise das dividas soberanas, apresentando 

também com uma trajetória de abrandamento menos 

pronunciada face à região Norte e do País 

Em 2018, o concelho do Peso da Régua apresentou 

um valor médio de 1.086 desempregados registados 

nos centros de emprego, cerca de metade dos quais 

(47%) eram desempregados de longa duração 

(indivíduos registados há mais de um ano). 

Os dados revelam maiores dificuldades de 

empregabilidade na população com mais de 44 anos 

(52%), ainda que o desemprego jovem (indivíduos 

inscritos com menos de 35 anos) apresente, no 

concelho, um peso superior ao referencial nacional e 

em linha com a região do Douro. 

As baixas qualificações colocam maiores dificuldades 

de integração dos desempregados pouco qualificados, 

em particular àqueles que possuem apenas Ensino 

Básico (representam 60% do total da população 

desempregada em 2018).

O desemprego qualificado (com nível de escolaridade 

superior) tem menor expressão no concelho de Peso 

da Régua, comparativamente com a região NUTII do 

Norte e com região NUTIII do Douro. Fonte: PORDATA – Desemprego Total (média anual), por tempo de inscrição estrutura 
etária e nível de escolaridade.

Mercado de Trabalho 

Principais dinâmicas no 
território
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Beneficiários de RMG e RSI em % da pop. residente

Fonte: II/MTSSS, Estatísticas da Segurança Social
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A partir de 2013, assiste-se ao crescimento das camadas 

da população dependente de apoios sociais no concelho. 

Este fenómeno é motivado essencialmente pelas 

dificuldades de empregabilidade, o que conjugado com a 

sazonalidade que carateriza o mercado de trabalho local, 

potencia os riscos de precarização das famílias do concelho 

em várias dimensões da vida social, em particular no que 

diz respeito ao acesso à habitação.

Em 2017, o concelho do Peso da Régua era o segundo 

concelho da região NUTIII do Douro com mais beneficiários 

de RSI, com 1.083 beneficiários registados. Este valor 

corresponde a cerca de 8% da sua população residente, 

reforçando a perceção que estamos perante um território 

com uma população tendencialmente mais fragilizada do 

ponto de vista económico no contexto da região NUTIII do 

Douro (5%), da região NUTII do Norte (4%) e no país 

(3%). 

O baixo poder de compra da população, o elevado peso da 

população dependente de apoios sociais e o baixo 

dinamismo na oferta de emprego colocam sérios desafios 

aos agentes locais para a definição de uma politica de 

habitação no concelho no sentido da criação de oferta de 

habitação que seja que compatível com rendimentos das 

famílias

A extinção do Programa SOLARH deixou uma lacuna em 

termos de resposta pública às más condições de 

habitabilidade em que vivem muitas famílias do concelho. 

No âmbito deste programa, o município, em articulação 

com os parceiros locais, foi capaz apoiar 24 famílias 

carenciadas na reabilitação das suas habitações.
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Principais dinâmicas no 
território
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UF Galafura e 
Covelinhas

UF Moura Morta e 
Vinhós

UF Peso da 
Régua e 
Godim

UF Poiares e 
CanelasFontelas

Loureiro

Vilarinho dos 
Freires

Sedielos

Com as alterações introduzidas pela reforma 

administrativa, o concelho de Peso da Régua 

constitui-se atualmente por 4 freguesias (Sedielos, 

Loureiro, Fontelas e Vilarinho dos Freires) e 4 uniões 

de freguesia (Peso da Régua e Godim, Poiares e 

Canelas, Galafura e Covelinhas, Moura Morta e 

Vinhós). 

O padrão de povoamento do concelho de Peso da 

Régua é marcado por duas realidades distintas. As 

freguesias da margem esquerda do Rio Corgo 

caraterizam-se por um padrão povoamento mais 

concentrado, com núcleos populacionais 

relativamente bem consolidados e delimitados. Já as 

freguesias da margem direita do Corgo, excetuando 

a UF de Peso da Régua e Godim, apresentam um 

povoamento mais disperso por lugares de pequena 

dimensão.

A leitura dos dados censitários revela uma tendência 

para concentração populacional na UF de Peso da 

Régua e Godim. Este conjunto de freguesias 

concentra mais metade da população do concelho 

(9.959 habitantes). 

A antiga freguesia de Peso da Régua é a sede e 

principal centro urbano do concelho. Reúne as 

principais funções urbanas e serviços municipais, 

tendo, por esse motivo, resistido melhor ao 

esvaziamento populacional, transversal à globalidade 

do território concelhio, e particularmente expressivo 

nas outras localidades do concelho.

Território

Douro (NUTIII)

Peso da Régua 
(Concelho)

UF Galafura e Covelinhas

UF Moura Morta e Vinhós

UF Peso da Régua e Godim

UF Poiares e Canelas

Fontelas

Loureiro

Sedielos

Vilarinho dos Freires

População

2011 
(Nº)

Variação (%)

1991-
2011

2001-
2011

205157 -7% -7%

17131 -13% -9%

886 -24% -20%

1024 -26% -11%

9959 -2% -1%

1466 -20% -21%

781 -26% -14%

1154 -18% -21%

911 -11% -30%

950 -32% -6%

Alojamentos Familiares 

2011 
(Nº)

Variação (%)

1991-
2011

2001-
2011

138761 13% 10%

9219 4% 11%

620 -7% 9%

640 6% 9%

4767 -10% 31%

877 -14% 2%

385 10% -1%

658 9% -2%

731 3% 4%

541 31% -5%

Famílias Clássicas 

2011 
(Nº)

Variação ( %)

1991-
2011

2001-
2011

78173 3% 1%

6278 -1% 2%

332 -13% -9%

384 -16% 1%

3618 10% 12%

550 -8% -10%

274 -11% -8%

417 -6% -13%

360 0% -20%

343 -22% 5%

Principais dinâmicas demográficas (NUTIII, concelho, freguesias)
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Fonte: INE – Censos,1991, 2001 2011 
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Estimativas
21 567

17 131

15 927

6 179 6 278

7 987

9 219 9 340
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23 000

Evolução da população, das famílias e dos alojamentos no concelho 
Fonte: INE - Censos 2011 e  Estimativas da população residente 

As estimativas populacionais mais recentes apontam para 

um agravamento da tendência de perda populacional no 

concelho. De acordo com os dados publicados pelo INE, 

estima-se que o concelho do Peso da Régua terá perdido, 

desde 1991, cerca de um quarto da sua população (5 

650).

Os dados revelam ainda um ritmo de crescimento dos 

alojamentos superior à taxa de crescimento dos núcleos 

familiares. Em termos globais, entre 1991 e 2011, verifica-

se um aumento do número de alojamentos familiares de 

15%, enquanto que os núcleos familiares cresceram 

apenas 2%. 

Uma análise mais desagregada, para o período temporal 

em questão, permite concluir que, na maioria das 

freguesias do concelho, a relação entre o crescimento dos 

alojamentos e o crescimento das famílias é ainda mais 

desequilibrada. Mesmo nas freguesias em que o número 

de famílias diminui de forma significativa, o nº de 

alojamentos familiares cresce.

No computo geral, parte-se de uma situação em que, no 

ano de 1991, o concelho do Peso da Régua observava 

uma relação relativamente equilibrada em termos de 

alojamentos por família (1,3 alojamentos por família), para 

uma realidade, no ano 2011, em que os fogos existentes 

no concelho excedem o número de núcleos familiares em 

cerca de 50%.

2 851 
Alojamentos 
vagos ou de 

residência 
secundária

Perda de cerca de um quarto (5 650 
hab.)  da população residente desde 

1991   

População

Alojamentos

Famílias
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Alojamentos familiares clássicos, por forma de ocupação | 2011

6071

6204

1730

1753

433

1262

2001

2011

Residência habitual Uso sazonal Vagos

Variação dos alojamentos, por forma de ocupação | 2001 -2011
Fonte:  INE -Recenseamento da População e Habitação Censos  2001 e 2011
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36%
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25%
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18%
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13%
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14%
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Residência habitual Uso sazonal ou residência secundária Vagos

Os alojamentos 
vagos 

triplicaram 
entre 2001 e 

2011 

O crescimento deste diferencial reflete uma dinâmica 

habitacional em contraciclo com a evolução 

demográfica recente do concelho (habitantes e 

famílias). 

O desfasamento entre os respetivos ritmos de 

evolução tem gerado no concelho uma dinâmica 

tendente à acumulação de um stock de fogos que não 

se encontram afetos a habitação para residência 

habitual.

O aumento expressivo do número de alojamentos 

vagos, que se observou no período intercensitário 

2001-2011 (valor quase triplica), ajuda a 

compreender, em parte, o crescimento deste 

diferencial.  Esta dinâmica reflete, sobretudo, os 

processos de despovoamento e o abandono das áreas 

rurais do concelho.

Por outro lado, o fenómeno da segunda habitação ou 

de uso sazonal tem uma expressão significativa em 

algumas freguesias do concelho, designadamente na 

UF Galafura e Covelinhas (38%), na UF Poiares e 

Canelas (36%) e na freguesia de Sedielos (25%).

Todavia, no conjunto do concelho do Peso da Régua, 

o peso relativo de habitação de uso sazonal (19%) 

encontra-se bastante abaixo dos valores verificados à 

escala da NUTIII do Douro (32%), embora em linha 

com o observado na região NUT II do Norte (18%) e 

no País (19%).
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Fonte:  INE- Recenseamento da População e Habitação Censos 2011
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Evolução dos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar | 2000 = 100
Fonte: INE -Estatísticas de obras concluídas 

Fogos concluídos em construções novas para habitação 

familiar, por promotor 
Fonte: INE, Estatísticas de obras concluídas 
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Analisando as estatísticas de obras concluídas 

publicadas pelo INE para o período entre 2000 e 

2017, constata-se que a dinâmica mais recente do 

concelho é marcada por 2 fases:

Uma primeira fase em que a dinâmica construtiva 

cresceu, fruto da forte expansão que, nos 

primeiros anos da década, caraterizou o mercado 

imobiliário e que se nota com grande intensidade 

no concelho entre 2002 e 2004. 

Nos anos seguintes assiste-se a uma forte quebra 

no ritmo de construção de novos fogos para 

habitação familiar, que se traduz na convergência 

gradual da dinâmica de produção habitacional do 

concelho com as dinâmicas observadas à escala da 

NUTIII do Douro e NUTII do Norte e do País.  

Este padrão deve-se, essencialmente, a uma 

conjuntura muito favorável para o sector da 

construção, a qual vigorou em todo o país até o 

eclodir da crise económico-financeira (2007-2008) 

e cujos efeitos foram particularmente severos no 

setor da construção e do imobiliário. 
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Reabiltação

Construção nova

Reabilitação é 
responsável por 47% 

dos edifícios concluídos 
desde 2001 no concelho. 

Valor para a Região 
NUTIII é de 31% 

Fogos concluídos em construções novas para habitação familiar, por 
promotor | 2000-2018 

Edifícios concluídos por tipo de obra | 2000-2018

A análise das mais recentes estatísticas referentes às 

obras concluídas, publicadas pelo INE, permite 

constatar que a produção habitacional no concelho 

está maioritariamente alicerçada na iniciativa privada 

e na nova construção.

Do volume total de edifícios concluídos, entre 2001 e 

2018, mais de metade (53%) correspondem a novas 

construções. A reabilitação urbana, contudo, tem tido 

um papel importante na dinâmica construtiva recente 

do concelho. As obras de ampliação, alteração ou 

reconstrução representam cerca de 47% do total de 

edifícios concluídos no concelho, valor claramente 

acima do referencial verificado na região do Douro 

(31%).

Também no que toca à entidade promotora, importa 

relevar o contributo da iniciativa pública para o 

aumento dos fogos habitacionais em Peso da Régua: 

cerca de 18% da produção habitacional do concelho 

foi realizada por iniciativa de um organismo público, 

realidade essa que sobressai, sobretudo se levarmos 

em consideração que, no contexto global do país, a 

promoção da habitação é, na sua esmagadora 

maioria, assente em iniciativas da esfera privada. A 

título comparativo, e para o mesmo período de 

análise, os organismos públicos contribuem apenas 

2% para o total dos fogos habitacionais concluídos na 

região Douro, Norte e País.
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Fonte: INE - Estatísticas de obras concluídas 
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Lotação dos alojamentos familiares | 2001 e 2011 

Estado de conservação | 2001 e 2011 

Alojamentos familiares não clássicos | 2011 
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Proporção de alojamentos superlotados (%) Proporção de alojamentos sublotados (%)

Nas últimas décadas, assiste-se a uma melhoria global das 

condições de habitabilidade do edificado concelhio. Entre 2001 e 

2011, os dados censitários evidenciam uma tendência geral para 

a melhoria do estado conservação do parque habitacional. Em 

2011, 65% dos edifícios não necessitavam de reparações, o que 

representa uma melhoria na ordem dos 17%, face a 2001.

Não obstante as melhorias assinaladas, persistem ainda algumas 

necessidades em matéria de reabilitação que importa dar 

resposta. Cerca de 33% do parque edificado do concelho 

precisava de pequenas ou médias reparações (-9 %. face a 2001) 

e 7% dos edifícios necessitavam de grandes reparações ou se 

encontravam muito degradados (-5 %. face a 2001).

A análise dos dados censitários evidencia também um decréscimo 

de significativo (-66%) dos alojamentos não clássicos 

(barraca/casa rudimentar de madeira, móvel, improvisado em 

edifício e em outro local habitado).

Igualmente relevante é também a diminuição  que se verificou na 

proporção de alojamentos superlotados: em 2001,  a 

sobrelotação caraterizava cerca de 16% do total de alojamentos 

familiares clássicos de residência habitual, tendo esta realidade se 

reduzido em cerca de metade (-42%) no espaço de uma  década, 

correspondendo, em 2011, a 9% no total dos alojamentos.

Em contrapartida, no mesmo período intercensitário, as situações 

de alojamentos sublotados registaram um aumento de 20%, 

caraterizando cerca de 71% do total dos alojamentos familiares 

clássicos de residência habitual, em 2011. 
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Fonte:  INE -Recenseamento da População e Habitação Censos 2011
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O mercado de vendas de Peso da Régua apresenta um 

comportamento identificado com as dinâmicas imobiliárias 

dos centros urbanos de maior dimensão crítica da região, 

como cidades e capitais de distrito. 

Os preços da habitação praticados no mercado de 

aquisição no concelho de Peso da Régua, expressos em 

valor mediano de vendas (€/m2), subiram 21%, desde 

2016. Estes preços medianos, que incluem aquisições de 

moradias, apartamentos novos e já existentes, 

apresentam uma trajetória oscilante até o final de 2018, 

período a partir do qual se verifica uma tendência de 

aumento constante.

Assim, e após quatro trimestres de subidas consecutivas 

nos preços medianos de venda, no final de 2019 as 

habitações foram adquiridas em Peso da Régua a um 

preço mediano 693 €/m2.  É o valor mais elevado até 

agora registado para o concelho e o 2º valor mais 

elevado em toda a região do Douro.

Evolução valor mediano da vendas no concelho de Peso da Régua, 
Lamego e Vila Real (€/m2)

22Fonte: INE - Estatísticas de preços da habitação ao nível local

Mercado imobiliário 
- aquisição

Legenda

< 323 €
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876 a 1201 
€

> 1202 €

Valor mediano das vendas  contratos de compra e venda | 4T 2019
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Número, proporção e variação de alojamentos familiares clássicos de 
residência habitual por regime de propriedade
Fonte:  INE - Recenseamento da População e Habitação Censos  2001-2011
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Analisando as dinâmicas de arrendamento, constata-se uma 

tendência de diminuição do arrendamento no concelho de 

Peso da Régua, entre 2001 e 2011.

Assiste-se a um aumento do número de alojamentos 

familiares que eram ocupados pelo proprietário (crescimento 

absoluto de 55 alojamentos face a 2001), que é 

acompanhado por uma diminuição dos alojamentos 

ocupados por um arrendatário e ou subarrendatários 

(diminuição absoluta de 135 alojamentos face a 2001).

Por outro lado, o alojamento local, impulsionado pelo 

crescimento do turismo, tem vindo a ganhar preponderância 

nas dinâmicas imobiliárias do Peso da Régua. Com base nos 

dados obtidos através da consulta ao Registo Nacional de 

Turismo, entre 2017 e 2019, foram registados cerca de 80 

estabelecimentos para alojamento local no concelho.

A maior parte (70%) da oferta de alojamento local do 

concelho corresponde a apartamentos e moradias que, como 

consequência, deixam de constituir soluções de alojamento 

permanente. Este fenómeno pode contribuir para uma 

rarefação da oferta de habitação no concelho, provocando 

movimentos inflacionários nos preços do mercado de 

arrendamento. 

80 Alojamentos locais registados 

no concelho em 2019

75% 
na UF Peso 
da Régua e 

Godim

70%
do tipo 

apartament
o ou 

moradia

Alojamento local no concelho de Peso da Régua 
Fonte:  Turismo de Portugal – Registo Nacional de Turismo
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Evolução de novos de contratos de arrendamento (Nº)
Fonte: INE - Estatísticas de preços da habitação ao nível local
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O retrato obtido através do Censos 2011, mostra 

um mercado de arrendamento marcado por duas 

situações distintas: 

Os alojamentos arrendados antes de 1990 

caraterizam-se por rendas baixas, a maior parte 

das quais abaixo dos 50 €.  Muitas destas situações 

correspondem a alojamentos de habitação social, 

habitados por uma população mais fragilizada do 

ponto de vista económico e na sua maioria idosa.  

Os contratos celebrados após 1990 traduzem já 

uma realidade distinta, assistindo-se à entrada no 

mercado de alojamentos com rendas mais 

elevados. Embora as rendas abaixo dos 50€ 

fossem, em 2011, muito representativas, observa-

se nos anos mais recentes um crescimento das 

rendas no escalão entre os 100€ e os 300€ e no 

escalão que varia entre os 300 € e 500€.

O Peso da Régua apesenta um valor baixo no que 

se refere a contratos efetuados, comparativamente 

com os municípios vizinhos, em particular com Vila 

Real, território que polariza as dinâmicas de 

arrendamento do Douro, concentrando cerca de 

metade dos contratos de arrendamento celebrados, 

entre 2017 e 2018, em toda a Região. O mercado 

de arrendamento do concelho capta apenas 8% 

dos contratos de arrendamento celebrados na NUT 

III.

Alojamento clássicos arrendados, por escalão de encargos com a 
renda e por ano do contrato.
Fonte:  INE - Recenseamento da População e Habitação Censos  2011
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À semelhança do que acontece com a aquisição, o 

comportamento do arrendamento sublinha 

importância da acessibilidade financeira na dinâmica 

habitacional no Peso da Régua.

As rendas praticadas no mercado de arrendamento 

local, medidas em valor mediano (€/m2), subiram 

em cerca de 7%, nos últimos 2 anos

No final do 2º Semestre de 2019 (último valor 

publicado pelo INE), o Peso da Régua, com um valor 

mediano de 4,51 €/m2, era o 2º concelho do Douro 

onde era mais caro arrendar casa. Só Vila Real 

apresenta um valor de renda mais caro do que Peso 

de Régua

A consolidação dos preços das rendas para níveis 

particularmente altos no contexto regional, 

conjuntamente com a quebra no ritmo de celebração 

de novos contratos de arrendamento, sugere um 

mercado com dificuldades em contrapor uma oferta 

de arrendamento que responda adequadamente à 

procura residencial pelo território.

Estes constrangimentos prendem-se principalmente 

com a escassez de habitações para alugar no 

concelho, sendo que as que existem apresentam 

preços que implicam taxas de esforço incomportáveis 

para a maioria das famílias portuguesas

Evolução do valor mediano das Rendas por m2 de alojamentos familiares (€)Mercado imobiliário 
- arrendamento

Legenda

< 2,53 €

2,53 a 3,03 €

3,0 a 3,51 €

3,51 a 4,64 €

4,64 a 6,25 €

> 6,25 €

Valor mediano dos contratos de arrendamento | 2S de 2019
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Vila Nova de 
Foz Coa

Braga



Bragança

Viana do Castelo

 Peso da 

Régua

Lamego

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

2S_2017 1S_2018 2S_2018 1S_2019 2S_2019

Vila Real Peso da Régua Lamego



No concelho do Peso da Régua existem 9 núcleos 

habitacionais que albergam uma população mais 

fragilizada do ponto de vista socioeconómico. 

Do conjunto de núcleos habitacionais, 5 

pertencem e são geridos pelo município da do 

Peso da Régua, 2 núcleos habitacionais são 

propriedade do Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana, 1 é gerido pela Junta de 

Freguesia da Moura Morta e outro gerido pela  

Comissão Fabriqueira. 

Caraterização dos Núcleos Habitacionais 

propriedade da Câmara Municipal

Núcleo 1 – Hotel Vilhena.

O núcleo de Caldas de Moledo é um dos lugares 

do concelho do Peso da Régua com maior valor 

patrimonial, resultado de uma ocupação 

urbanística que teve na sua génese e evolução, a 

exploração das águas quentes mineromedicinais 

e a relação estabelecida com as suas 

acessibilidades diretas: rio Douro, Estrada 

Nacional e Caminho-de-ferro.

A sua situação estratégica geográfica, a 

morfologia e características programáticas do seu 

núcleo urbano, e a qualidade intrínseca de 

muitos dos seus edifícios, congregam-se num 

conjunto de fatores que lhe conferem um 

carácter único na secular urbanização do Vale do 

Douro.

Num dos objetivos gerais consubstanciados, 

pretende-se, “Promover a construção de 

equipamentos de função social e de apoio à 

comunidade”; Neste enquadramento, uma das 

ações fundamentais e prioritárias será a 

Reabilitação do edifício do antigo Hotel Vilhena.

O imóvel serviu para o alojamento de aquistas, 

pelo que a distribuição de funções pelos pisos 

reflete claramente essa utilização. Ao nível do 

rés-do-chão far-se-iam as entradas e localizar-se 

iam as salas de utilização coletiva, bem como 

espaços confinantes à administração do hotel e 

suas habitações. Nos pisos superiores 

encontravam-se os quartos, num esquema 

simples de corredor central e abastecimento das 

células ao longo deste. A cave era destinada aos 

espaços de serviço, tratamento de roupas, 

arrecadações e cozinha, diretamente ligada a um 

salão de refeições.

O edifício desenvolve-se em três pisos e cave, 

sendo o último em mansarda, num sistema 

construtivo constituído por paredes 

autoportantes em alvenaria de xisto, rematadas 

nos cunhais por cantarias de granito amarelo, em 

situações de guarnições de vãos, pilastras, 

cornijas e frisos. A estrutura de suporte aos 

pavimentos é feita através de barrotame em 

madeira de castanho, sobre o qual se aplica o 

soalho em tábuas de madeira. 

As divisões das fracções, são maioritariamente 

feitas através de tabiques em madeira, 

revestidas a argamassa bastarda de saibro com 

acabamento caiado. A cobertura do edifício em 

telha Marselha, repousa sobre um ripado assente 

sobre asnas de madeira. O último piso, em 

mansarda, que não ocupa a totalidade da 

implantação, é construído em sistema de 

tabiques, constituindo uma estrutura leve, 

correspondendo provavelmente a um aditamento 

ao edifício original, ou a uma intenção inicial 

deliberada de não sobrecarregar as paredes.

O alçado principal, bem como o posterior, tendo 

em conta que os laterais confrontam diretamente 

com as construções vicinais, apresentam-se 

disciplinados e de grande austeridade, 

resultantes do realce da cantaria, rebocados que 

são os seus interstícios, dimensões de 

fenestração, e utilização das madeiras nos vãos e 

portadas interiores, num conjunto de grande 

nobreza. A mansarda é revestida com placas de 

ardósia negra sobreposta em “escama”.

Em termos populacionais, o Hotel Vilhena alberga 

uma população mas envelhecida, na sua maioria. 

No que toca ao Hotel Vilhena existem até à data 

7 agregados a residir nesse espaço. Os 

agregados são, na sua totalidade, agregados 

com baixos rendimentos, sem possibilidade para 

optarem por residir em outros espaços 

habitacionais.

A requalificação do Hotel Vilhena aparece como a 

solução viável, capaz de combater uma possível 

desertificação daquele espaço e principalmente 

constituir-se como a solução para outros 

problemas habitacionais existentes em Caldas do 

Moledo. 
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Note-se que a possível reabilitação do Hotel irá 

permitir o realojamento de mais agregados a 

residir em condições precárias e igualmente 

caracterizados por um défice acentuado de 

rendimentos

Núcleo 2 – Bairro da Junta Autónoma de 

Estradas

A execução do traçado das variantes às EE.NN.2 

e 108 na travessia da antiga Vila da Régua, 

implicou a demolição de 24 habitações ocupadas 

por famílias oriundas de classes sociais mais 

desfavorecidas, tornando-se impreterível e 

humano o realojamento desses agregados, 

evitando-se o agravamento do problema 

habitacional.  

De igual forma, a realidade sócio – económica de 

cerca de 2 dezenas de famílias com as naturais 

heterogeneidades inerentes, puderam ser 

detectadas em contactos directos com a 

população em causa e através de fontes de 

informação idóneas resultado de visitas e 

inquéritos realizados no local. 

Neste sentido, e sendo certa a demolição das 

habitações para construção da referida estrada, 

pensou-se inicialmente em adquirir pré-

fabricados para realojamento dos 24 agregados. 

A hipótese sugerida mostrou-se inviável, pois o 

seu custo e qualidade não perfizeram a solução 

ideal para as famílias em causa. Assim, o Bairro 

da Junta Autónoma de Estradas foi construído 

pela Direcção de Estradas do Distrito de Vila Real 

em terreno cedido pela autarquia. 

O terreno colocado à disposição pela autarquia 

situa-se na parte mais alta da cidade e em zona 

de expansão urbana. Descendo ligeiramente de 

nascente para poente, abrem-se neste quadrante 

sobre panorâmicas de rara beleza características 

da região duriense. Apoiado em arruamento 

adjacente – Rua das Diabas – previu-se por 

outro lado a abertura de um novo arruamento 

saindo daquele e passando a poente do terreno 

destinado à construção que, diretamente, serve 

o conjunto edificado e outros urbanisticamente 

previstos, em terrenos vizinhos. 

Na área envolvente foi construído um lavadouro 

para uso da população a realojar. Ainda nesse 

espaço, e mais propriamente na zona envolvente 

às entradas foram construídos canteiros para 

pequenos jardins. 

Núcleo 3 - Bairro Avenida Diocese de Vila 

Real

O Bairro Avenida Diocese de vila Real é 

constituído por três blocos habitacionais, com 6 

entradas, sendo que em cada entrada existem 6 

fogos mais 9 caves, perfazendo um total de 45 

fogos. 

O bairro foi construído com comparticipação do 

anterior IGAPHE e INH (acordo de colaboração 

celebrado em 7 de Outubro de 1990). A sua 

construção teve como objectivo realojar 

população residente em barracas, desalojados a 

residir na antiga manutenção militar, casas da 

Câmara para demolição e outras em ruína 

iminente. 

O terreno situa-se a uma cota bastante elevada 

(cerca de 4 metros) acima da estrada do Corgo e 

10 metros relativamente à ponte. 

Dado o impacto visual do empreendimento, 

optou-se por construções de três pisos, de forma 

a atenuar a agressividade do volume construído. 

A sul do terreno foi construído um muro, limitado 

pelo talude natural que separa o terreno da 

estrada do Corgo. Todo o conjunto é servido por 

uma via com retorno, provida de baías de 

estacionamento com capacidade suficiente, que 

encontrará na estrada nacional. 

Os edifícios foram implementados à face deste 

arruamento, mas com o afastamento necessários 

à existência de uma zona verde em volta dos 

blocos.

Posteriormente e numa segunda fase de 

intervenção no referido bairro foram 

aproveitados os fundos dos blocos para 

construção de 9 caves destinadas a habitação, 

de tipologia T2. 

O terceiro bloco encontra-se separado dos 

restantes por um arruamento, pois a área do 

terreno não permitiu que os blocos fossem 

construídos com ligação. 

Em volta do edificado foram criadas zonas verdes 

com a função de embelezamento e organização 

do próprio espaço comunitário. 
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Na zona interior do edificado existe um pequeno 

parque em cimento que é utilizado pelos 

moradores, principalmente os residentes nas 

caves como área de lazer, realização de 

pequenos churrascos, zona de estendal, 

encontros entre vizinhos.

Núcleo 4 - Bairro Branco (Bairro Calouste 

Gulbenkian/Fundo Fomento 

Habitação/Fundação Salazar)

O vulgo bairro branco engloba 3 áreas de 

habitação social construídas em períodos 

próximos para realojamento de famílias 

desalojadas pelas cheias do rio e especificamente 

para elementos da Polícia de Segurança Pública e 

funcionários do estado. Atualmente existem 

fogos que foram adquiridos pelos arrendatários, 

encontrando-se os restantes arrendados pela 

autarquia, no entanto, continua viável a 

possibilidade das famílias adquirirem o imóvel.

Assim, o Bairro Calouste Gulbenkian foi 

construído na década de 60, estando a sua 

construção dividida em duas fases: 1ª fase de 

construção dos fogos e 2ª fase construção de 

acessos, rede de abastecimento de águas e 

esgotos. O projecto contemplou a construção de 

100 fogos, tendo a Autarquia adquirido o 

terreno, numa área total de 12065 m2, a 

particulares. O fraco poder económico da 

autarquia levou a que se recorresse ao apoio da 

fundação Calouste Gulbenkian, do próprio Estado 

e o restante montante financeiro adquirido por 

empréstimo privado. 

A posse do bairro foi sempre da autarquia e foi 

construído para realojamento de famílias 

desalojadas pelas cheias do rio Douro em Janeiro 

de 1962, que residiram até à construção do 

bairro em armazéns sem o mínimo de condições 

de habitabilidade. A denominação do bairro 

surge como uma homenagem à fundação que 

em muito apoiou a construção do referido bairro. 

O bairro localiza-se na freguesia de Godim numa 

zona mais periférica da cidade, no entanto, 

encontra-se rodeado por cafés, supermercados, 

centro escolar, uma instituição de solidariedade 

social de apoio à terceira idade, zonas de recreio 

como o campo de jogos e parque infantil 

existentes no bairro. 

A criação de zonas verdes e do parque infantil foi 

tida como fundamental na harmonização do 

próprio espaço e dos residentes, em fase 

posterior à construção do bairro. Para tal a 

autarquia, em 1968, enviou pedido por escrito, à 

Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, a 

formalizar essa necessidade. 

À excepção dos edifícios descritos 

posteriormente, o bairro Calouste Gulbenkian 

possui varandas em cada fogo. Numa das 

empenas foram criadas pequenas janelas para 

respiração das casas de banho. 

A alargada área do terreno, que nessa altura foi 

comprado a particulares para que fosse possível 

a construção do referido espaço habitacional, foi 

posteriormente aproveitada para construção do 

bairro denominado por Fundo Fomento de 

Habitação e Fundação Salazar. Assim sendo, 

nesse espaço foram construídos mais dois Bairros 

de Habitação Social, fruto da necessidade de 

realojamento de famílias provenientes da zona 

ribeirinha, funcionários públicos e outras famílias 

em situação de comprovada carência social e 

económica

O Bairro Fundo Fomento Habitação foi 

comparticipado pelo Fundo Fomento, tendo como 

objetivo a ocupação de fogos por reserva e 

outras situações de grave carência social e 

habitacional, de acordo com os termos do artº9, 

do Decreto-Lei nº797/76 de 6 de Novembro e 

Decreto Regulamentar nº50/77. É constituído por 

três blocos com uma entrada cada e nas quais 

estão 8 fogos, não existem caves nos fundos de 

cada bloco, perfazendo assim um total de 24 

habitações. Das 24 habitações, 6 foram 

compradas pelos arrendatários, sendo que as 20 

restantes pertencem à autarquia.

O bairro em questão obedece ao mesmo tipo de 

construção que o Bairro Calouste Gulbenkian, à 

exceção da existência de pequenas varandas 

abertas em cada fogo viradas para a entrada de 

cada bloco. Não existem caves, é constituído por 

rés-do-chão, 1º, 2º e 3º andar, em volta do 

edifício existem canteiros de área reduzida para 

possíveis jardins, no entanto com o passar dos 

anos os jardins foram deixados ao abandono. 
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Numa das empenas foram criadas pequenas 

janelas para respiração das casas de banho. Os 

três blocos denominados de fundo fomento 

habitação encontram-se intercalados com os três 

blocos do Bairro da fundação Salazar construído 

por volta de 1960 pela já extinta Fundação 

Salazar. 

No dia 03 de Outubro de 1996 foi celebrado 

protocolo relativo à entrega do bairro à 

autarquia, devidamente homologado pelo 

Ministro da Solidariedade e Segurança Social, por 

motivos de extinção dessa mesma fundação. Os 

processos dos 24 moradores foram entregues à 

autarquia, entrando o protocolo em vigor em 04 

de Dezembro de 1996. Neste sentido, o município 

comprometeu-se nos termos do artigo 2º do 

Decreto – Lei nº295/78 de 26 de Setembro, 

alterado por ratificação pela Lei nº12/79, de 7 de 

Abril, a registar a seu favor os mesmos no prazo 

legal, passando assim a pertencer à Câmara 

Municipal a partir de Janeiro de 1997.

Os edifícios obedecem ao mesmo tipo de 

construção do bairro Fundo Fomento Habitação, 

sendo constituído cada bloco por uma entrada 

com 8 fogos, perfazendo um total de 24 fogos. 

Não existem caves em cada bloco e em volta dos 

mesmos foram construídos canteiros para criação 

de pequenos jardins. Numa das empenas foram 

criadas pequenas janelas para respiração das 

casas de banho. Posteriormente os fogos foram 

colocados à venda, sendo que no momento a 

autarquia é proprietária de 11 fogos, num total 

de 24 fogos.

Núcleo 5 - Bairro da Azenha

O Bairro Quinta da Azenha é constituído por 2 

blocos habitacionais, com 5 entradas, sendo que 

em cada entrada existem 6 fogos, perfazendo um 

total de 30 alojamentos residenciais.

O bairro foi construído com a comparticipação do 

anterior Instituto Nacional da Habitação, através 

do estabelecimento de acordo de colaboração 

celebrado em Janeiro do ano de 2000. 

A sua construção teve como objetivo a melhoria 

da situação habitacional das populações de 

menores recursos económicos, designadamente 

as ainda residentes em barracas e situações 

similares.

O primeiro edifício alberga três entradas, de 

tipologia T3, num total de 18 fogos e uma cave 

utilizada para armazém, pertença da Câmara 

Municipal. O segundo edifício apresenta duas 

entradas, com tipologias T2 e T4, num total de 

12 fogos e duas caves, uma utilizada como 

armazém, arrecadação e a outra utilizada para 

funcionamento ao público do Espaço Solidário, 

serviço criado pela Câmara Municipal. O espaço 

residencial possui áreas de circulação automóvel, 

atribuindo-lhe uma maior abertura para o exterior 

e para a integração do espaço nos restantes 

edifícios circundantes. Existe um parque infantil 

na imediação do primeiro bloco habitacional, 

sendo também circunscrito por zonas verdes a 

toda a área do espaço residencial. 

Caraterização dos Núcleos Habitacionais 

propriedade do IHRU

Núcleo 6 – Bairro Das Alagoas

O bairro das Alagoas, sito em Godim apresenta 

uma área total de 243.31,3 m2.Apresenta como 

aspetos positivos a centralidade urbana do bairro, 

dado que a cidade envolveu o bairro ao longo do 

seu crescimento e ali foram criadas 

infraestruturas, desde a educação, à segurança, 

superfícies comerciais. Prevalência de uma 

população jovem e disponibilidade/predisposição 

interna para a mudança. 

Alagoas, propriedade do Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana, é uma pequena área de 

habitação social. Foi construída em 1979 para 

realojar famílias de baixo estatuto sócio –

económico (condição social modesta) que viviam 

em condições de habitação precária e/ou eram 

vítimas desalojadas das cheias do Douro.

O bairro é constituído por 8 blocos, 22 entradas e 

nele residem aproximadamente 600 moradores, 

160 famílias, onde 20% são de etnia cigana.
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Este bairro foi alvo de intervenção, com um 

projeto denominado: “Velhos Guetos, Novas 

Centralidades”. Este projeto resultou de uma 

candidatura do Instituto Nacional da Habitação e 

do Estado Português aos fundos do Instrumento 

financeiro do Espaço Económico Europeu (EFTA).

Esta candidatura visou duas áreas de intervenção 

(Alagoas e Rabo de Peixe) que partilham do 

mesmo estatuto periférico, caracterizado por dois 

grandes problemas: a insularidade e a 

interioridade e por graves assimetrias sociais e 

económicas. O projeto Alagoas teve por base 

princípios orientadores do espírito do Plano 

Nacional de Ação para a inclusão: promover a 

sustentabilidade ambiental e a requalificação 

urbana; assegurar a coesão social e a qualidade 

de vida; promover novas formas de regulação 

social entre os diferentes níveis de administração 

pública e a sociedade civil; implementar uma 

abordagem multidimensional a problemas e 

potencialidades; utilizar a inovação e 

conhecimento em termos Know-how 

organizacional, técnico e prático.

Núcleo 7 – Bairro Fundo Fomento 

Habitação (Sacadura)

Conjunto habitacional de média densidade, 

composto por seis edifícios, com 4 pisos e 

semicave, dispostos em duas bandas 

perpendiculares à principal via de acesso. Os 

edifícios apresentam fachada assimétrica, com a 

caixa das escadas voltada para o exterior 

marcando o eixo central. Do lado esquerdo desse 

eixo destaca-se um volume saliente, com duas 

janelas por piso. 

Os fogos apresentam janelas de peitoril, variando 

a sua largura em função do tipo de 

compartimento que serve. A fachada tardoz é 

semelhante à principal, excluindo a escada e a 

entrada principal. 

As fachadas apresentam-se pintadas de cinzento 

claro, destacando a pala da zona das entradas e 

a envolvente das janelas dos arrumos pintados a 

branco. 

A cobertura é de duas águas, em chapa 

ondulada de fibrocimento, com platibanda em 

alvenaria e caleira interior drenando para um 

tubo de queda em cada fachada. 

Os seis blocos, totalizam 46 frações habitacionais 

das tipologias T2,T3 e T4 e 46 frações não 

habitacionais.

Caraterização dos Núcleos Habitacionais 

geridos por outras entidades

Para além dos núcleos geridos pela câmara 

municipal de Peso da Régua e pelo IHRU, 

existem ainda 4 fogos geridos Comissão 

Fabriqueira da Igreja Fontelas e 12 fogos geridos 

pela antiga freguesia de Moura Morta (agora em 

agregação com a freguesia de Vinhós).  
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492 Fogos em 
Bairros de 
habitação 
social

Caracterização da habitação de interesse social

149 fogos geridos pelo município 

12 Vagos a disponibilizar 
após reabilitação

155 adquiridos pelos moradores

137 ocupados

172 fogos geridos pelo IHRU

16 Fogos geridos por outras entidades (Junta de 
Freguesia de Moura Morta; Comissão Fabriqueira de 
Fontelas)
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Designação do Núcleo Totais

Em 
habitação 

Social

Adquiridos 
por 

moradores Vagos T0 T1 T2 T3 T4

Hotel Vilhena 11 11 0 4 0 7 2 2 0

Junta Autónoma das 
Estradas

24 24 0 3 0 0 6 12 6

Avª Diocese de Vila Real 45 44 1 4 0 0 21 18 6

Quinta da Azenha 30 30 0 1 0 0 6 18 6

Moura Morta 12 12 0 0 0 0 0 12 0

Calouste Gulbenkian 100 11 89 0 0 0 0 100 0

Fundação Salazar 24 11 13 0 0 0 0 24 0

Fundo Fomento da 
Habitação

24 18 6 0 0 0 0 24 0

Fontelas (bairro) 4 4 0 0 0 0 3 1 0

Bairro das Alagoas 172 171 1 0 0 15 56 59 42

Bairro Sacadura Cabral 60 15 45 0 0 12 16 24 8

Total 492 337 155
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Pedidos de 
apoio 
habitacional

Seja por indisponibilidade de vagas, seja pelas 

precárias condições de habitabilidade verificadas 

em alguns núcleos, a habitação de interesse 

social é insuficiente para fazer face aos pedidos 

de apoio que chegam aos serviços municipais. 

À data, existem 146 pedidos de habitação ativos 

no concelho, maioritariamente de pessoas ou 

famílias residentes na sede de concelho (28) e na 

antiga freguesia de Godim (21). 

Globalmente, estes agregados apresentam um 

quadro de vulnerabilidade social, caraterizado 

por rendimentos muitos baixos.

A maioria destes agregados vive em habitações 

próprias e permanentes, procurando apoio para 

a reabilitação das suas casas.

É também significativo o número de agregados 

em precaridade, que reportaram dificuldades 

para suportar o custo da renda, procurando da 

parte do município uma solução de habitação 

social.

146 agregados com pedidos de apoio 
habitacional ativos

Freguesia
Situação Perante 
Habitação Condição Indigna

Nº de 
agregados

Nº de 
elementos

Fontelas
Habitação Arrendada Precariedade

1 4

Habitação Própria Insalubridade e Insegurança
5 10

Loureiro Habitação Própria Precariedade
1 2

Loureiro Habitação Própria Insalubridade e Insegurança
5 10

Sedielos Habitação Própria Insalubridade e Insegurança
7 13

Vilarinho dos 
Freires

Habitação Própria Insalubridade e Insegurança
5 10

Habitação cedida Precariedade
2 2

UF Peso da 
Régua e Godim

Habitação Arrendada
Insalubridade e Insegurança

9 19

Precariedade
32 95

Habitação cedida Precariedade
5 8

Habitação Própria
Insalubridade e Insegurança

56 116

Precariedade
1 1

UF Galafura e 
Covelinhas

Habitação Cedida Precariedade
1 1

Habitação Própria Insalubridade e Insegurança
6 11

UF Moura 
Morta e Vinhós

Habitação Própria
Insalubridade e Insegurança

5 10

Uf Poiares e 
Canelas

Habitação Própria
Insalubridade e Insegurança

5 10

Totais 146 322
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A situação atual exige um reforço dos meios e 

recursos municipais, num quadro de 

envolvimento alargado dos diferentes atores 

locais, no sentido de uma resposta mais 

efetiva às carências habitacionais que 

persistem no concelho.

A abordagem parte de uma leitura conjugada 

das possibilidades criadas pelas soluções 1º 

Direito e das carências habitacionais que 

resultam do diagnóstico. Foi tida em 

consideração as especificidades destas 

carências, ponderando-se os diferentes 

contextos urbanos, sociais e familiares em que 

as mesmas ocorrem, assim como situação do 

agregado face a habitação em que reside 

(habitação própria, cedida, arrendada, etc.) 

Sem desvalorizar as carências decorrentes de 

falhas de mercado, o quadro de referência 

apresentado focaliza-se essencialmente nas 

carências habitacionais graves e divide-se em 

dois domínios de intervenção fundamentais: 

▪ Agregados a viver em condições indignas, 

realojados em núcleos de habitação social 

localizados;   

▪ Agregados a viver em condições indignas, 

sem apoio habitacional e residentes em 

habitação dispersa.

Quadro de referência das carências 
habitacionais

Quantificação das 
Carências Habitacionais

Enquadramento no 
programa 1º Direito

Soluções habitacionais a 
Promover

308
Insalubridade e 
Insegurança

308
Reabilitação de frações ou 
de prédios habitacionais 

Promotores

13
7

Município de Peso da Régua

12
Município de Peso da Régua + UF de Moura Morta e 
Vinhós

155 Moradores proprietários

4 Município de Peso da Régua + Comissão Fabriqueira

A viver em núcleos 
de habitação social 
(308)

A viver em habitação 
dispersa (146)

8 Município de Peso da Régua

93 Moradores proprietários

20 Município de Peso da Régua

12 Município de Peso da Régua

103
Insalubridade e 
Insegurança

43 Precariedade

11
4

Reabilitação de frações ou 
de prédios habitacionais 

20
Construção de prédios ou 
empreendimentos habitacionais

12
Aquisição de frações ou de prédios 
degradados e subsequente 
reabilitação dos mesmos



PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

AMEAÇASOPORTUNIDADES

S W
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 Recessão económica em consequência do surto 
pandémico COVID-19;

 Intensificação dos processos de despovoamento do 
interior e dos territórios de baixa densidade;

 Alterações climáticas.

 Perda de competitividade territorial face a outros 
núcleos urbanos próximos com custos de 
construção mais competitivos e mercados de 
arrendamento mais dinâmicos.

 Parque habitacional envelhecido e degradado;

 Existência de bairros sociais degradados;

 Dinâmica demográfica negativa e 
envelhecimento populacional;

 Diminuição do alojamento de residência habitual 
com o crescimento dos alojamentos vagos;

 Mercado imobiliário pouco dinâmico – mercado 
de arrendamento pouco competitivo face à 
opção de aquisição;

 Reabilitação do edificado pouco significativa com 
uma dinâmica construtiva recente, centrada na 
construção nova em áreas periféricas. 

 Bons acessos e bons níveis de conetividade 
regional;

 Elevado valor paisagístico, histórico, cultural 
associado à sua localização no Alto Douro 
Vinhateiro;

 Presença de equipamentos coletivos 
polarizadores à escala regional, Museu do 
Douro, Pavilhão multiusos e piscinas municipais;

 Zona ribeirinha recentemente objeto de um 
programa de regeneração urbana;

 Sucesso de programas de apoio à habitação e 
SOLARH, GTL de Caldas de Moledo e Projeto 
Velhos Guetos, Novas Centralidades no Bairro 
das Alagoas.

 Crescente valorização das amenidades naturais e 
paisagísticas no padrão de procura residencial;

 Crescimento do turismo e nova dinâmica da fileira do 
vinho, como fatores suscetíveis de promover a fixação e 
atração de residentes;

 Entrada em vigor da NGPH que prevê um conjunto de 
instrumentos para garantir o acesso a uma habitação 
adequada e promover a reabilitação do edificado; 

 Existência linhas de apoio financeiro à reabilitação urbana 
e investimentos e na eficiência energética, incluindo 
programas comunitário 
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Do diagnóstico realizado resulta um quadro 

prospetivo de ameaças e oportunidades, que reflete 

os principais desafios colocados ao desenvolvimento 

de políticas de coesão territorial, económica e social 

no concelho. 

A intensificação dos desequilíbrios e assimetrias 

territoriais, particularmente nos planos demográfico 

e económico, ajuda a compreender a magnitude, 

diversidade e expressão territorial das carências 

habitacionais do concelho. 

A dinâmica mais recente é fortemente condicionada 

pelas dificuldades evidenciadas no plano 

demográfico, em particular a tendência de 

envelhecimento e despovoamento territorial. 

Esta tendência sobressaí, num contexto mais 

alargado de desafios territoriais, como um dos 

principais vetores da desqualificação do parque 

habitacional, estando também na base do 

surgimento de novas dinâmicas de reprodução 

geracional da pobreza e de exclusão social.

A degradação física e funcional vem afetando parte 

substancial dos empreendimentos de habitação de 

interesse social do concelho, acentuando as 

dificuldades de inserção social e de cidadania das 

comunidades a habitar nestes fogos.

Para além dos riscos que se colocam aos grupos 

sociais mais vulneráveis, as dificuldades 

habitacionais no concelho estendem-se também a 

camadas da população com rendimentos 

intermédios, que sentem cada vez mais dificuldades 

para encontrar no mercado uma habitação 

adequada sem sobrecarregar o orçamento familiar.

Seja pela escassez da oferta de habitação em 

regime de arrendamento a preços acessíveis, seja 

pelas dificuldades sentidas em conseguir boas 

condições de financiamento para a compra de casa 

própria, a conjuntura atual traduz uma falha de 

mercado que tem deixado cada vez mais franjas da 

população em situação de inacessibilidade 

habitacional, em particular a população mais jovem. 

Apesar do crescimento dos alojamentos vagos no 

concelho, são ainda muitos os bloqueios e 

constrangimentos que obstam a uma mobilização 

dos proprietários dos imóveis no sentido de uma 

dinamização do arrendamento e de uma utilização 

eficiente do parque habitacional existente. 

Particularmente, uma mobilização dos proprietários 

que assente em iniciativas de reabilitação do 

edificado para arrendamento e que possa contribuir 

para quebrar com círculo vicioso de degradação do 

edificado, desvalorização imobiliária do tecido 

urbano, que conduz à perda de atratividade da 

cidade e que reduz perspetivas de rentabilidade dos 

investidores. 

Partindo deste quadro global de desafios e 

oportunidades importa colocar em prática uma 

política pública local que reconheça a promoção da 

habitação como um fator chave para a coesão 

social e económica do concelho de Peso da Régua, 

procurando dar resposta a 3 desafios críticos 

identificados: 

• Desafio 1 | Responder às carências 

habitacionais graves da população mais 

desfavorecida; 

• Desafio 2 | Colmatar falhas de mercado que 

conduzem à inacessibilidade habitacional

• Desafio 3 | Atrair investimento privado para a 

reabilitação do edificado e qualificar o ambiente 

urbano.

A visão que se projeta para o horizonte 2025 

procura traduzir a ambição presente na NGPH e 

perspetivar a acessibilidade à habitação no seu 

sentido mais amplo de habitat, isto é, num quadro 

melhoria global das condições de vida das pessoas 

vida e de afirmação do Peso da Régua com  uma 

cidade funcional, inclusiva, competitiva e inovadora.

As grandes linhas de atuação para a política de 

habitação do Peso da Régua traduzem-se numa 

matriz de intervenção sustentada em 3 Objetivos 

estratégicos, 6 objetivos operacionais.

Dos desafios à Visão

Estratégia de Intervenção

Habitar Peso da Régua 2025 -
Uma cidade que oferece um 
ambiente urbano qualificado 
com habitação condigna e 

acessível para todas as famílias.  



OE1  | GARANTIR UMA RESPOSTA SOCIAL A FAMÍLIAS EM GRAVE 
CARÊNCIA HABITACIONAL

Objetivo operacional 1.2 | Apoiar agregados em condições 
indignas que vivem em habitação dispersa

Objetivo operacional 1.1 |  Reabilitar a habitação de interesse social 
no concelho

Programa 1º Direito

Objetivo operacional  3.1 |  Capacitar os atores locais para 
promoção de soluções habitacionais 

POSEUR  -Eficiência energética 
na Habitação Social 

Reabilitar para Arrendar Programa de arrendamento acessível 

Fundo Nacional para a reabilitação do 
Edificado 

Objetivo operacional 2.1 |  Dinamizar o mercado de 
habitação

Objetivo operacional 2.2  | Estimular a reabilitação 
urbana

OE2 | PROMOVER A ATRATIVIDADE RESIDENCIAL DO 
CONCELHO DE PESO DA RÉGUA

ARU/ORU

IFRRU – Instrumento Financeiro para a reabilitação e 
Revitalização urbana

Orçamento Municipal

OE3 | PROMOVER UM MODELO DE GOVERNAÇÃO PARTICIPADO

DESAFIO 1  | 
Responder às carências 
habitacionais graves da 

população mais desfavorecida

DESAFIO 2  |
Colmatar falhas de 

mercado que conduzem 
a inacessibilidade 

habitacional

DESAFIO 3 | 
Atrair investimento 

privado para a reabilitação 
edificado e qualificar o 

ambiente urbano

Comissão Fabriqueira

J. Freguesia

Proprietários

Instrumentos a mobilizarParceiros a envolver 

Empresas de 
construção civil

Agencias 
Imobiliárias

Orçamento Municipal

Estratégia de Intervenção

IHRU

Objetivo operacional  3.2 |  Acompanhar e avaliar a ELH

Identificação dos objetivos estratégicos e operacionais

CLDS
Habitar Peso da 

Régua 2025 - Uma 
cidade que oferece 

um ambiente urbano 
qualificado com 

habitação condigna e 
acessível para todas 

as famílias.  
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Este objetivo estratégico traduz a necessidade 

de robustecer as respostas dirigidas à 

população mais vulnerável do concelho e que 

se encontra em condições de habitação 

indigna. 

Objetivo operacional 1.1 | Reabilitar a 

habitação de interesse social no 

concelho

É na habitação de interesse social do concelho 

onde se concentra a maior parte das famílias 

em condição indigna, realidade que imprime 

uma necessidade imediata de intervenção por 

parte do município. 

A importância de uma intervenção de natureza 

pública é reforçada pela carência financeira 

que carateriza as famílias alojadas nestes 

fogos. O Município reconhece a importância de 

uma habitação condigna para quebrar com o 

ciclo de reprodução geracional das 

problemáticas sociais e para o exercício de 

uma cidadania plena.

Privilegia-se a reabilitação do parque 

habitacional ao nível das suas frações e, em 

alguns casos, numa lógica de reabilitação 

integral do edificado, espaços públicos 

adjacentes e equipamentos complementares.

A habitação social de gestão municipal será a 

primeira a ser intervencionada, apoiando 

também os agregados titulares de fogos 

localizados nestes núcleos. Numa segunda 

fase, procurar-se-á estender as ações de 

reabilitação à habitação social gerida pelo 

IHRU, uma vez definido modelo de parceria 

para a intervenção nestes fogos.

Objetivo Operacional 1.2 | Apoiar 

agregados em condições indignas em 

habitação dispersa

Este objetivo traduz a necessidade de alargar 

o universo de beneficiários de habitação social 

no concelho, programando uma resposta aos 

pedidos de habitação que chegam aos 

serviços de ação social do município.

A capacidade do município para promover 

novas soluções habitacionais é muito 

condicionada ao stock de habitação de 

interesse social disponível e sustenta-se na 

avaliação rigorosa dos recursos financeiros ou 

imobiliários que o município dispõe para 

aumentá-lo.

Assim, a resposta municipal assentará numa 

conjugação de ações dirigidas à reabilitação 

de património municipal, construção de novos 

fogos, passando também pela aquisição e 

reabilitação de frações dispersas. 

O Município prestará apoio técnico a todos 

agregados habitacionais com habitação 

própria e com disponibilidade para melhorar 

as condições de habitabilidade das suas casas, 

através de candidaturas individualizadas.

Estratégia de Intervenção

Objetivo 
estratégico 1 

____

Garantir uma 

resposta social a 
famílias com graves 

carências habitacional 

Objetivo operacional 1.1 | 

Reabilitar a habitação de interesse 

social no concelho

Objetivo Operacional 1.2 | Apoiar 

agregados em condições indignas que 

vivem em habitação dispersa 
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Este objetivo estratégico incide sobre 2 

domínios de intervenção fundamentais: o 

mercado habitacional e a reabilitação urbana. 

Objetivo operacional 2.1 | Dinamizar o 

mercado de habitação

Num quadro em que a conjuntura económica 

induz novos padrões de organização na vida 

social e familiar e favorece lógicas de 

mobilidade, sobretudo no plano do emprego, 

um mercado habitacional flexível e dinâmico 

constitui uma peça fundamental para a 

atração e fixação de população e de talento 

no concelho.

Importa sobretudo consolidar uma oferta 

habitacional que responda à procura potencial 

pelo território, tirando partido do crescimento 

do turismo e da revalorização das amenidades 

naturais nos padrões de procura residencial. 

Ao município cabe-lhe o papel de agente 

dinamizador, criando as condições favoráveis 

à colocação do excedente habitacional (fogos 

vagos e/ou devolutos) no mercado de 

arrendamento a preços comportáveis.  

Privilegiar-se-á uma ação de proximidade 

junto de proprietários e promotores 

imobiliários, promovendo a divulgação dos 

programas de incentivo ao arrendamento, 

casos do Programa Arrendamento Acessível, 

Reabilitar para Arrendar e o Porta 65, entre 

outros. 

A persistência de bloqueios e 

constrangimentos pode vir a justificar uma 

ação mais interventiva por parte dos poderes 

locais, pelo que, no médio prazo, será 

avaliada a possibilidade de criar uma oferta 

de habitação pública como resposta às falhas 

de mercado, preferencialmente através da 

reabilitação do património municipal existente.

Objetivo Operacional 2.2 | Estimular a 

reabilitação urbana 

A abordagem passa por incentivar a 

recuperação, conservação e manutenção do 

parque habitacional privado, melhorando as 

suas condições de habitabilidade e 

valorizando as dimensões de acessibilidade 

universal e de eficiência energética. 

É fundamental dinamizar os processos 

ARU/ORU, estabelecendo um quadro fiscal 

mais favorável ao investimento privado em 

reabilitação, alavancando assim eficácia dos 

instrumentos de apoio à reabilitação do 

edificado, designadamente o IFRRU 2020

Num quadro em que o parque habitacional do 

concelho é maioritariamente privado, a 

conjugação destas duas dimensões 

(benefícios fiscais e apoio financeiro) é crucial 

à revitalização dos espaços urbanos e para 

uma utilização mais eficiente dos recursos 

habitacionais existentes, com especial 

enfoque no edificado em mau estado de 

conservação e/ou devoluto.

Estratégia de Intervenção

Objetivo 
estratégico 2 

__ 

Promover a 
atratividade 

residencial do 
concelho de Peso da 

Régua

__
Objetivo operacional 2.1 | Dinamizar 

o mercado de habitação

Objetivo Operacional 2.2 | Estimular 

a reabilitação urbana 
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A natureza multideterminada das carências 

habitacionais do concelho obriga ao reforço dos 

níveis de articulação, de capacitação técnica e 

de participação alargada, no quadro de uma 

governação local suportada em modelos de 

atuação ágeis, flexíveis e monitorizáveis.

Nesse sentido, a intervenção preconizada no 

âmbito deste eixo estratégico apresenta uma 

natureza transversal aos dois eixos anteriores e 

desdobra-se em dois objetivos operacionais

Objetivo operacional 3.1 | Capacitar os 

atores locais para a concretização da ELH  

Será dinamizada uma estrutura local 

capacitada para prestar o devido apoio técnico 

às famílias e entidades que procuram os 

serviços municipais, com vista à obtenção de 

apoios no âmbito da NGPH, ou benefícios 

fiscais para a reabilitação do edificado no 

âmbito das ARU/ORU.

O bom funcionamento desta estrutura será 

fundamental para todos as pessoas que, 

preenchendo os requisitos de acesso ao 

programa 1º Direito, optem por promover, 

isoladamente ou enquanto titulares do 

agregado, a solução habitacional através de 

candidaturas próprias, conforme previsto nos 

artigos 25ª e 29º no decreto-lei nº 37/2018 de 

4 de junho, que regula o referido programa.

Por outro lado, e atendendo à diversidade de 

instrumentos no terreno, é fundamental que o 

município assuma, junto dos atores locais, uma 

postura pró-ativa, divulgando os mecanismos 

de apoio existentes. Destacar a sessão de 

informação realizada no âmbito da presente 

ELH, que foi subordinada aos temas da 

regeneração urbana.

Objetivo operacional 3.2 | Monitorizar e 

avaliar a implementação da ELH

A necessidade responder de forma pragmática 

a uma dinâmica habitacional no concelho que é 

por definição mutável, obriga a formas de 

intervir assentes num acompanhamento 

periódico e sistemático 

Nesse sentido será criado um dispositivo de 

acompanhamento e avaliação interno. Este 

assentará em mecanismos de monitorização 

suportados por indicadores mesuráveis, no 

sentido da avaliação da evolução e progresso 

da ELH e contributo das ações para metas e 

resultados.

O funcionamento desta estrutura, bem como 

as suas tarefas e indicadores e metas a 

monitorizar, será objeto de uma descrição mais 

detalhados no capítulo 6 Monitorização e 

Avaliação. 

Estratégia de Intervenção

Objetivo 

estratégico 3

___

Promover um Modelo 

de Governação 

ParticipadoObjetivo operacional 3.1 | 

Capacitar os atores locais para a 

concretização da ELH

Objetivo operacional 3.2 | 

Monitorizar e avaliar a implementação 

da ELH
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Momentos de Participação 

Estratégia de Intervenção



04
Articulação 
estratégica
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O programa 1º Direito é um programa de apoio ao acesso à 

habitação. Este é um programa público criado para a “(…) promoção 

de soluções habitacionais para pessoas que vivem com condições 

habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira 

para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada.”

Nesse sentido, a dimensão de intervenção, criada no âmbito do 

Objetivo Estratégico 1 – Garantir uma resposta social a 

famílias com graves carências habitacional , apresenta um claro 

alinhamento estratégico e programático com 1.º Direito. 

As ações programadas vão permitir o apoio a dezenas de agregados 

no concelho que vivem em condições indignas, deste modo 

contribuindo de forma sensível para o objetivo central do programa  

Ao nível das soluções habitacionais, privilegiou-se a reabilitação física e 

funcional da habitação de interesse social, mitigando os riscos de 

segregação promovendo a integração socio-territorial destas 

comunidades. 

Este objetivo estratégico reitera também o compromisso do município 

com o objetivo promover uma economia de baixo teor de carbono. 

Nesse sentido, todas as ações de reabilitação visam uma melhoria dos 

níveis de conforto térmico nas habitações sociais, implementando um 

conjunto de medidas de eficiência energética, racionalização de 

consumos e de produção renovável na habitação social. 

Para o efeito, afirma-se particularmente importante a mobilização do 

apoio no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte –

NORTE2020, em particular da Prioridade de Investimento (PI) 4.3 –

“Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à 

utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, 

nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação”.

Objetivos Estratégicos  Estratégico da 
ELH de Peso da Régua

Princípios do 1º 
Direito

OE1 OE2 OE3

Acessibilidade habitacional 

Planeamento estratégico 
local



Integração Social 

Estabilidade 

Cooperação 

Participação 

Equidade 

Perequação 

Reabilitação Edificado  

Incentivo ao arrendamento  

Acessibilidades 

Sustentabilidade Ambiental  

Articulação Estratégica

Princípios do 1º Direito
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Articulação Estratégica

O Município do Peso da Régua gere 6 núcleos 

habitacionais que agregam uma população com 

características específicas, requerendo interesse 

para definição de estratégias de intervenção de 

caráter social, cultural e comunitário, 

consolidadas através de uma intervenção em 

rede, com recurso aos parceiros institucionais 

que direta ou indiretamente mantêm contato 

com os núcleos habitacionais. 

Na sequência do Projeto Alagoas, cujo âmbito 

de ação foi o Bairro das Alagoas e cujos 

resultados foram oportunamente considerados 

pelo Secretário de Estado do Planeamento e 

Ordenamento do Território “um bom exemplo”, 

sustentado na maturidade do trabalho 

desenvolvido ao longo de três anos, o Município 

do Peso da Régua criou o Gabinete de Ação 

Social e Habitação, com o objetivo de dar 

continuidade ao que está feito, alargando essa 

intervenção a todo o concelho.

Considera-se uma mais-valia desencadear uma 

intervenção de maior proximidade junto do 

património camarário (habitação) e património 

pertença do Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana, regendo-se pelos seguintes 

princípios ou objetivos orientadores:

Politica municipal para os núcleos de habitação de 
interesse social 

Promoção da sustentabilidade ambiental e consequente requalificação urbana;

Resultados esperados :

Nível Territorial

Nível Socioeconómico

Nível da Inovação e Conhecimento

Integração social, económica e ambiental de áreas periféricas

Promoção da coesão social e qualidade de vida;

Regeneração urbana/ambiental

1

2

3

4

Qualificação de territórios urbanos

Diminuição da degradação ambiental;

Infraestruturas novas e reabilitadas para uso da população residente;

Integração dos espaços nas zonas envolvente

Melhoramento do bem-estar e segurança;

Aumento da auto-estima e de identidades sociais positivas;

Mitigação da pobreza e exclusão social 

Melhoramento do Know-How na implementação e gestão de projetos de renovação urbana local;

Melhoramento do conhecimento dos problemas de coesão/exclusão social e suas soluções

Política Municipal para os 
núcleos de habitação de 
interesse social
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As Áreas de Reabilitação Urbana no concelho de Peso da Régua

ARU de Caldas de Moledo  
Área de Intervenção | 47 443,06 
m2

ARU de Peso da Régua e Godim 
Área de Intervenção | 4 168 365,26 m2

ARU de Presegueda /Vilarinho de 
Freires  
Área de Intervenção | 27 432, 94 m2

O desenvolvimento do PARU de Peso da Régua 

parte do reconhecimento do papel da reabilitação 

urbana enquanto instrumento fundamental para 

promoção dos equilíbrios nos espaços urbanos e, 

consequentemente, para a atração e fixação de 

novas famílias.

Para além da programação de ações de reabilitação 

de iniciativa pública, via mobilização de apoios 

comunitários para o efeito, o PARU, parte de um 

processo prévio que conduziu à delimitação e 

aprovação de 3 Áreas de Reabilitação Urbana:

• Área de Reabilitação Urbana de Peso da Régua 

e Godim [Aprovada e publicada em Diário 

da República n.º 174/2019, Série II de 

2019-09-11]

• Área de Reabilitação Urbana das Caldas de 

Moledo [Aprovada e publicada em Diário 

da República n.º 174/2019, Série II de 

2019-09-11]

• Área de Reabilitação Urbana de Presegueda

[Aprovada e publicada em Diário da 

República n.º 174/2019, Série II de 2019-

09-11]

A aprovação destes instrumentos veio consagrar um 

pacote de benefícios fiscais para os proprietários/ 

entidades interessadas na reabilitação de imóveis 

localizados na área delimitada. No entanto, apesar 

de terem gerado uma dinâmica positiva, muito do 

seu potencial está ainda por concretizar. 

A presente ELH, ao conjugar o acesso à habitação 

com as questão urbanas, dará um forte contributo 

para r(e)dinamização dos processos ARU/ORU e 

para um aproveitamento mais eficiente dos vários 

instrumentos financiamento.

Articulação Estratégica
Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) e iniciativas ARU/ORU
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O referencial estratégico da presente ELH converge com um 

conjunto de princípios, orientações e objetivos definidos em 

instrumentos de programação estratégica âmbito municipal e 

nacional.

Esta estratégia apresenta também medidas que vão ao 

encontro dos desafios identificados na Estratégia Nacional de 

Habitação, que um documento direcionado para o setor da 

habitação em Portugal e apresenta uma visão para o setor: 

“facilitar o acesso às famílias portuguesas à habitação e faz 

referência aos principais desafios que se colocam ao mesmo: 

a reabilitação urbana o arrendamento habitacional e a 

qualificação do alojamentos. 

Evidencia-se também uma convergência estratégia da Nova 

Geração de Políticas de Habitação (NGPH) que tem como 

missão:

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;

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.

Com efeito, a ELH da Peso da Régua dá grande importância 

ao domínio da reabilitação urbana, articulando-se com os 

processos ARU atualmente em curso no território, com 

benefícios fiscais já aprovados.

Objetivos Estratégicos  Estratégico 
da ELH de Peso da Régua

Estratégia Nacional para a Habitação 
(ENH) 2015-2031

OE1 OE2 OE3

Incentivar a conservação duradora e regular do 
edificado 

Reduzir custos e Simplificar o licenciamento na 
reabilitação de Edifícios 

Atrair Investimento para a reabilitação do parque 
habitacional;  

Dinamizar o mercado de arrendamento;  

Integrar e Valorizar os Bairros e a Habitação social 

Contribuir para a inclusão social e a proteção do 
mais desfavorecidos; 

Corresponder às novas realidades sociais e 
demográfica  

Promover a melhoria das condições de alojamento  

Nova Geração de Políticas de 
Habitação

Dar resposta às famílias que vivem em situação de 
grave carência habitacional; 

Garantir o acesso à habitação aos que não têm 
resposta por via do mercado;  

Tornar a reabilitação na principal forma de 
intervenção ao nível do edificado e do 

desenvolvimento urbano
 

Promover a inclusão social e territorial e as 
oportunidades de escolha habitacionais 

Outros instrumentos de politica de habitação 

Articulação Estratégica
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A partir de uma visão integrada dos desafios 

habitacionais do concelho e da definição da matiz 

de intervenção estratégica, propõe-se agora um 

Plano de Ação que contempla uma resposta 

habitacional direcionada às famílias que se 

encontram em condições indignas, como também 

um conjunto de iniciativas municipais orientadas à 

superação dos constrangimentos que se colocam 

ao funcionamento mercado habitacional no 

concelho.

Para uma melhor apreensão das ações e do seu 

enquadramento na matriz estratégica definida, 

remete-se para o Plano de Ação Global. [Quadro 

da página 49].

O plano de ação proposto identifica, para cada um 

dos objetivos estratégicos, o Modelo de 

Intervenção (municipal) a seguir, os Instrumentos 

de Atuação (base municipal), os Recursos a Utilizar 

(fontes de financiamento), os Atores a Envolver e 

as soluções Habitacionais a promover. 

O Objetivo Estratégico 1, que traduz uma 

reposta social dirigida às famílias com graves 

carências habitacionais, prioriza as soluções 

habitacionais assuntes na reabilitação do 

património edificado municipal, bem como ações 

tendentes ao aumento de fogos de habitação social 

no concelho. 

A operacionalização deste objetivo será promovida 

através da mobilização dos apoios previstos no 

programa 1º Direito e pressupõe o seguinte quadro 

de atuação do município:

1. Promotor direto da solução habitacional 

(Entidade Beneficiária) | (1) reabilitação da 

habitação social existentes, melhorando as 

condições de habitabilidade dos agregados 

neles realojados; (2) criação de novos fogos 

para responder aos pedidos de apoio 

habitacional de agregados em habitação 

dispersa,  alargando o nº de beneficiários de 

habitação social no concelho. [Quadro da 

página 51]

2. Promotor indireto das soluções | Apoio 

técnico a agregados para a reabitação das 

suas habitações (beneficiários diretos). 

[Quadro da página 52]

Considerando a diversidade e magnitude das 

carências habitacionais, foi necessário estabelecer-

se uma priorização das soluções preconizadas, por 

forma a garantir que a sua implementação seja 

viável nos próximos 6 anos.

Deste modo, e cumprindo com o disposto do artigo 

5º da Portaria nº230/2018 de 17 de agosto, as 

ações previstas serão a base do acordo de 

cooperação/financiamento a celebrar com o IHRU, 

sendo por esse motivo objeto de uma 

sistematização própria, na qual se junta a 

quantificação dos agregados familiares que reúnem 

as condições de acesso (condição indigna) e as 

soluções habitacionais a promover. [Quadros da 

página 53]

O Objetivo Estratégico 2 integra um conjunto de 

iniciativas a operacionalizar no âmbito de outros 

programas de apoio da NGPH. Projeta-se 

essencialmente, uma ação municipal que conduza a 

uma mobilização mais efetiva dos diversos 

instrumentos de apoio nacional e comunitário 

dirigidos à dinamização do mercado de 

arrendamento, bem como um maior envolvimento 

dos agentes privados nos processos de reabilitação 

urbana em curso no concelho.

O objetivo estratégico 3 enquadra todas as 

iniciativas de divulgação, monitorização e avaliação 

da ELH, sendo a sua operacionalização assegurada 

no quadro da orgânica municipal, em particular no 

âmbito do modelo de governação partilhada que se 

visa implementar.
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Plano de ação (global)

OE2 | Promover a 
atratividade residencial do 

concelho

1. Reabilitação  património municipal e da 
criação de novos fogos;

2. Apoio técnico a beneficiários diretos 

Modelo de Intervenção

Instrumentos/Recursos

Orçamento Municipal

Programa 1º Direito

POSEUR  - Eficiência energética na Habitação 
Social 

Atores a envolver
IHRU

Junta de Freguesia de Moura Morta

Comissão fabriqueira da Igreja 

Privados

Ações a promover
1. Reabilitação de frações ou de prédios 

habitacionais

2. Construção de prédios ou empreendimentos 
habitacionais;

3. Aquisição de frações ou de prédios 
degradados e subsequente reabilitação dos 
mesmos

OE 1 | Garantir uma 
resposta social a famílias 

em grave carência 
habitacional

Modelo de Intervenção
1. Criação da condições favoráveis à 

dinamização do setor habitacional e da 
reabilitação;; 

2. Promotor iniciativas de reabilitação (edificado 
e espaço público) e de habitação pública

Instrumentos/Recursos
Orçamento Municipal

Processos ARU/ORU (Benefícios fiscais)

Outros Instrumentos da NGPH (Programa 
arrendamento Acessível, Porta 65, Reabilitar 
para Arrendar, IFRRU 2020,etc)

Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado

Atores a 
envolverProprietários

Agentes imobiliários;

Empresas de construção civil

Ações a 
promoverRegeneração urbano do espaço publico 

Dinamização das ARU/ORU (concessão de 
incentivos fiscais

OE3 | Promover um Modelo 
de Governação Participado

Modelo de Intervenção

1. Gestão política e estratégica centrada no 
executivo, em articulação com os atores 
territoriais relevantes (público, privado e do 3º 
Setor).

2. Gestão técnica e operacional garantida no 
quadro da orgânica municipal (Gabinete de da 
Habitação e Reabilitação Urbana) 

Instrumentos/Recursos

Orçamento Municipal

Desenvolvimento de um plano de 
comunicação

Realização de sessões publicas de divulgação 
dos instrumentos de apoio

Ações a promover 
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Ações da ELH promovidas pelo Município de Peso da Régua

Nº 
Ação

Ação ELH

Famílias a apoiar

Investimento prioridade
ano de 

execuçãosituação face ao 
realojamento

Condição indigna Agregados Pessoas

1
Reabilitação para reconversão do Hotel Vilhena 
em habitação Social 

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 7 19

1.200.000,00 € 1 2021

Em habitação dispersa
Insalubridade e Insegurança 1 1

Precariedade 3 4

2
Reabilitação do Bairro da Moura Morta (Junta de 
Freguesia)

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 12 26 882.176,36 € 2 2022

3 Reabilitação do Bairro Calouste Gulbenkian Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 11 26 632.194,18 € 2 2022

4 Reabilitação do Bairro da Fundação Salazar Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 11 23 631.397,66 € 2 2022

5 Reabilitação do Bairro Fomento Habitação Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 18 46 1.033.948,13 € 2 2022

6
Reabilitação do Bairro Junta Autónoma das 
Estradas

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 21 38
848.582,22 €

2

2022

Em habitação dispersa Insalubridade e Insegurança 3 10 2

7 Reabilitação do Bairro Quinta da Azenha

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 29 75
2.431.362,04 € 3 2023

Em habitação dispersa Insalubridade e Insegurança 1 4

8 Reabilitação do Bairro Diocese Vila Real

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 40 94

2.982.366,13 € 3 2023

Em habitação dispersa
Insalubridade e Insegurança 3 6

Precariedade 1 1

9 Reabilitação da Escola de Fontelas Em habitação dispersa Precariedade 3 10 450.000,00 € 3 2023

10 Reabilitação da Antiga Casa da Cadeia Em habitação dispersa Precariedade 6 19 420.000,00 € 3 2023

11 Construção de novos fogos Em habitação dispersa
Insalubridade e Insegurança 2 2

1.600.000,00 €
3

2025

Precariedade 18 45 3

12 Aquisição + reabilitação de frações dispersas Em habitação dispersa Precariedade 12 34 1.600.000,00 € 3 2024

14 Reabilitação do Bairro de Fontelas Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 4 5 400.000,00 € 2 2022

Totais 206 488 15.112.026,72 €
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Plano de ação (1º Direito)
Ações da ELH promovidas por Beneficiários Diretos (Promotor Indireto)

Nº 
Ação

Ação ELH 

Famílias a apoiar

Investimento prioridade
ano de 

execuçãosituação face ao 
realojamento

Condição indigna Agregados Pessoas

13
Apoio Técnico a Beneficiários Diretos (Reabilitação de 
fogos privados no Bairro Calouste Gulbenkian)

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 89 145
4.492.375,13 € 

2 2022

13
Apoio Técnico a Beneficiários Diretos (Reabilitação de 
fogos privados no Bairro da Fundação Salazar)

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 13 19
656.243,44 € 

2 2022

13
Apoio Técnico a Beneficiários Diretos (Reabilitação de 
fogos privados no Bairro das Alagoas) 

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 1 2
50.000,00 € 

2 2022

13
Apoio Técnico a Beneficiários Diretos (Reabilitação de 
fogos privados no Bairro Diocese Vila Real) 

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 1 2
57.041,76 € 

3 2023

13
Apoio Técnico a Beneficiários Diretos (Reabilitação de 
fogos privados no Bairro Fomento Habitação)

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 6 18
302.695,31 € 

2 2023

13
Apoio Técnico a Beneficiários Diretos (Reabilitação de 
fogos privados no Bairro Sacadura Cabral)

Realojadas no Núcleo Insalubridade e Insegurança 45 92
2.250.000,00 € 

2 2023

13
Apoio Técnico a Beneficiários Diretos (Reabilitação de 
habitação dispersa) 

Em habitação dispersa Insalubridade e Insegurança 93 186
4.650.000,00€ 

2 2023

248 464 12.458.355,64 € 
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Programação financeira das soluções habitacionais

Programação financeira - Soluções Promovidas pelo Município de Peso da Régua 

Programação financeira - Soluções Promovidas por outras entidades e beneficiários diretos

Prioridade Solução Habitacional
Famílias a apoiar Programação Agregados

Condição Indigna Agregados Pessoas Investimento 2021 2022 2023 2024 2025

1
Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais

Insalubridade e 
Insegurança

8 20
1.200.000,00 € 

1.200.000,00 € 
[11;24]

Precariedade 3 4

2
Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais

Insalubridade e 
Insegurança

80 174 4.428.298,55 € 
2.014.149,28 €

[40; 80]
2.414.149,28 € 

[40;94]

3

Aquisição de frações ou de prédios 
degradados e subsequente 
reabilitação dos mesmos

Precariedade 12 34 1.600.000,00 € 
800.000,00 €

[6; 17]
800.000,00 €

[6; 17]

Aquisição de terrenos e construção de 
um empreendimento habitacional em 
regime de habitação de custos 
controlados;

Insalubridade e 
Insegurança

2 2
1.600.000,00 € 

533.333,33 €
[6; 15]

533.333,33 €
[6; 15]

533.333,33 € 
[8; 17]

Precariedade 18 45

Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais

Insalubridade e 
Insegurança

73 179

6.283.728,17 € 
2.706.864,09 €

[37; 88]
3.141.864,09 €

[42;107]
435.000,00 € 

[4;14]
Precariedade 10 30

Totais 206 488
15.112.026,72 

€ 
3.214.149,28 €

[51;104]
5.121.013,36 €

[77;182]
4.475.197,42 €

[54;139]
1.768.333,33 €

[16;46]
533.333,33 €

[8;17]

Prioridade Solução Habitacional

Famílias a apoiar Programação Agregados

Condição 
Indigna

Agregados Pessoas Investimento 2021 2022 2023 2024 2025

2
Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais

Insalubridade e 
Insegurança

247 462 12.401.313,88 € 
5.225.656,94 €

[105;199]
7.175.656,94 € 

[142;263]

3
Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais

Insalubridade e 
Insegurança

1 2 57.041,76 € 28.520,88 €
28.520,88 €

[1;2]

Totais 248 464
12.458.355,64 

€ 

5.225.656,94 
€

[100;199]

7.204.177,82 
€

[142;263]

28.520,88 €
[1;2]
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Monitorização e 
Avaliação

Objetivo 

operacional
Indicadores

Situação de 

referência

Meta

2022 2025

1.1 Agregados em condições indignas na Habitação Social 153 73 0

1.2

Fogos de Habitação Social Municipal 153 185 203

Agregados apoiados no 1º D 0 234 454

2.1 Nº de contratos de arrendamento acessível 0 5 10

2.2 Fogos reabilitados 0 254 434

3.1 Sessões públicas de divulgação realizadas 0 3 6

3.2 Relatórios de Execução da ELH 0 3 6

1. Monitorizar

Acompanhamento da 

ELH

 Acompanhamento regular da evolução das 
carências habitacionais graves no território

 Identificação de alterações conjunturais com 
efeitos potenciais no acesso à habitação

2. Avaliar

3. Comunicar

 Aferição do grau de execução da ELH.
 Identificação de desvios face às metas 

programadas.
 Definição de medidas de correção de desvios..

 Divulgação dos resultados 
 Sessões de divulgação dos instrumentos e 

programas da NGPH.

A avaliar para melhor conhecer e agir é fator critico 

para o sucesso da ELH. Para o efeito, o Município 

de Peso da Régua irá dinamizar uma estrutura local 

para coordenação estratégica e operacional entre os 

diferentes atores, disponibilizando os recursos 

organizativos, técnicos e materiais necessários para 

garantir a eficiência e eficácia de todas as iniciativas 

a realizar no âmbito na ELH. 

Esta estrutura funcionará a partir da orgânica 

municipal existente contemplando, essencialmente, 

dois níveis de gestão:

Gestão Estratégica e Política – centrada no 

executivo municipal, em estreita articulação com os 

demais atores locais, que tem com responsabilidade 

promover as dinâmicas participativas e garantir os 

canais de comunicação permanentes no sentido de 

uma ação concertada entre as partes envolvidas na 

implementação da Estratégia de Intervenção. 

Gestão técnica e operacional – dispositivo de 

acompanhamento e monitorização da ELH 

funcionará sobretudo de readequação dos 

departamentos municipais.  Esta estrutura reporta 

diretamente à Gestão Estratégica e Política, e tem 

como incumbência a recolha, sistematização e 

reporte dos indicadores necessários à avaliação da 

implementação da ELH, bem como o grau de 

mobilização dos instrumentos e soluções 

habitacionais previstos e o nível de execução 

financeira.

O dispositivo de acompanhamento e monitorização 

terá as seguintes incumbências:

 Produzir os elementos necessários ao cumprimento 

dos requisitos legais particularmente no que concerne 

ao acordo de financiamento celebrado no âmbito do 

1º Direito;

 Avaliar o contributo das ações da ELH para objetivos 

e metas definidas,

 Fomentar a participação e o envolvimento dos 

diferentes stakholders;
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