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Habilitações académicas e profissionais:
Licenciatura em Relações Internacionais, pela Faculdade de Economia 

da Universidade de Coimbra (2009 -2011);
Pós -Graduação em Relações Internacionais, pela Faculdade de Eco-

nomia da Universidade de Coimbra (2011 -2012);
Pós -Graduação em Comunicação e Marketing Político pelo Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas (2016 -2017).

Experiência profissional:
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas — Se-

cretariado Executivo Técnico — Responsável por Comunicação e Ma-
rketing Digital (2016 -2018);

Câmara Municipal de Coimbra — Secretário do Gabinete de Apoio 
à Vereação (2015 -2016);

FNWAY -Consulting — Consultoria técnica autárquica — Planea-
mento estratégico municipal (2015);

Secretariado do Grupo S&D do Parlamento Europeu — Programa 
Francis Valls — Trainee de especialização em Comércio Internacional 
(2014 -2015);

Centro Norte -Sul do Conselho da Europa — Membro das Equipas 
de Coordenação de Eventos de Cooperação e Política Internacional 
(2011 -2012);

Domingo no Mundo, L.da — Assistente de Produção (2008 -2012).
311739285 

 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 15718/2018
Para os devidos efeitos, se faz público que, no âmbito das compe-

tências detidas em matéria de gestão de pessoal (previstas na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09), determinei com 
base no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro 
(OE2018) e nos termos da proposta da Sra. Vereadora com competência 
em Gestão de recursos Humanos, datada de 11 -10 -2018, obtido o acordo 
da interessada, a prorrogação excecional da mobilidade da Assistente 
Operacional: Carla Susana Gonçalves Vaz, adstrita à Divisão de Cultura, 
Desporto e Juventude, na categoria de Assistente Técnica, com efeitos 
a 13 -10 -2018, até 31 de dezembro de 2018. A trabalhadora aufere a re-
muneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela 
remuneratória única, atualmente no valor pecuniário de (683,13€)

(Isento de visto do Tribunal de Contas)
2018 -10 -12. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.

311740029 

 Aviso n.º 15719/2018
Para os devidos efeitos, se faz público que, nos termos do despacho 

da Sra. Vereadora Dra. Márcia Barros, com competências em Gestão de 
Recursos Humanos, datado de 11 de outubro de 2018, foi concedida, com 
base nos artigos 92.º, 93.º, 94.º e 97.º, todos da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20/06, foi emitido parecer favorável à mobilidade na categoria da 
Assistente Operacional desta Autarquia — Maria Elisabete Gonçalves 
Lopes, para o Município de Vila Nova de Famalicão, auferindo a remu-
neração correspondente à 3.ª posição remuneratória, nível 03 da tabela 
remuneratória única, atualmente no valor pecuniário de (583,58€).

A mobilidade é pelo prazo de 18 meses, iniciando -se em 
15 -10 -2018.

(Isento de visto do Tribunal de Contas)
2018 -10 -15. — O Presidente, Raúl Cunha, Dr.

311740061 

 Aviso n.º 15720/2018
Para os devidos efeitos, se faz público que, decorrente do Despacho 

n.º 32, datado de 10 de outubro de 2018, proferido no âmbito das com-
petências previstas em matéria de gestão de pessoal alínea a) do n.º 2 
do artigo 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na sequência do 
procedimento concursal desencadeado para ocupação de dez postos 
de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, aberto por 
aviso n.º 3859/2017, publicado no D. R. 2.ª série, n.º 72 de 11 -04 -2017, 
foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado com 
os candidatos aprovados em 1.º lugar: Ref.ª n.º 01/2017 — Auxiliar de 
Serviços Gerais — Sérgio Adamastor Gonçalves Ferreira Leite Teixeira, 
Carlos Miguel Teixeira Ribeiro e António José Soares Oliveira Rodri-
gues, sendo -lhes atribuída a remuneração correspondente à 1.ª posição 

remuneratória da carreira Assistente Operacional, nível 2 da Tabela 
Remuneratória Única, atualmente no valor pecuniário de € 580,00. 
Os referidos contratos produzem efeitos a 15 do mês outubro de 2018.

O Júri de acompanhamento do período experimental dos trabalhadores 
tem a seguinte constituição: Presidente: Horácio Pereira Castro — Chefe 
da Divisão de Conservação e Ambiente (DCA). Vogais Efetivos: Maria 
José Alves Novais — Técnica Superior e Elvira Gabriela Alves Costa. 
Vogais Suplentes: José Paulo Gonçalves Costa — Técnico Superior e 
Ana Paula Queirós Gomes Campos Marques, Técnica Superior.

O período experimental tem início a 15 de outubro de 2018 e a ava-
liação do período experimental será de acordo com a seguinte fórmula: 
CF=55 %*ER+35 %*R+10 %*FP, em que: CF= Classificação Final; 
ER= Elementos recolhidos pelo Júri; R= Relatório e FP= Formação 
Profissional.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
2018 -10 -15. — O Presidente, Dr. Raul Cunha.

311739536 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Edital n.º 1020/2018
Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º 
do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, diploma que estabelece o 
regime jurídico da reabilitação urbana, torna público que a Assembleia 
Municipal, em sua sessão de 25 de setembro de 2018, deliberou aprovar 
uma proposta da Câmara Municipal, aprovada em sua reunião ordinária 
de 2 de agosto de 2018, que procede à delimitação da área de reabilitação 
urbana do Centro Histórico: área classificada como património cultural 
da humanidade pela UNESCO, Rua Francisco Agra, Avenida General 
Humberto Delgado e quarteirão da Rua de Santo António, Rua Gil Vi-
cente e Rua Paio Galvão, conforme documentos em anexo — memória 
descritiva e planta. Para constar e devidos efeitos, será este edital afixado 
nos Paços do Município, publicado na 2.ª série do Diário da República 
e no sítio da internet em www.cm -guimaraes.pt.

17 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Domingos 
Bragança.

Memória Descritiva

Área de reabilitação urbana do centro histórico: área classificada 
como património cultural da humanidade pela UNESCO, Rua 
Francisco Agra, Avenida General Humberto Delgado e quarteirão 
da Rua De Santo António, Rua Gil Vicente e Rua Paio Galvão.

Enquadramento Legal
O regime jurídico de reabilitação urbana (RJRU), enquadrado pelo 

Decreto -Lei n.º 307/2009 de 23 outubro, alterado e republicado pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 agosto, perspetiva a constituição de “áreas de 
reabilitação urbana” (ARU) enquanto “áreas territorialmente delimita-
das que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos 
edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e 
dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no 
que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 
salubridade, justifiquem intervenções integradas, através de operações 
de reabilitação urbana aprovadas em instrumentos próprios ou em planos 
de pormenor de reabilitação urbana”.

Inerente a esta figura legal um conjunto de benefícios e incentivos 
fiscais e administrativos, as áreas de reabilitação urbana poderão assu-
mir as figuras de “operação de reabilitação urbana simples” (quando 
dirigida fundamentalmente à reabilitação do edificado) ou “operação 
de reabilitação urbana sistemática” (quando conjugada a reabilitação do 
edificado com a (re) qualificação do tecido urbano, suas infraestruturas, 
seus equipamentos e espaços verdes e onde o investimento e as ações 
públicas são determinantes).

As ARU perseguem e visam contribuir para a concretização dos 
grandes objetivos de reabilitação urbana, a saber: conjugar e harmonizar 
a reabilitação privada dos edifícios com o dever público de qualificar o 
espaço comunitário ou público; coordenar a ação dos diferentes atores 
que atuam sobre o território; Agilizar procedimentos administrativos; 
encontrar novos modelos de gestão e atuação na cidade bem como iden-
tificar ferramentas e instrumentos financeiros e cadastrais que potenciem 
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a eliminação daqueles que são, regra geral, apontados como os grandes 
entraves à reabilitação — o custo e a propriedade.

Tida como um grande veículo de regeneração e promoção das cida-
des, a reabilitação urbana conhece hoje uma consensualização da sua 
prioridade que encontra nas ARU uma forma concreta e facilitadora de 
uma concretização coerente e eficaz.

Estratégia Global de Atuação Municipal
Perseguindo a valorização e a qualificação do sistema territorial po-

licêntrico reconhecido a Guimarães, a rentabilização e aprofundamento 
do espaço público enquanto polo de atuação comunitária por excelência, 
o reforço da economia e do património enquanto elementos estrutura-
dores da identidade e do dinamismo do Município, numa estratégia 
(plasmada nos instrumentos de gestão territorial em vigor) onde as 
vilas ocupam papel charneira entre a cidade e as freguesias e âncoras 
territoriais, procura -se:

1 — Assunção da reabilitação como princípio natural de intervenção 
(embora não negando a construção nova feita património do futuro);

2 — Tratamento de todo o património por igual, independentemente 
da sua dimensão ou presença;

3 — Requalificação continuada do espaço público não só ao nível do 
seu subsolo e infraestruturação como também ao nível da sua super-
fície e mobiliário urbano (promovendo melhores condições de estar e 
circular — favorecendo a bicicleta e a pedonalização);

4 — Envolvimento constantemente da população local;
A estratégia desenhada sustenta -se num tempo de coerência e per-

sistência e no aprofundamento do seu percurso longo que se renova 
no presente com o referencial central na construção de um ambiente 
urbano de excelência.

Critérios de Delimitação
Identificam -se um conjunto de quatro critérios que fundamentam a 

delimitação proposta:
1 — Critérios físicos, relacionados com legibilidade de construções, 

topografia e elementos notáveis presentes no território;
2 — Critérios de relevância patrimonial, histórica e urbanística;
3 — De complementaridade funcional e abrangência por intervenções 

municipais já realizadas ou perspetivadas;
4 — Importância e impacto da área/elementos incorporados na con-

cretização dos objetivos gerais identificados e nos estudos urbanísticos 
realizados.

Características da ARU
Área de reabilitação urbana sistemática
Operação de reabilitação urbana
Entidade gestora da ARU: Câmara Municipal de Guimarães

Descrição Sintética da Área Definida
De área igual a 28,21 ha (área total sujeita na presente ARU), esta zona 

territorial afigura -se como a área classificada como património Cultural 
da Humanidade da UNESCO e os quarteirões adjacentes localizados 
a poente, definidos pelas artérias, rua General Humberto Delgado, rua 
Francisco Agra, rua de Gil Vicente e rua de Santo António.

A área classificada como de Centro Histórico, corresponde à área 
classificada como património Cultural da Humanidade da UNESCO, 
cresceu em função de uma dinâmica urbana gerada entre dois polos sig-
nificativos, a “Vila Baixa“e a “Vila Alta” — um pequeno burgo em torno 
de um mosteiro dúplice na planície e um núcleo de menores dimensões 
em redor do castelo, na colina. Guimarães confirma -se durante o período 
da formação da nacionalidade quando D. Afonso Henriques (primeiro 
rei português). A cidade histórica de Guimarães está assim associada à 
fundação da identidade nacional portuguesa no séc. XII.

Hoje, fruto de uma reabilitação estruturada ao longo dos últimos 
30 anos com critérios de preservação da autenticidade do edificado 
existente, em face do crescimento do turismo em Portugal, não desco-
rando o crescente interesse na descoberta das cidades classificadas pela 
UNESCO como Património da Humanidade e pela identidade que este 
Centro Histórico mantém, apresenta -se hoje com um forte investimento 
nas áreas do turismo, comércio e habitação.

O quarteirão delimitado pelas ruas de Santo António, Gil Vicente e 
Paio Galvão apresenta -se hoje com uma predominância funcional, o 
comércio, que urge dinamizar e por conseguinte criar sinergias de forma 
a alargar e potenciar as áreas contíguas.

Hoje, o interior do quarteirão, fortemente descaracterizado e com 
bolsas de aparcamento automóvel sob estruturas de tipologia “fabril”, 
apresenta uma densidade construída que cria problemas ao nível da se-
gurança contra incêndios e dificuldades na relação de compatibilização 

entre lotes e edificações. A salubrização desta zona é o objetivo que se 
pretende atingir, reduzindo densidades e valorizando os lotes onde se 
inserem e restituindo logradouros permeáveis.

A rua Francisco Agra corresponde a uma área central da cidade, sendo 
elemento de charneira com a cidade denominada “moderna”. Antiga via 
de saída da cidade para Braga, esta rua ostenta maioritariamente uma 
tipologia de lote comprido e estreito intercalado com habitações de maior 
dimensão, conforme é comum a todas as vias principais de acesso ao 
antigo Burgo. O espaço público é atualmente alvo de projeto próprio de 
requalificação e valorização espacial no sentido de criar sinergias para 
um maior incentivo à reabilitação do edificado.

Objetivos Gerais e Específicos
Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros 

urbanos enquanto fatores de estruturação territorial, de bem -estar e de 
competitividade regional;

Reabilitação e qualificação do espaço público;
Reabilitação integral de edifícios desde que inserida na reabilitação 

da envolvente;
Valorização patrimonial e infraestruturas verdes;
Pensar a cidade ao nível da mobilidade e do uso da bicicleta;
Reabilitação integral de edifícios para equipamento público, habitação;
Reabilitação e reconversão de edifícios abandonados para serviços, 

comércio e habitação e diminuição dos índices de construção nos lotes 
já densamente construídos dotando -os de áreas permeáveis;

Reabilitar e requalificar o espaço público, dotando -o de um melhor 
desenho urbano, melhores condições físicas de circulação pedonal e 
ciclável e incrementando condições de conforto e segurança;

Promover o espaço público como palco privilegiado de expressão 
de vida comunitária;

Favorecer a permeabilidade do solo, promovendo ações de recon-
versão do tratamento e pavimentação do solo em nome de uma melhor 
paisagem urbana, mais intensa arborização e melhor drenagem de águas;

Favorecer e incrementar relações físicas e visuais entre a área central 
da cidade e a zona das Hortas, nomeadamente, criando novas ligações 
físicas e requalificando as existentes;

Reabilitar e requalificar o edificado existente, favorecendo a presença 
de edificado de valor patrimonial, a refuncionalização de outro edificado 
e, ainda, do parque habitacional em geral de modo a aumentar o bom 
desempenho construtivo do mesmo;

Prolongar e estender a regeneração urbana;

Breve Descrição de Benefícios Fiscais Passíveis de Aplicação
Sem prejuízo do desenvolvimento e aprofundamento dos benefícios 

fiscais a fixar, nomeadamente o detalhe dos critérios técnicos do cálculo 
e valorização do investimento — à luz do realizado para as duas áreas 
de reabilitação urbana em vigor — (situação a realizar até à conclusão 
da proposta de delimitação e aprovação da área de reabilitação urbana, 
fixa -se (em função do enquadramento conferido pelo normativo legal 
em vigor, nomeadamente referente aos estatutos de Benefícios Fiscais 
(EBF) e RJRU) um conjunto de benefícios fiscais que deverão ser 
aplicados quando se observe:

1 — Uma efetiva ação de reabilitação comprovada pelo Município 
generalizada a toda a estrutura edificada e contributiva para a concreti-
zação dos objetivos da presente ARU;

2 — Uma parcial ação de reabilitação comprovada pelo Município 
sobre a estrutura edificada existente e contributiva para a concretização 
dos objetivos da presente ARU;

3 — A adoção de materiais e soluções construtivas “ambientalmente 
mais eficazes e inovadores”;

4 — A alteração e reconversão funcional do edificado de funções 
menos qualificadoras do ambiente urbano (indústrias, armazéns gera-
dores de ruído, perturbação viária, …) para habitação (e fixação, ainda 
que parcial, de pessoas) ou atividade económica de proximidade como 
comércio e/ou serviços;

Exceto o ponto 2, que deverá ser objeto de redução proporcional entre 
a área reabilitada e a área total do edifício e o ponto 3 que se afigura 
“qualificador” e não “operativo”, fixa -se como benefícios fiscais:

1 — A redução, até ao limite da eventual isenção, do imposto mu-
nicipal de imóveis (IMI) até cinco anos após a ação de reabilitação 
(inclusive);´

2 — A redução, até ao limite da eventual isenção, do imposto munici-
pal de imóvel (IMI) isenção, do imposto municipal de transações (IMT) 
no que se refere à primeira transmissão após a ação de reabilitação;

3 — A redução da taxa do imposto de valor acrescentado (IVA) para 
6 % em empreitadas de reabilitação.

Igualmente, e como complemento aos benefícios fiscais identificados, 
fixa -se também a redução da taxa administrativa e da taxa de urbaniza-
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ção em 50 % nos processos inerentes a ações de reabilitação realizadas 
dentro da presente ARU que recorram a materiais e soluções construtivas 
“ambientalmente mais eficazes e inovadores”.

(Alguns) Investimentos Realizados | A Realizar
Sem prejuízo da identificação de outros investimentos | intervenções 

que, por força do contexto e da alavancagem que a área de reabilitação 
urbana gerará, identificam -se algumas intervenções que se entendem 
de fixar e necessárias:

1 — Reabilitação e requalificação do espaço público, com especial 
evidência para a melhoria significativa da área de uso pedonal, nomea-
damente a rua Francisco Agra e adjacentes;

2 — Arranjo urbanístico com implementação do percurso pedonal no 
“adarve”, tramo da muralha de Guimarães;

3 — Reabilitação e refuncionalização da antiga “Torre da Alfân-
dega”;

4 — Reabilitação de edifícios e equipamentos expressivos na dimen-
são física e funcional, nomeadamente “antiga escola de Santa da Luzia” 
e “sede do C.A.R.”;

5 — Reabilitação e melhoria da qualidade construtiva e funcional 
do parque edificado e equipamentos (nomeadamente aqueles de idade 
mais avançada);

(Alguns) Promotores/Parcerias das Intervenções
Câmara Municipal de Guimarães;
Administração central e Junta de Freguesia da cidade;
Empresas municipais e instituições religiosas
Entidades e Associações locais (Instituições particulares de segurança 

social, Escuteiros…);
Proprietários privados.

Desenhado como um documento simultaneamente orientador e ope-
rativo, acredita -se que a ARU poderá ser um instrumento catalisador do 
processo de reabilitação, requalificação e regeneração da área central 
da cidade

ANEXO

Planta de delimitação da área de reabilitação urbana 
agora proposta (ampliação e redelimitação) 

  
 311740118 

Municipal, em sua sessão de 25 de setembro de 2018, deliberou aprovar 
uma proposta da Câmara Municipal, aprovada em sua reunião ordinária 
de 2 de agosto de 2018, que procede à alteração e ampliação da Área 
de Reabilitação Urbana (ARU) do centro da cidade: Rua de D. João I à 
Zona de Couros de modo a incluir as zonas das hortas e Cruz de Pedra, 
conforme documentos em anexo — memória descritiva e planta. Para 
constar e devidos efeitos, será este edital afixado nos Paços do Município, 
publicado na 2.ª série do Diário da República e no sítio da internet em 
www.cm -guimaraes.pt.

17 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Domingos 
Bragança.

Memória descritiva

Área de Reabilitação Urbana do centro da cidade:
Rua de D. João I à Zona de Couros

de modo a incluir as zonas das hortas e Cruz de Pedra

Enquadramento legal
O regime jurídico de reabilitação urbana (RJRU), enquadrado pelo 

Decreto -Lei n.º 307/2009 de 23 outubro, alterado e republicado pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 agosto, perspetiva a constituição de «áreas de 
reabilitação urbana» (ARU) enquanto «áreas territorialmente delimita-
das que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos 
edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e 
dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no 
que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 
salubridade, justifiquem intervenções integradas, através de operações 
de reabilitação urbana aprovadas em instrumentos próprios ou em planos 
de pormenor de reabilitação urbana».

Inerente a esta figura legal um conjunto de benefícios e incentivos 
fiscais e administrativos, as áreas de reabilitação urbana poderão assu-
mir as figuras de «operação de reabilitação urbana simples» (quando 
dirigida fundamentalmente à reabilitação do edificado) ou «operação 
de reabilitação urbana sistemática» (quando conjugada a reabilitação do 
edificado com a (re)qualificação do tecido urbano, suas infraestruturas, 
seus equipamentos e espaços verdes e onde o investimento e as ações 
públicas são determinantes).

As ARU perseguem e visam contribuir para a concretização dos 
grandes objetivos de reabilitação urbana, a saber: conjugar e harmonizar 
a reabilitação privada dos edifícios com o dever público de qualificar o 
espaço comunitário ou público; coordenar a ação dos diferentes atores 
que atuam sobre o território; Agilizar procedimentos administrativos; 
encontrar novos modelos de gestão e atuação na cidade bem como iden-
tificar ferramentas e instrumentos financeiros e cadastrais que potenciem 
a eliminação daqueles que são, regra geral, apontados como os grandes 
entraves à reabilitação — o custo e a propriedade.

Tida como um grande veículo de regeneração e promoção das cida-
des, a reabilitação urbana conhece hoje uma consensualização da sua 
prioridade que encontra nas ARU uma forma concreta e facilitadora de 
uma concretização coerente e eficaz.

Estratégia global de atuação municipal
Perseguindo a valorização e a qualificação do sistema territorial po-

licêntrico reconhecido a Guimarães, a rentabilização e aprofundamento 
do espaço público enquanto polo de atuação comunitária por excelência, 
o reforço da economia e do património enquanto elementos estrutura-
dores da identidade e do dinamismo do Município, numa estratégia 
(plasmada nos instrumentos de gestão territorial em vigor) onde as 
vilas ocupam papel charneira entre a cidade e as freguesias e âncoras 
territoriais, procura -se:

1 — Assunção da reabilitação como princípio natural de intervenção 
(embora não negando a construção nova feita património do futuro);

2 — Tratamento de todo o património por igual, independentemente 
da sua dimensão ou presença;

3 — Requalificação continuada do espaço público não só ao nível do 
seu subsolo e infraestruturação como também ao nível da sua super-
fície e mobiliário urbano (promovendo melhores condições de estar e 
circular — favorecendo a bicicleta e a pedonalização);

4 — Envolvimento constantemente da população local.
A estratégia desenhada sustenta -se num tempo de coerência e per-

sistência e no aprofundamento do seu percurso longo que se renova 
no presente com o referencial central na construção de um ambiente 
urbano de excelência.

 Edital n.º 1021/2018
Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º 
do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, diploma que estabelece o 
regime jurídico da reabilitação urbana, torna público que a Assembleia 


