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RESUMO 

As consequências da falta de bons métodos de planeamento, ou a inexistência dele, deixaram 

marcas bastante visíveis no território, originando a degradação do edificado. De modo a 

reverter esta situação e procurar adotar medidas e políticas que promovam a sustentabilidade, 

vitalidade e desenvolvimento das cidades surge então uma preocupação em torno do conceito 

de reabilitação urbana. 

A reabilitação urbana tem vindo a adquirir várias definições ao longo do tempo. As 

problemáticas atuais obrigaram os municípios a mudar as suas práticas e forma de olhar e 

pensar o território. Esta mudança torna o conceito mais amplo e para além da reabilitação 

física de edifícios, ganha outras especificidades e preocupações. 

No âmbito das políticas de reabilitação urbana, sobressaem os fatores de natureza social; 

económica; ambiental e do património, integrados nas políticas urbanísticas municipais aliadas 

à aplicabilidade das legislações que têm vindo a ser aprovadas enquanto orientadoras de 

estratégias e operacionalização. 

A implementação de planos estratégicos; definição de objetivos; monitorização dos projetos e a 

divulgação de informação revelam-se exemplos de boas metodologias, capazes de sensibilizar 

e chamar a atenção para a importância de reabilitar edifícios e o espaço público. 

Partindo da discussão do conceito de reabilitação urbana e do seu enquadramento legal em 

Portugal, nesta dissertação pretende-se caracterizar as áreas de reabilitação urbana que têm 

vindo a ser delimitadas a nível nacional. Essa caracterização é feita pormenorizadamente para 

três casos de estudo, de forma a identificar as suas condições de sucesso e obstáculos que se 

colocam.  

Palavras-Chave 

Reabilitação Urbana; Estratégia; Planos; Programas; Monitorização; Município.  
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ABSTRACT 

The consequences of a lack of good planning methods, or the absence of it, left very visible 

marks on the territory, giving birth to building degradation. In a way to reverse the situation and 

seek to adopt measures and policies that promote sustainability, vitality and development of the 

cities arises the concern surrounding the concept of urban renewal.  

Along the time urban renewal has been acquiring different meanings. Nowadays problems has 

forced counties to change their practices and the way to look and think about the territory. 

These changes makes the concept more vast and beyond the physical rehabilitation of the 

buildings, gaining other specifics and concerns.  

Within the scope of urban renewal policies, the following components that stands out are social, 

economic, environmental and heritage. The stated components integrate into the municipalities’ 

urban policies that allies to the applicability of the laws, which have been approved as guidance 

of strategies and operationalisation.  

The implementation of strategic plans, goals setting, project monitoring and the information 

disclosure, turns out to be an example of good methodology, capable of stimulating and 

bringing attention to the importance of rehabilitating buildings and public areas.  

Setting out from the discussion about urban renewal concept and it’s legal framework in 

Portugal, in this dissertation it’s intended to characterise the areas of urban renewal that have 

been identified in a national level. That characterisation is applied into detail for three case 

studies, in a way to identify their conditions to success and obstacles that might come across. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, em Portugal (e não só) deu-se prioridade à construção de edificação nova 

acabando por ficar negligenciado grande parte do património edificado já existente. Esta 

situação acabou por afetar negativamente a qualidade do tecido urbano, a imagem, a 

atratividade e a vitalidade das cidades portuguesas. Esta degradação é mais notória nas zonas 

históricas, ribeirinhas e bairros mais antigos de algumas cidades. 

A reabilitação urbana acabou por ganhar um grande ênfase, tornando-se assim numa 

prioridade nacional, uma vez que muitas cidades se encontram fragmentadas e 

morfologicamente dispersas. Esta deterioração é causada por diversos fatores, mas os mais 

significativos dizem respeito a fatores socio-económicos, nomeadamente a falta de capacidade 

económica dos proprietários para proceder à reabilitação e a queda da construção nova na 

última década e uma deterioração provocada pelo envelhecimento dos mesmos e a sobrecarga 

de usos.  

As Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) surgem de forma a dar respostas e procurar soluções 

sustentáveis para esta problemática. As ARU são “áreas territorialmente delimitadas que em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas 

urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva1”, 

fundamente uma intervenção integrada através das ORU (simples ou sistemáticas) – Operação 

de Reabilitação Urbana. 

A nível internacional, a importância de conservar o património arquitetónico foi a preocupação 

que inicialmente se manifestou e deu origem a uma série de conferências, onde os objetivos 

principais têm em consideração o respeito, a valorização, a conservação e a ocupação dos 

monumentos históricos2. A organização destas conferências internacionais conduziu à 

publicação de diversas cartas (“Carta de Atenas” e a “Carta de Veneza”), convenções (Council 

for British Archaelogy) e recomendações sobre a conservação e respeito do património 

histórico.(MATOS, et al.,2003) 

Em diagnóstico publicado em 2006 pode ler-se: “Portugal era em 2004 o país em que a 

construção nova tinha mais peso no sector da construção, representando cerca de 90% deste 

sector, quando a média europeia se situa nos 52,5%. Desde os anos 70 que Portugal 

apresenta um crescimento fortíssimo na construção de habitações novas, com o crescimento 

das cidades para a periferia, que não é, no entanto, correspondido pelo crescimento 

demográfico. Em 2001 apenas 71% dos fogos das 18 capitais de distrito “eram ocupados por 

                                                      
1 FONTE: Portal da Habitação (https://www.portaldahabitacao.pt – visto no dia 10 de maio de 2017) 

2 “A noção de monumento histórico engloba a criação arquitetónica isolada bem como o sítio rural ou 

urbano que testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa ou um acontecimento 

histórico. Esta noção estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas que 

adquiriram com o tempo um significado cultural.” (Art. 1.º-Carta de Veneza, 1964; IPPAR, 1996). 

https://www.portaldahabitacao.pt/
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famílias residentes, triplicando no mesmo período a percentagem de alojamentos com 

“ocupação ausente” e mais que triplicando os fogos com “usos sazonal” e “vagos” (....) este 

crescendo de fogos “vagos” ou abandonados, já não ocorre só nas zonas antigas mas também 

nas partes “novas” – e suburbanas – das cidades.” (PAIVA, AGUIAR e PINHO, 2006). 

A reabilitação urbana é uma mais-valia, para além de proporcionar inúmeras oportunidades 

económicas, principalmente para os setores de ligados à construção civil e obras públicas, 

melhora a imagem e dinamização dos espaços urbanos. 

1.1. Objetivos Específicos 

Partindo da discussão do conceito de reabilitação urbana e do seu enquadramento legal em 

Portugal, pretende-se caracterizar as áreas de reabilitação urbana que têm vindo a ser 

delimitadas em Portugal e proceder à sua tipificação. Essa caracterização pormenorizada foi 

feita para três casos de estudo, de forma a identificar condições de sucesso e obstáculos que 

se colocam. Desta forma a presente Dissertação conta com os seguintes objetivos específicos: 

1. Definir o conceito de reabilitação urbana. 

Existem três tipos de conceitos que normalmente são utilizados de forma indistinta– 

reabilitação, renovação e requalificação urbana. É importante clarificar o termo e explicar as 

evoluções e alterações deste conceito ao longo das últimas décadas. Um dos objetivos deste 

ponto passa também por analisar o papel e o contributo da reabilitação física e funcional, a 

preservação e a valorização dos espaços e edifícios no que diz respeito à identidade e 

paisagem urbana. 

2. Caracterizar as ARU que têm vindo a ser delimitadas. 

Atualmente Portugal Continental e ilhas têm um total de 1091 ARU, estas encontram-se 

divididas em 5 categorias de acordo com a sua situação processual como se pode observar no 

quadro abaixo. Pretende-se mostrar através de mapas e quadros a distribuição geográfica e 

outras características destas áreas de reabilitação urbana e abordando de uma forma geral 

como este tema tem sido adaptado às diferentes regiões. 

Até à data de 31 de Março de 2019 (data de finalização da recolha de informação sobre ARU 

existentes) existem seis “ARU e ORU em processo de Aprovação” – Concelhos de Azambuja 

(1) e Santarém (2), três “ARU e ORU Simples em processo de Aprovação” – Coimbra, e duas 

“ARU em Processo de Delimitação – Ourém (1). 
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Tabela 1. Quadro Síntese ARU e ORU (março 2019) 

SITUAÇÃO *3 

ARU EM PROCESSO DE DELIMITAÇÃO 1 

ARU E ORU EM PROCESSO DE APROVAÇÃO 

 

6 

ARU APROVADAS 899 

ARU E ORU SIMPLES APROVADAS 55 

ARU E ORU SISTEMÁTICAS APROVADAS 130 

 

3. Tipificar as ARU  - Definir tipologias  

Propor uma tipificação, tendo em conta onde se encontra localizada cada área de reabilitação, 

isto é, se pertence a um centro histórico; zona ribeirinha; zona urbana; por exemplo, e ver de 

que forma as diferentes naturezas/tipologias identificadas influenciam ou são influenciadas na 

sua delimitação enquanto ARU e/ou ORU uma vez que cada região tem características e 

carências específicas.  

4. Contributo das Áreas de Reabilitação Urbana face as problemáticas atuais 

A partir do levantamento das ARU efetuado, bem como da análise de casos de estudo 

selecionados, pretende-se relacionar os Prós e Contras da criação destas áreas, visto que, 

para incentivar a reabilitação urbana, o governo português conta com a ajuda de programas de 

fundos europeus e criou  alguns estatutos de beneficios fiscais (EBF), Ver e analisar o que 

correu bem e o que correu mal e perceber ”porquê?”. 

1.2. Estrutura da Dissertação 

1º CAPÍTULO  

A presente dissertação está organizada em 6 capítulos, sendo que no primeiro é feita uma 

intodução e justificação do tema e se explica os objetivos, respetiva metodologia e a estrutura 

do presente documento. 

 

2ª CAPÍTULO | DISCUSSÃO DO CONCEITO 

Existem alguns conceitos com significado semelhante ao da Reabilitação Urbana, no entanto a 

sua definição e aplicação acabam por diferenciá-los. Neste capítulo é explicada a evolução do 

                                                      
3 *A estrutura da tabela 1 foi retirada do site do portal da habitação, no entanto os valores para estes 

cinco processos não se encontra corretos, os valores aqui apresentados são resultado do excel elaborado 
no tratamento de informação de dados. 
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conceito ao longo do tempo e de que forma este tema tem vindo a ser tratado em Portugal, 

nomeadamente à sua legislação e políticas associadas. 

 

3ª CAPÍTULO| ANALISE DO REGIME JURIDICO DE REABILITAÇÃO URBANA 

Análise e comparação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, ver o que já foi alterado e 

porquê e justificar o que são ARU e ORU, como se caracterizam e para que servem, bem como 

os modelos de gestão. 

 

4º CAPÍTULO | DEFINIÇÃO DE TIPOLOGIAS DE ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA DE 

ENTRE AS JÁ APROVADAS 

Neste capítulo é tratada a informação coligida relativa às ARU e ORU – as ARU por município 

encontram-se organizadas segundo NUTS II, concelho/freguesia, designação, situação, 

publicação, em que ano foi aprovada, qual a entidade gestora, área delimitada, âmbito 

territorial e âmbito temporal. São apresentados alguns mapas, gráficos e cartogramas 

resultantes desta análise. 

 

5ª CAPÍTULO | CASOS DE ESTUDO EM PORTUGAL 

Análise dos casos de estudo, caracterizando-os e recolhendo a informação necessária, para 

que posteriormente seja possível analisar e comparar com as legislações aprovadas. Após esta 

análise é importante perceber não só as diferentes estratégias adotadas e o que as faz tornar 

exemplos de caso de sucesso como também o que as difere.  
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2. DISCUSSÃO E EVOLUÇÃO DE CONCEITOS 

2.1. Reabilitação, Revitalização e Renovação -Diferença de 

Conceitos. 

Muitas vezes ouvimos e lemos vários conceitos que se interligam a nível urbanístico, no 

entanto estes têm significados diferentes. Uma das características que nos permite diferenciar 

reabilitação de revitalização, requalificação e renovação urbana diz respeito aos diferentes 

graus de intervenção. Todos intervêm na estrutura urbana com o intuito de solucionar alguns 

problemas e poder adaptá-las às exigências dos centros urbanos. A principal diferença entre 

conceitos está presente no tipo de intervenção, isto é, uns encontram-se direcionados a um 

nível físico (por exemplo, edifícios, outros a um nível mais funcional (revitalização de atividades 

e serviços), outros conceitos visam uma alteração radical de áreas urbanas como acontece 

com a requalificação urbana (VÁZQUEZ, 2005). 

REABILITAÇÃO URBANA 

Anteriormente, onde foi abordada a evolução do conceito, foi notória a preocupação de 

entidades administrativas quererem não só preservar e proteger o património edificado e o 

espaço público como também passar essa preocupação para as populações em geral.  

Tornou-se importante restaurar e reabilitar o património arquitetónico, conjuntos e lugares onde 

se possam desenvolver atividades sociais, para além de que se torna vantajosa esta opção, a 

nível económico, pela otimização da utilização de terrenos, infraestruturas e materiais e, 

consequentemente, poupança de energia, para além de que passa a ser possível adaptar 

novas funções a esses espaços consoante as carências atuais. 

Cada autor defende uma ideia de reabilitação urbana, a verdade é que as definições não 

diferem muito uma das outras, umas direcionam-se mais para o espaço público, edifícios, 

património e bem-estar social e económico, outras aproveitam para dar enfase à componente 

social, paisagística e ecológica. Exemplo disto são as duas definições abaixo mencionadas: 

 “É uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente através de 

intervenções múltiplas, destinadas a valorizar as suas potencialidades sociais, económicas e 

funcionais, a fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes; isso exige o 

melhoramento das condições físicas do parque construído através da sua reabilitação e da 

instalação de equipamentos, infraestruturas e espaços-públicos, mantendo a identidade e as 

características da cidade [. . . ].”4 

“[. . .] entende-se por reabilitação urbana o processo de transformação do solo urbanizado, 

compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, 

                                                      
4 Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana (1995) Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana 
Integrada, Artigo 1º [adaptado]. 
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demolição e conservação de edifícios, tal como definidas no regime jurídico da urbanização e 

da edificação de edifícios, com o objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu 

carácter fundamental, bem como o conjunto de operações urbanísticas e de loteamento e 

obras de urbanização que visem a recuperação de zonas históricas e de áreas críticas de 

recuperação e reconversão urbanística.”5 

Numa primeira impressão, podemos dizer que a reabilitação urbana tem como objetivo 

recuperar, modernizar e requalificar os edifícios e áreas envolventes, abrangendo 

infraestruturas, espaços verdes, espaços urbanos e equipamentos de utilização coletiva 

degradados. 

Todavia, não é suficiente só reabilitar estes edifícios, é preciso que os mesmos sejam 

habitados e tenham um uso associado, residencial ou outro, o que implica incrementar uma 

interligação entre funções não esquecendo o desenvolvimentos das atividades económicas e 

socioculturais diversificadas e sustentáveis nas áreas de reabilitação com o intuito de promover 

a integração funcional, inclusão social, coesão territorial, igualdade de oportunidades dos 

cidadãos perante o acesso às infraestruturas, equipamentos coletivos, serviços e às funções 

urbanas.  

Pode-se afirmar que reabilitar também significa revitalizar cidades uma vez que é um dos 

principais fios condutores do repovoamento de centros urbanos, consegue atrair investimentos 

(como por exemplo, Portugal 2020) e incentiva a sustentabilidade ambiental. 

Outro conceito amplo de reabilitação urbana é também o que nos é apresentado no Decreto-

Lei n.º 307/2009 “mais do que o regime da reabilitação (física) do edificado e do espaço 

público, deve ser perspetivado como um regime assente na ideia de regeneração urbana 

sendo definida esta como “a forma de intervenção territorial integrada que combina ações de 

reabilitação com obras de demolição e construção nova e com medidas adequadas de 

revitalização económica, social e cultural e de reforço da coesão e do potencial territorial6”. 

REVITALIZAÇÃO URBANA 

O conceito de revitalização urbana tem como objetivo melhorar a qualidade do ambiente 

urbano, social e económico optando por uma visão mais abrangente.  

“a revitalização urbana engloba operações destinadas a relançar a vida económica e social de 

uma parte da cidade em decadência. Esta noção, próxima da reabilitação urbana, aplica-se a 

todas as zonas da cidade [. . .].”7 

                                                      
5 Decreto-Lei nº 104/2004, de 7 de Maio.  
6 Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (cfr. nº 

2 do artigo 61º da Lei nº 31/2014, de 30 de Maio). 
7 Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana (1995) Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana 

Integrada, Artigo 1º [adaptado].  
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A reanimação ou revitalização implica um certo número de riscos, muitas vezes minimizados, 

resultantes da dificuldade de conciliar as exigências contraditórias entre a conservação e a 

utilização do património edificado.”8 

RENOVAÇÃO URBANA 

O conceito de renovação urbana é caracterizado por ter um carácter mais direcionado para a 

demolição do edificado, abolindo a construção antiga e privilegiando a construção nova dando 

por sua vez lugar a um espaço totalmente novo e moldado para as novas necessidades. Os 

parágrafos em baixo mencionados foram escolhidos por se assemelharem melhor com o que 

representa a renovação urbana no atual contexto de ordenamento do território. 

 “Ação que implica a demolição de estruturas morfológicas e tipológicas existentes numa área 

urbana degradada e a sua consequente substituição por um novo padrão urbano, com novas 

edificações (construídas seguindo tipologias arquitetónicas contemporâneas), atribuindo uma 

nova estrutura funcional a essa área. Hoje estas estratégias desenvolvem-se sobre tecidos 

urbanos degradados, aos quais não se reconhece valor como património arquitetónico ou 

conjunto urbano a preservar.”9 

“Conjunto de operações urbanísticas que visam a reconstrução de áreas urbanas subocupadas 

ou degradadas, às quais não se reconhece valor como património arquitetónico ou conjunto 

urbano a preservar, com deficientes condições de habitabilidade, de salubridade, de estética ou 

de segurança, implicando geralmente a substituição dos edifícios existentes. Este conceito 

pode abranger ações de reabilitação, o qual, no entanto supõe o respeito pelo carácter 

arquitetónico dos edifícios em questão.”10 

Em suma, dos três conceitos, a renovação urbana é a que apresenta medidas ligeiramente 

mais extremas no tecido edificado, no tecido social e económico e a que se afasta mais da 

reabilitação. Já a revitalização é o conceito que mais se aproxima do que é a reabilitação 

urbana, a sua aplicabilidade não é tão rígida e procura moldar-se às carências atuais do 

território, usando como material de trabalho os recursos já existentes. 

 

 

                                                      
8 DGOTDU (2005) Vocabulário do Ordenamento do Território, p. 153 
9 Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana (1995) Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana 
Integrada, Artigo 1º. 
10 DGOTDU (2005) Vocabulário do Ordenamento do Território, p.159. 
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2.2. Reabilitação Urbana vs. Regeneração Urbana 

Durante a fase de pesquisa deparou-se muitas vezes com o conceito de regeneração urbana, 

levantando-se a questão: será que é a mesma coisa? Será que regeneração vem substituir o 

conceito de reabilitação urbana?  Então o que os difere? 

Como se discutiu acima, há uma multiplicidade de conceitos, por vezes usados de forma 

indistinta, e de definições que variam segundo as fontes consultadas. Assim, optou-se por 

reproduzir de seguida as definições adotadas no atual enquadramento legal do ordenamento 

do território e urbanismo. 

Segundo o artigo 61º da Lei de Bases de Políticas do Ordenamento do Território, entende-se 

que “A reabilitação é a forma de intervenção territorial integrada que visa a valorização do 

suporte físico de um território, através da realização de obras de reconstrução, recuperação, 

beneficiação, renovação e modernização do edificado, das infraestruturas, dos serviços de 

suporte e dos sistemas naturais, bem como de correção de passivos ambientais ou de 

valorização paisagística.”  

E que regeneração urbana “é a forma de intervenção territorial integrada que combina ações 

de reabilitação com obras de demolição e construção nova e com medidas adequadas de 

revitalização económica, social e cultural e de reforço da coesão e do potencial territorial.”11 

Regeneração é o conceito mais recente e abrangente no que toca a intervenções nos espaços 

urbanos consolidados e que concilia os conceitos de reabilitação e revitalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Artigo 61º, LBPOTU, lei nº 31/2014 de 30 de maio.  
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3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

3.1. Antecedentes – Decreto Lei Nº 104/2004, de 7 de maio. 

A reabilitação urbana, como é de se notar, tornou-se num elemento muito importante no que 

toca não só à política das cidades como também à política de habitação, uma vez que a elas 

dizem respeito objetivos como o de revitalização e requalificação de cidades em áreas 

específicas, isto é, áreas degradadas tanto em termos de espaço público como do parque 

habitacional, visando obter um funcionamento mais sustentável e organizado das cidades e 

garantindo a possibilidade de acesso a casas habitáveis para os cidadãos. 

Desta forma surgiu o Decreto-Lei nº 104/2004, de 7 de maio, que estabelece o “regime 

excecional de reabilitação urbana” (RERU). O RERU surgiu com o intuito de criar instrumentos 

que ajudassem na regressão da degradação das condições de habitabilidade, salubridade, 

segurança e estética das áreas urbanas, uma vez que já se notava a necessidade de intervir 

em zonas críticas, nomeadamente nos centros históricos, para a promoção da sua 

conservação e recuperação. 

 

Este regime excecional de reabilitação urbana tem por base 6 princípios. O primeiro é a 

atribuição da responsabilidade pelo procedimento de reabilitação urbana primordialmente aos 

municípios. - Como se pode ler no preâmbulo desse Decreto-Lei, os municípios passam a ter 

autorização para constituir sociedades de reabilitação urbana, com poderes de autoridade e 

polícia administrativa (expropriação e licenciamento), e desta forma possibilitar a criação de 

meios efetivos de intervenção da administração pública, o que constitui o segundo princípio 

deste regime. Em consequência destes dois princípios, é feita pela primeira vez menção às 

Sociedades de Reabilitação Urbana, também designadas por SRU. As SRU12 destacaram-se 

pela sua abordagem diferenciada no que diz respeito a intervenções no espaço urbano. Este 

Decreto possibilitou assim a criação de entidades municipais para a promoção de obras de 

reabilitação e de renovação de áreas previamente delimitadas, de forma a maximizar a 

captação de investimento e a mobilização dos privados. 

 

O terceiro princípio tem como objetivo encarregar o controlo de todos os procedimentos de 

reabilitação aos poderes públicos. Assim sendo, todas as etapas criadas a nível de 

procedimentos de reabilitação são de domínio e iniciativa do município ou SRU. 

 

O quarto princípio diz respeito aos direitos e obrigações dos proprietários, reforçando o 

princípio geral de que é aos proprietários que cabe promover a reabilitação dos seus imóveis, e 

do equilíbrio na proteção dos direitos dos arrendatários. 

 

                                                      
12 Sociedades de capitais públicos com cariz empresarial. 
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O quinto princípio está relacionado com incentivos económicos à intervenção de promotores 

privados nos processos de reabilitação urbana. 

 

Por fim, o sexto princípio que se encontra ligado à agilização procedimental, reduzindo prazos 

de duração dos procedimentos estipulados.  

 

Em síntese, este diploma cria, define e regula a Reabilitação Urbana de zonas históricas e de 

áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística (ACRRU) a desenvolver13. 

 

Este decreto-lei previa também a transferência de competências que os municípios exerciam 

(em exclusivo durante o processo de execução da reabilitação urbana) para as SRU após a 

aprovação do Documento estratégico de determinada Unidade de Intervenção14. 

Estas SRU, de acordo com o artigo 6º têm como principais competências: 

 

- Licenciar e autorizar operações urbanísticas; 

- Expropriar os bens imóveis e os direitos a eles inerentes destinados à reabilitação urbana, 

bem como constituir servidões administrativas para os mesmos fins; 

- Proceder a operações de realojamento; 

- Fiscalizar as obras de reabilitação urbana; 

- Exercer competências previstas na lei dos solos15, nomeadamente tomar posse administrativa 

de imóveis em ACRRU, indicação aos proprietários do prazo para a realização de obras e 

despejo de imóveis quando necessário. 

 

A imagem seguinte, mostra de uma forma esquemática o modo de atuação das SRU. 

 

 

 

                                                      
13 Manual de apoio, processos de delimitação e de aprovação de áreas de reabilitação urbana e de 
operações de reabilitação urbana disponível no site do IHRU 
(https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/reabilitacao/ARUs/documentos/Ma
nualdeApoioARU.pdf). 
14 Ver artigo 6º, DECRETO-LEI Nº104/2004.  
15 Alínea b) do nº1 do artigo 42º, no nº2 do artigo 44º e no artigo 46º. 

https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/reabilitacao/ARUs/documentos/ManualdeApoioARU.pdf
https://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/reabilitacao/ARUs/documentos/ManualdeApoioARU.pdf
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São consideradas ACRRU - áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística - “aquelas 

em que a falta ou insuficiência de infraestruturas urbanísticas, de equipamento social, de áreas 

livres e espaços verdes, ou as deficiências dos edifícios existentes, no que se refere a 

condições de solidez, segurança ou salubridade, atinjam uma gravidade tal que só a 

intervenção da Administração, através de providências expeditas, permita obviar, eficazmente, 

aos inconvenientes e perigos inerentes às mencionadas situações”16. Depois de identificadas, 

procedia-se à delimitação das mesmas, desta forma era possível efetuar-se as operações de 

reabilitação, nomeadamente obras de regeneração ou recuperação de edifícios e ainda alargar 

o poder de intervenção dos municípios em áreas degradadas.  

 

Podemos dizer que este regime chama-se excecional porque é caracterizado por algumas 

particularidades uma vez que havia uma necessidade nacional urgente direcionada para a 

reabilitação urbana. Permitiu criar um conjunto de princípios orientadores e integradores em 

que os centros históricos são delimitados pelo município, podendo esta delimitação ocorrer 

mediante a aprovação do plano de pormenor (PP) elaborado nos casos em que a natureza e 

dimensão das intervenções o tornem estritamente necessário e conveniente. (ALMEIDA,2008)  

 

 As operações de reabilitação urbana executadas pelos proprietários ou por parceiros privados 

estão sujeitas a autorização ou licença administrativa, consoante a área em questão esteja ou 

não abrangida pelo PP e os municípios podem optar por seguir o regime previsto no presente 

diploma mesmo sem intervenção de SRU. 

 

                                                      
16 Art. 41.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro. – Lei dos Solos 

Figura 1. Modo de atuação das SRU segundo o Decreto-lei nº104/2004 (Fonte: SILVA, 2007) 
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Na ausência de resposta no prazo de vinte dias, considerava-se a dispensa de elaboração de 

PP, no entanto, caso houvesse pronúncia pela elaboração de PP, a Câmara Municipal poderia 

encarregar a SRU da execução técnica do mesmo17. 

 

Este decreto acabou por ser revogado mais tarde pelo DL 307/2009, de 23 de outubro. 

 

Com o Decreto-Lei nº 104/2004 foram criadas cerca de 2018 SRU em parte das quais o Estado 

participa através do IHRU, mas só foram encontradas no site do INE os nomes das seguintes 

SRU: Porto Vivo-SRU; Nova Covilhã, SRU; Coimbra Viva, SRU; Viseu-Novo, SRU; Lezíria do 

Tejo SRU; SRUFATIMA (outrora denominada SRU da Cova da Iria, E.M); Évora Viva, SRU; 

Lisboa Ocidental SRU; Baixa Pombalina SRU; SRU Oriental; Portimão Urbis SGRU (Sociedade 

de Gestão e Reabilitação Urbana E.M S.A); SRU Seia Viva; SERPOBRA, SRU, EM e GAIURB, 

Urbanismo e Habitação. 

Tabela 2. Localização das primeiras SRU. Fonte: INE, 2011. 

REGIAO (NUTS II) CONCELHO SRU 

Norte Porto  1 

Centro Coimbra 

Viseu 

Seia 

Almeida 

Covilhã 

Ourém  

6 

Lisboa  Lisboa  1 

Alentejo  Évora 

Serpa 

Almeirim 

Alpiarça 

Azambuja 

Cartaxo 

Golegã 

Rio Maior 

Santarém  

9 

Algarve  Olhão  

Portimão  

2 

Região Autónoma dos Açores Vila Praia da Vitória 1 

 

                                                      
17 Artigo 91º-A, “Modalidades específicas”, previstas no Decreto-Lei nº. 380/99, de 22.09, alterado 
DECRETO-LEI Nº316/2007. 
18 Dados do INE. 
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3.2. Regime Jurídico da Reabilitação Urbana– Decreto-Lei 

307/2009, de 23 de outubro. 

 

Este regime surge no intuito de substituir o regime jurídico excecional de reabilitação urbana 

(RJERU), entendendo-se esse como “um regime que regula essencialmente um modelo de 

gestão das intervenções de reabilitação urbana, centrado na constituição, funcionamento, 

atribuições e poderes das sociedades de reabilitação urbana”19 e propõe então “um outro 

regime que proceda ao enquadramento normativo da reabilitação urbana ao nível 

programático, procedimental e de execução”20.  

Perante as problemáticas sentidas, o Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana tenciona 

solucionar cinco desafios sentidos na reabilitação urbana:  

 

- Articular o dever de reabilitação dos privados com a responsabilidade pública; 

- Garantir a complementaridade e coordenação entre diversos atores; 

- Diversificar os modelos de gestão das intervenções; 

- Agilizar os procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas; 

- Equilibrar os direitos dos proprietários com a necessidade de remover os obstáculos à 

reabilitação. 

 

Para conseguir solucioná-los, o RJRU obedece a vários princípios, princípios estes que 

responsabilizam o proprietário e titulares por assegurarem e financiarem a reabilitação dos 

respetivos imóveis e frações; o princípio da subsidiariedade da ação pública, onde se pretende 

que as entidades públicas promovam diretamente as ações de reabilitação urbana relativas a 

espaços privados somente quando os proprietários não as assegurem ou não as consigam 

assegurar; outro princípio importante é o princípio da contratualização, onde se incentivam os 

modelos de execução e promoção de ORU e de operações urbanísticas tendentes à 

reabilitação urbana baseados na concertação entre a iniciativa pública e a privada; o princípio 

da proteção do existente, onde é possível realizar intervenções no edificado, que não cumpram 

o disposto em todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à data da intervenção, 

desde que não agravem as desconformidades existentes ou visem a melhoria das condições 

de segurança e salubridade do edificado ou que delas resultem uma melhoria das condições 

de desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva da edificação; outro princípio 

que deve ser destacado é o principio da equidade, que tem como objetivo assegurar a justa 

repartição dos encargos e benefícios decorrentes da execução das operações de reabilitação 

urbana21.  

                                                      
19 CONSELHO DE MINISTROS - Proposta de Lei nº266/X – DAR II Série A Nº107 / X / 4 (30-04-2009); 
p.10. Estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 
20 CONSELHO DE MINISTROS - Proposta de Lei nº266/X – DAR II Série A Nº107 / X / 4 (30-04-2009); 
p.10. Estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 
21 Artigo 4º, alíneas a), b), g), h) e j). 
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O quadro abaixo representa uma síntese comparativa entre o DL 104/2004 e o presente 

Decreto-Lei. 

 

Tabela 3.Síntese comparativa do DL 104/2004 e o DL 307/2009. (Fonte: IHRU). 

 

Nesta fase do RJRU as decisões relacionadas com a aprovação de áreas e operações de 

reabilitação urbana eram tomadas em simultâneo, isto é, a aprovação de uma ARU não 

correspondia somente à área territorial sobre a qual se desenvolve uma ORU. O conteúdo 

acabava por se tornar complexo e um tanto confuso, uma vez que integrava obrigatoriamente a 

identificação dos concretos limites físicos da área a sujeitar à operação de reabilitação urbana; 

a determinação do tipo de operação a concretizar; a definição da entidade gestora; a fixação 

dos objetivos a alcançar com a operação e a determinação dos “instrumentos estratégicos” que 

a orientam (enquadram), isto é, a estratégia ou o programa estratégico de reabilitação 

urbana22. 

 

O conceito de reabilitação urbana torna-se assim mais amplo, deixa de abranger somente a 

vertente imobiliária e/ou patrimonial e passa a preocupar-se também com parâmetros 

relacionados com a integração e coordenação de intervenção de modo a procurar soluções 

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

reabilitar. Assim sendo, a reabilitação urbana surge neste Decreto-Lei como “a forma de 

intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e 

imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de 

obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios”23. 

Este diploma apresenta dois conceitos estruturais que estabelecem as intervenções de 

reabilitação urbana: 

                                                      
22 Oliveira, Lopes e Alves, 2011, comentário ao artigo 13. 
23 Artigo 2º, alínea j). 

 Do ponto de vista dos 

objetivos 

Do ponto de vista do 

conteúdo 

Do ponto de vista da 

área sobre que incide 

DL 104/2004 Zona de intervenção de 

uma SRU 

Unidade de intervenção 

com documento 

estratégico aprovado 

Unidade de 

intervenção 

DL 307/2009 Área de reabilitação 

urbana (uma ou várias) 

Área de reabilitação 

urbana 

Unidade de 

intervenção 
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I. “Área de Reabilitação Urbana” – delimitação feita pelo município com o intuito de 

determinar a parcela territorial que justifica uma intervenção integrada. 

II. “Operação de Reabilitação Urbana” - diz respeito à estruturação concreta das 

intervenções a efetuar no interior da respetiva área de reabilitação urbana. 

A reabilitação urbana processa-se dentro de uma área de reabilitação urbana, é de relembrar 

que é esta a área que devemos ter em atenção quando nos referimos a este conceito. Uma 

ARU, segundo a alínea b) do artigo 2º é uma “área territorialmente delimitada que, em virtude 

da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

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

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 

salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma Operação de Reabilitação 

Urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana”, ou 

seja, uma intervenção que pode corresponder a várias operações urbanísticas devidamente 

articuladas aliadas à manutenção do património urbanístico e imobiliário, não excluindo a 

aprovação de operações de nova construção, demolição e/ou substituição.  

A delimitação das ARU corresponde à simultânea definição da respetiva estratégia de 

intervenção e aos seus objetivos específicos, ao quadro de benefícios fiscais associados aos 

impostos municipais e ao tipo de ORU a realizar, bem como a entidade gestora. Estão 

incluídas em áreas de reabilitação urbana centros históricos, áreas urbanas degradadas e/ou 

consolidadas, áreas de proteção, património cultural classificado ou em vias de classificação.  

Os benefícios fiscais incluem, por exemplo: isenção durante 5 anos no imposto municipal sobre 

imóveis (IMI), sendo que poderão ser acrescidos mais 5 anos quando esses imóveis estejam 

inseridos numa ARU específica ou estejam integrados na categoria de prédios urbanos 

arrendados susceptíveis à atualização faseada de Renda segundo o Novo Regime de 

Arrendamento Urbano (NRAU); isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas 

de imóveis (IMT) para os prédios urbanos destinados à reabilitação urbana que procedam as 

obras num prazo limite de 3 anos após a data de aquisição e para quem adquirir um prédio ou 

apartamento reabilitado caso este tenha sido comprado para fins de habitação própria e 

permanente (válido no período de 1 de janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2020); majorar ou 

minorar até 30% da taxa de IMI que vigorar para o ano a que respeita o imposto, sendo que o 

proprietário só suporta 500€ de gastos e a taxa do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 

reduzidos a 6% desde que estejam localizados em ARU24. Os rendimentos deste tipo de 

imóveis são tributados à taxa de 5% e os rendimentos resultante da venda ou arrendamento 

dos mesmos não são tributados em sede de IRC.  

 

                                                      
24 Informação retirada do site do Portal da Habitação 

(https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/habitacao1) e no Portal da Finanças 

(http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estat
uto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx) - consultados no dia 10 de Abril de 2019. 

https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/habitacao1
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx


16 
 

As operações de reabilitação urbana dizem respeito à estruturação completa das ações a 

executar no interior da respetiva área de reabilitação urbana.  

As ORU, segundo a alínea h) do artigo 2º “é o conjunto articulado de intervenções, que, de 

uma forma integrada, visam a reabilitação urbana de uma determinada área”. A cada ARU 

corresponde uma ORU25. O presente diploma apresenta dois tipos distintos de operação de 

reabilitação urbana. 

 

Trata-se de uma operação de reabilitação urbana simples quando uma “intervenção integrada 

de reabilitação urbana de uma área, dirigindo-se primacialmente à reabilitação do edificado”26, 

sendo orientada por uma “estratégia de reabilitação urbana”. A estratégia de reabilitação 

urbana, para além de definir diretrizes compatíveis com as opções de desenvolvimento do 

município para a área de intervenção, deverá incluir: 

I. Opções estratégicas de reabilitação urbana da ARU;  

II. Prazos de execução da operação;  

III. Definição de objetivos e prioridades;  

IV. Determinação dos modelos de gestão e execução;  

V. Quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários;  

VI. Condições de aplicação de instrumentos de execução;  

VII. Poderes delegados na entidade gestora (quando não é o município) ou quais não são 

delegados na SRU.  

A ORU Simples deve ser realizada essencialmente pelos proprietários ou titulares de outros 

direitos, ónus ou encargos dos imóveis existentes nas áreas abrangidas pela operação, 

podendo desenvolver-se com apoio da entidade gestora ou em administração conjunta com 

esta. (CABRAL, 2012). Este tipo de operação de reabilitação urbana é mais contida e menos 

complexa. (OLIVEIRA,2018) 

Quando a ORU consiste numa “intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área 

dirigida à reabilitação do edificado, qualificação das infraestruturas, dos equipamentos, dos 

espaços verdes e urbanos de utilização coletiva”27, tem associado um programa de 

investimento público, e é enquadrada por um “programa estratégico de reabilitação urbana”, é 

designada por ORU Sistemática. Este tipo de operações urbanísticas correspondem, regra 

geral, as áreas que carecem de uma intervenção mais profunda e complexa, sempre que seja 

necessário proceder a operações de reestruturação da propriedade (emparcelamento de 

prédios ou edifícios e ao reparcelamento do espaço, criando designadamente, áreas para 

espaços verdes e equipamentos ou infraestruturas onde elas não existam) (OLIVEIRA, 2018). 

A ORU Sistemática é também caracterizada por, apesar de implicar um papel mais interventivo 

da entidade gestora, manter o dever de reabilitar dos particulares e a sua aprovação constitui 

                                                      
25 nº 4 do artigo 7º do RJRU. 
26 Artigo 8º, nº 2. 
27 Artigo 8º, nº 3. 
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causa de utilidade pública da expropriação ou da venda forçada, bem como a constituição das 

servidões necessárias à execução da operação28. 

 

Quando a delimitação das áreas de reabilitação urbana é realizada através de Instrumento 

Próprio, podem ser nelas delimitadas facultativamente unidades de intervenção. O processo de 

delimitação das unidades de intervenção compete à Câmara Municipal, sendo mais tarde 

aprovadas as propostas de operações de reabilitação urbana por parte da assembleia 

municipal. Esse processo “pressupõe a inclusão de um programa de execução, o qual, nos 

termos do nº5 do artigo 34º do RJRU”, explica resumidamente os fundamentos subjacentes à 

ponderação dos diversos interesses públicos e privados relevantes; identifica os edifícios a 

reabilitar, o seu estado de conservação e a extensão das intervenções neles previstas; 

identifica os respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos; define e 

calendariza as várias ações de reabilitação urbana a adotar; concretiza o financiamento da 

ORU no âmbito da unidade de intervenção e especifica o regime de execução da ORU a 

utilizar na unidade de intervenção.  

 

O quadro seguinte, expressa de forma resumida como funcionam as modalidades de 

execução: 

 

Tabela 4.Modalidades de execução de unidades de intervenção. (Fonte: OLIVEIRA, 2018) 

 

Quando a delimitação das áreas de reabilitação urbana é efetuada por via de Plano de 

Pormenor de Reabilitação Urbana (PPRU), podem ser delimitadas pelas unidades de 

execução, como podemos encontrar no RJIGT29 (Regime Juridico dos istrumentos de Gestão 

                                                      
28 Vide Condessa, Beatriz, Documentos de apoio à disciplina de Gestão Urbanística 2015/2016 

29 DECRETO-LEI N.º 80/2015 

 Programação Execução propiamente dita Controlo da 

programação e da 

execução 

Iniciativa dos 

particulares 
Municipal 

Particulares com apoio das 

entidades 
Entidade gestora 

Execução conjunta 
Municipal 

Particulares juntamente com a 

entidade gestora (dependente 

da regulamentação) 

Entidade gestora 

Iniciativa das Entidades 

Gestoras 
Municipal 

Execução direta. Execução em 

parceria com entidades 

privadas. 

Entidade gestora 
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Territorial)  com as especifificidades do RJRU, isto é, trata-se de um procedimento que abrange 

uma ponderação de interesses, onde se assegura a participação de interessados – que se 

traduz na discussão pública e numa participação preventiva - e a participação de outras 

entidades públicas assentes nas seguintes diferenças essenciais : 

Tabela 5. Sistemas de execução de unidades de execução. (Fonte: OLIVEIRA, 2018). 

 

Este procedimento torna-se complexo quando compreende  o “património cultural imóvel 

classificado” ou património  em vias de classificação e zonas de proteção uma vez que tem de 

ser criado um plano de salvaguarda.  

 

Para além do conteúdo material próprios dos PP, o PPRU deve adotar um conteúdo material 

específico que compreenda  as delimitações de unidade de execução; identificação e 

articulação dos principais projetos a desenvolver em cada unidade de execução; princípios e 

regras de uso do solo e dos edifícios; identificação e classificação sistemática dos edifícios, 

infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços urbanos e verdes de utilização coletiva de 

cada unidade de execução, estabelecendo as suas necessidades e finalidades de reabilitação 

ou prevendo a sua demolição. (CABRAL, 2012) 

 

Em suma, quer a aprovação da ORU seja feita por via de  PP ou por instrumento próprio é 

possível observarmos vantagens, quer isto dizer que, quando a ORU é aprovada por 

instrumentos próprios existe uma maior flexibilidade, quando é aprovada por via de plano de 

pormenor pode apresentar-se como o melhor caminho e mais rápida, no que diz respeito à 

alteração de instrumentos de planeamento em vigor30 

. 

 

 

 

                                                      
30 Acerca das vantagens, cfr. Fernanda Paula Oliveira, Dulce Lopes, Cláudia Alves, O Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana, Comentado, comentário ao artigo 14º. 

 Iniciativa Programação Execução 

propriamente dita 

Controlo da 

programação e 

da execução 

Sistema de iniciativa 

dos privados 

Particulares Particulares Particulares Particulares 

Sistema de 

cooperação 

Administração Administração Administração e/ou 

particulares 

Administração 

Sistema de imposição 

administrativa 

Administração Administração Administração – 

diretamente ou por 

intermédio de 

concessionário 

Administração 
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No âmbito dos instrumentos de execução de política urbanística, o RJRU enumera os 

seguintes: imposição da obrigação de reabilitar (podendo o proprietário contudo recorrer a 

ajudas de fundos de investimento) e obras coercivas31; empreitada única; demolição de 

edifícios; direito de preferência; arrendamento forçado; constituição de servidões; expropriação; 

venda forçada e reestruturação da propriedade (é de salientar que os últimos quatro referidos 

apenas se aplicam quando estamos perante uma operação de reabilitação sistemática) 

(OLIVEIRA,2018). 

 

Dos instrumentos acima enumerados, é de dar um maior enfase ao mecanismo da venda 

forçada de imóveis. Este mecanismo é uma alternativa à expropriação e é aplicado quando os 

proprietários não realizarem as obras e trabalhos que lhes são exigidos, nomeadamente a sua 

obrigação de reabilitar depois de já terem sido notificados. Desta forma a entidade gestora tem 

a autorização para vender o edifício ou fração em hasta pública, sendo vendido a quem 

oferecer o melhor preço e se comprometer a reabilitar o mesmo no prazo proposto. Quer o 

município quer a entidade gestora têm o direito de preferência. O proprietário poderá ainda 

optar por vender o edifício ou a fração a terceiros.  

 

Nesta fase nota-se que a reabilitação urbana evolui de uma política pública para uma política 

urbanística. Este novo padrão urbanístico de ocupação do território evolui então de um 

“urbanismo de expansão” para um “urbanismo de contenção de perímetros”. (OLIVEIRA, 2012)  

Este conceito vem contrariar a tendência do desenvolvimento urbanístico sustentado pela 

expansão urbana tornando-se assim num alicerce para a consolidação e ocupação do 

edificado reabilitado. 

                                                      
31 Instrumento que tem vindo a ser muito utilizado por parte das entidades gestoras no âmbito da 
reabilitação urbana e na aplicação do disposto no artigo 89.º. 

Figura 2. O processo de reabilitação segundo o Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro (Fonte: 
CABRAL, ,2012)  
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As empresas do setor empresarial local encarregues de funções de entidade gestora e nos 

poderes que lhe sejam delegados a partir do início da vigência da ARU, podem também, 

assumir funções em mais do que uma operação de reabilitação urbana sistemática e acumular 

a gestão de uma ou mais operações de reabilitação urbana simples32. 

Quando a Câmara Municipal cria uma empresa municipal para assumir a qualidade de 

entidade gestora de uma operação de reabilitação urbana, deve aprovar essa criação em 

simultâneo com a aprovação da ARU. 

As SRU devem ser extintas quando: 

I. Estiverem concluídas todas as operações de reabilitação urbana a seu cargo; 

II. Ocorrer a caducidade da delimitação da área ou de todas as áreas de reabilitação 

urbana em que a SRU opera33. 

Contudo, estas Sociedades de Reabilitação Urbana prosseguem o seu objeto social até à sua 

extinção, passando mais tarde a serem denominadas como entidades gestoras em ORU e 

regendo-se pelo regime do setor empresarial local ou pelo Estado. A extinção destas SRU 

ocorre após “deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, no caso 

de empresa total ou maioritariamente detida pelos municípios, ou por decisão conjunta dos 

Ministros das Finanças, das obras Públicas, Transportes e Habitação e das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente.34 

Todavia, esta extinção “deve ocorrer sempre que estiver concluída a reabilitação urbana da 

zona de intervenção, revertendo os bens da empresa extinta para os seus acionistas na 

proporção das respetivas participações sociais”35  e quando concluído o processo de 

reabilitação urbana da zona de intervenção. A forma de extinção depende da posição 

maioritária do capital social pertencente a cada SRU. 

Em suma, este diploma prevê a obrigatoriedade de serem os proprietários a realizarem as 

obras indispensáveis para que os inquilinos possam viver num espaço digno, mesmo sendo 

dever e obrigação do proprietário. O direito à propriedade é um direito constitucionalmente 

protegido, no entanto, é dever do proprietário manter o seu património habitável. 

 

 

                                                      
32Artigo 37º, DECRETO-LEI Nº307/2009. 
33Artigo 38º, DECRETO-LEI Nº307/2009 
34 Nº1 do Artigo 8. 
35 Nº2 do Artigo 8. 
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3.3. Regime Especial da reabilitação urbana - Lei nº 32/2012, de 14 

de agosto. 

Vem alterar o Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, onde são aprovadas medidas 

destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana36. 

Os principais objetivos desta alteração do RJRU dizem respeito à flexibilização e simplificação 

dos procedimentos de criação de ARU; criação de procedimentos simplificados de controlo 

prévio de operações urbanísticas; regular a reabilitação urbana de edifícios ou frações, ainda 

que localizados fora de áreas de reabilitação urbana, cuja construção tenha sido concluída há 

pelo menos 30 anos e em que se justifique uma intervenção de reabilitação destinada a 

conferir-lhes adequadas características de desempenho e de segurança37. 

O quadro seguinte expressa de forma sucinta o regime especial de reabilitação urbana. 

Tabela 6. As novidades em matéria de Reabilitação Urbana e Arrendamento, MAMAOT, 2012. 

 Objetivos Impactos Vetores da Reforma 

Reabilitação 

Urbana 

 

Eliminação dos 

constrangimentos à 

implementação de uma efetiva 

política de reabilitação urbana. 

Dinamização do 

mercado de 

reabilitação urbana. 

Flexibilização e 

simplificação do 

procedimento de criação 

das ARU 

Maior celeridade na execução 

de iniciativas de reabilitação 

urbana. 

Aumento da oferta 

de habitação a 

preços acessíveis. 

Criação de 

procedimentos 

simplificados de controlo 

prévio de operações 

urbanísticas. 

Promoção do investimento dos 

particulares. 

Dinamização do 

mercado do 

arrendamento 

urbano. 

Criação de operações de 

reabilitação urbana 

“isoladas”. 

Conjugação da reabilitação 

urbana com o arrendamento 

urbano. 

Renovação das 

cidades. 

Medidas 

complementares. 

Criação de outros 

mecanismos promotores 

da reabilitação urbana. 

 

No que diz respeito à flexibilização e simplificação do procedimento de criação das ARU e 

aprovação das ORU pode observar-se que um conceito essencial no RJRU é o conceito de 

área de reabilitação. 

                                                      
36Artigo 1º do RJRU 
37Artigo 1º do RJRU 
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Recorda-se que com o anterior DL 3007/2009, as ARU eram definidas como “a área 

territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos 

edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e 

verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, 

solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, podendo ser 

delimitada em instrumento próprio ou corresponder à área de intervenção de um plano de 

pormenor de reabilitação urbana”38. 

Com as alterações apresentadas pelo DL 32/2012 o conceito de ARU ganha outra definição e 

passa a ser definida como “área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, 

degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de 

utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, 

segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada através de uma 

operação de reabilitação aprovada em instrumento próprio ou plano de pormenor de 

reabilitação urbana”39. 

Contudo, com estas alterações promovidas por este decreto-lei, a figura da ARU perde a 

centralidade que tinha adquirido na versão original do RJRU, no DL 307/2009. 

As alterações feitas por esta lei e também com a que foi inicialmente apresentada pelo 

governo, lei nº 24/XII, o mecanismo de venda forçada sofre algumas mudanças. Agora se o 

proprietário fizer uma contraproposta em que o valor seja superior ao valor base do edifício ou 

fração que lhe foi atribuído na altura da avaliação, o valor da venda em hasta pública será 

sempre o valor estipulado pelo recurso prévio à arbitragem e outros expedientes processuais 

do código de expropriações40. 

O artigo 7º foi reformulado e passou a possibilitar um faseamento dos procedimentos 

referentes à reabilitação urbana. Desta forma, a delimitação das áreas de reabilitação urbana 

passa a ser aprovada primeiro que as operações de reabilitação urbana, e essa delimitação 

caduca após 3 anos se para a mesma ARU não for aprovada a respetiva ORU. Todavia, 

iremos observar no capítulo 4 que esta regra nem sempre se aplica. As operações de 

reabilitação urbana têm um limite temporal de 15 anos após a aprovação das mesmas e não 

quando a área de reabilitação urbana é delimitada41. 

A aprovação da delimitação é da competência da assembleia municipal através da proposta 

feita pela câmara municipal. Este documento deve ser acompanhado de memória descritiva e 

justificativa onde são enumerados os objetivos estratégicos; planta de delimitação com a área 

afeta e quadro de benefícios fiscais associados ao IMI e IMT. Depois de reunidos todos os 

                                                      
38Nos termos da alínea b), artigo 2º, DECRETO-LEI Nº307/2009. 
39 Nos termos da alínea b), artigo 2º, DECRETO-LEI Nº307/2009. 
40 Artigo 62º, nº 4 
41 Esta caducidade das ORU já constava no Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro. 
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documentos, os mesmos são publicados em Diário da República, enviado ao IHRU por via 

eletrónica e divulgado mais tarde no site de cada município.  

 

A criação de um procedimento simplificado de controlo prévio de operações urbanísticas surge 

com o intuito de se averiguar se a pretensão urbanística cumpre a lei, os planos municipais de 

ordenamento do território (PMOT) e respetivos regulamentos em vigor. 

 

Após passar 15 dias da submissão da comunicação prévia das obras a efetuar, se a entidade 

gestora não reprovar essa comunicação prévia, esta considera-se aprovada e os interessados 

poderão então iniciar as obras.  

Com este decreto-lei é também reforçada a ideia e a criação de um regime específico de 

proteção do existente, na medida em que as obras não devem deixar de ser realizadas por não 

ser possível cumprir integralmente as regras posteriores à construção do edifício, desde que 

não originem ou agravem a desconformidade com as normas em vigor ou permitam mesmo a 

melhoria generalizada do seu estado42. 

Uma outra benesse deste regime é também a simplificação do procedimento de autorização de 

utilização, com reforço da responsabilização dos técnicos responsáveis pelas obras. 

No que diz respeito ao âmbito de aplicação, podemos dizer que o presente regime pode ser 

aplicado a intervenções urbanísticas que, cumulativamente: 

I. Preservem as fachadas principais dos edifícios; 

II. Mantenham os seus elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial, bem 

como o número de pisos e a configuração da cobertura; 

III. Não reduzam a sua resistência estrutural (no caso das ORU “isoladas”). 

Desta forma, com esta proposta de expandir o RJRU a prédios ou frações (independentemente 

de se encontrarem situados em ARU ou não) passam a estar sujeitos a um regime especial de 

reabilitação urbana. 

No âmbito das operações de reabilitação urbana “isoladas”, é importante dizer que estão 

inclusas no regime de reabilitação urbana as intervenções urbanísticas que incidam sobre 

edifícios ou frações, ainda que estas estejam localizadas fora das áreas de reabilitação urbana, 

cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos e que, cumulativamente cumpram 

os parâmetros acima citados. 

Uma vez sujeitos ao regime especial reabilitação urbana, usufruem de algumas vantagens, 

nomeadamente a aplicação do procedimento simplificado de controlo prévio de operações 

urbanísticas43- 

                                                      
42 MAMAOT, 2012. 
43 Artigo 77º, alínea b), lei nº 32/2012. 
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As ORU são aprovadas através de instrumentos próprios ou plano de pormenor de reabilitação 

urbana. A cada uma delas diz respeito uma estratégia de reabilitação urbana ou programa 

estratégico de reabilitação urbana, conforme mencionado no ponto anterior. 

Este decreto-lei vem consagrar as seguintes medidas complementares à reabilitação urbana: 

I. Previsão de um regime sancionatório contraordenacional mais rigoroso que o regime 

geral (previstos no RJUE), como contrapartida da maior responsabilização dos 

técnicos; 

II. Simplificação do procedimento de constituição da propriedade horizontal no caso de 

operações urbanísticas de reabilitação urbana, dispensando-se a intervenção do 

município, podendo o técnico habilitado certificar que estão reunidos os requisitos 

legais, mediante termo de responsabilidade; 

III. Alteração da maioria necessária para a realização de certas obras de valorização nas 

partes comuns de edifícios que tenham pelo menos oito frações autónomas, isto é, 

colocação de ascensores e instalação de gás canalizado; 

IV. Possibilidade de qualquer condomínio que tenha no seu agregado familiar uma pessoa 

com mobilidade condicionada, colocar rampas de acesso e/ou plataformas 

elevatórias, após comunicação ao administrador do condomínio e desde que 

observadas normas técnicas legalmente previstas. 

Como já foi referido, inicialmente quer as ARU como as ORU eram aprovadas em simultâneo, 

com a Lei 32/2012 torna-se possível que a decisão da delimitação das áreas de reabilitação 

urbana ao ser faseada, dê prioridade à identificação dos verdadeiros limites físicos da área a 

ser destinada à operação de reabilitação conforme é referido no artigo 13º e só depois se 

avance para a aprovação dessa operação (artigo16º). 

No esquema seguinte é possivel observar e perceber como se processa a fase de delimitação 

de áreas de reabilitação urbana. Para uma melhor interpretação, entenda-se que a 

circunferência representa o início ou o fim de cada processo; o retângulo representa a atividade 

(ação dentro do processo) e utiliza inputs e outputs; o losango representa a caixa de decisão, 

que resulta em dois caminhos possíveis em função de respostas “sim” ou “não” e por fim a seta 

que indica a direção do fluxo. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Figura 3. Processo de aprovação da definição de ARU. (Fonte: site do IHRU). 
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Figura 4. Processo de aprovação da definição de ORU. (Fonte: site do IHRU). 

No esquema seguinte é possivel observar e perceber como se processa a fase de definição de 

operações de reabilitação urbana44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 O significado das formas é igual ao esquema anterior. 
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Este regime é chamado de especial porque com as alterações feitas, surgiu a criação de um 

regime simplificado de controlo preventivo para certas operações urbanísticas de edificação em 

que se traduzisse a concretização das operações de reabilitação urbana simples ou 

sistemáticas (Oliveira, 2012).  

Com o Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (NRJRU) foram feitas algumas 

alterações importantes. Este regime possibilitou o faseamento da criação de áreas de 

reabilitação urbana num prazo máximo de três anos; às ORU simples e Sistemática passou a 

acrescentar-se um regime especial da reabilitação urbana, ou seja, operações de reabilitação 

urbana isoladas45. 

3.4. Regime Excecional de Reabilitação Urbana - Lei nº 53/2014, de 

8 de abril. 

Existem em Portugal, atualmente, cerca de 1 milhão de edifícios a carecer de intervenções de 

obras de reabilitação urbana.  

 

Desta forma, surge o Regime Excecional de reabilitação urbana (RERU) que visa a adoção de 

medidas excecionais e temporárias46 de simplificação administrativa, no sentido de dinamizar 

os processos administrativos da reabilitação urbana, prolongando-se como uma área diversa 

da construção nova, devendo nesse sentido, ser olhada e regulada com a sua diversidade.  

 

                                                      
45 Edifícios ou frações, localizados ou não em ARU, construídos há pelo menos 30 anos. 
46 Este regime vigora pelo período de 7 anos contados a partir da sua entrada em vigor, como exposto no 
artigo 11.º 

Figura 5. Estado de conservação dos edifícios por NUT II, à data dos Censos de 2011. Fonte: INE. 
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Este regime é aplicado à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que 

estejam afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional e 

em que se justifique uma intervenção destinada a conferir-lhes adequadas características de 

desempenho e segurança47. 

O conceito de proteção do existente ganha neste decreto-lei uma maior ênfase e passa a ser 

também aplicado a obras de ampliação ou construção nova desde que salvaguardem as 

edificações já existentes. 

Este regime excecional e temporário aplica-se também quando as obras necessárias ao 

cumprimento desses normativos (…) requeiram a aplicação de meios económico-financeiros 

desproporcionados, desde que tal seja justificado e fundamentado pelos técnicos habilitados, 

nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho”48, ou seja, será possível dispensar o cumprimento 

de algumas normas vigentes. 

O presente regime prevê a possibilidade de dispensar excecionalmente algumas normas 

técnicas aplicáveis à construção, uma vez que essas normas se encontram mais orientadas 

para a construção nova e não propriamente para a reabilitação de edifícios. Estas obras 

passam a estar isentas de normas como: acessibilidades, segurança contra incêndios, 

eficiência energética, qualidade térmica e certificação energética dos edifícios, requisitos 

acústicos, instalações de gás e infraestruturas de telecomunicações em edifícios.  

Desta forma, consegue-se a promoção de uma política urbana capaz de responder às 

necessidades e recursos de hoje. Assim sendo, é possível recuperar o edificado, tornando-o 

atrativo e capaz de gerar riqueza agora e no futuro. 

Tome-se nota de que, apesar do presente regime dispensar a aplicação das normas acima 

citadas, o RERU frisa que as intervenções a serem realizadas  mantenham as exigências 

afetas à salvaguarda estrutural, definidas nos artigos 9º e 10º onde se lê que as “intervenções 

em edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da 

edificação nem a segurança estrutural e sísmica do edifício.” 

O RERU trata-se de um regime excecional porque pretende dar resposta a um contexto 

económico e social extraordinário, e temporário porque vigora até 9 de abril de 2021. 

Com as mais valias apresentadas pelo RERU torna-se possível promover o regresso das 

populações aos centros históricos dos aglomerados urbanos reabilitados, que se encontram 

atualmente devolutos e envelhecidos. 

                                                      
47 https://www.gaiurb.pt/no2012_lei_32_2012.htm 
48 Despacho n.º 14574/2012, 12 de novembro. Medidas com vista a estabelecer as Exigências Técnicas 
Mínimas para a Reabilitação. 

https://www.gaiurb.pt/no2012_lei_32_2012.htm
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Este diploma considera como obras de reabilitação urbana “obras de conservação; alteração; 

reconstrução; ou ampliação desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior 

das edificações confinantes mais elevadas e não agravem as condições de salubridade ou 

segurança dos outros edificados e as alterações e as alterações de utilização.”. (OLIVEIRA, 

2018) 

Este regime excecional banaliza o conceito amplo de reabilitação urbana e foca-se mais na 

salvaguarda do edificado.  

 

3.5. Novo Regime Jurídico da Reabilitação de Edifícios e Frações 

Autónomas – Decreto-Lei nº 95/2019, de 18 de julho. 

 

No âmbito das atuais prioridades políticas, é notória toda a preocupação em torno do conceito 

de reabilitação aliado ao papel da habitação. O mercado da construção civil encontra-se 

saturado e esta situação aliada à atual situação económica portuguesa traduz-se num mercado 

habitacional estagnado. Em contrapartida, existem muitos edifícios que se encontram em mau 

estado de conservação, para além de alguns estarem devolutos a sua imagem degradada dá 

um aspeto envelhecido ao local onde estão inseridos. 

Um dos objetivos estratégicos do governo é utilizar a reabilitação como principal forma de 

intervenção ao nível do edificado e desenvolvimento urbano.49  

Esta medida, aliada aos princípios de sustentabilidade irá permitir a conceção de espaços que 

irão proporcionar um ambiente coeso, um ambiente com vista a melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos e consequentemente, contribuirá para a revitalização, valorização e 

competitividade das cidades. 

Este Decreto-Lei vem reforçar ainda mais a importância da reabilitação das cidades e para tal, 

atualizou o quadro legal e adequou o mesmo às atuais especificidades, ou seja, “conciliar as 

legítimas expectativas em termos de adequação aos atuais padrões de segurança, 

habitabilidade, conforto e simplificação do processo de reabilitação, com os princípios da 

sustentabilidade ambiental e da proteção do património edificado, em sentido lato.”50 Isto fez 

com que o governo agisse e criasse um projeto, projeto este apelidado de “reabilitar como 

regra” (RcR). 

O atual diploma vem introduzir algumas alterações importantes ao regime aplicável às ORU, 

deste modo, passa a entender-se como ORU, operações de reabilitação51 que incidam sobre 

                                                      
49 DL nº 95/2019. 
50 DL nº 95/2019. 
51 Ver conceitos constantes no RJUE, aprovado pelo DL nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação. 



30 
 

edifícios ou frações autónomas “total ou predominantemente afetos ao uso habitacional” 52 que 

abranjam as seguintes tipologias:  

I. Obras de alteração;  

II. Obras de ampliação; 

III. Obras de reconstrução.  

Sendo que as duas últimas mencionadas, somente em casos em que seja impossível o 

cumprimento das normas técnicas vigentes.53 Contudo, todas as obras estão sujeitas à 

elaboração de um relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do edifício e situações em 

que possa ser necessário elaborar um projeto de reforço sísmico, nos termos previstos em 

portaria a publicar num prazo de 60 dias. 

Este regime conta com 3 princípios fundamentais da reabilitação de edifícios e frações 

autónomas: 

I. Princípio da proteção do existente; 

II. Princípio da sustentabilidade ambiental; 

III. Princípio da melhoria proporcional e progressiva. 

O primeiro princípio já há muito que vem a ser discutido, passando a ganhar ainda mais enfase 

no DL 307/2009, de 23 de outubro. Já os outros dois princípios, são conceitos que têm vindo a 

ser mencionados, e com este Decreto-Lei passam a ser reforçados no capítulo II nos 

respetivos artigos 5º e 6º. 

 O presente diploma, prevê no prazo de 60 dias, a contar da sua publicação, a dispensa do 

cumprimento de algumas normas técnicas quando posta em causa a reabilitação de edifício ou 

frações preexistentes. A aplicação de algumas das disposições do regulamento técnico contra 

incêndios em edifícios pode vir a ser dispensada, se a entidade competente envolvida assim 

entender. 

Uma vez criado um regime como regra, deixa de fazer sentido existir um regime excecional e 

temporário e, consequentemente, o presente diploma vem revogar e substituir o anterior 

regime jurídico excecional e temporário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 53/2014, de 8 de abril. 

Apesar deste regime já ter sido aprovado, o mesmo só entrará em vigor a 15 de novembro de 

2019. 

                                                      
52 Aplicável a edifícios ou frações autónomas em que pelo menos 50% da sua área se destine a habitação 
e a usos complementares, designadamente: estacionamento, arrecadação ou usos sociais, como 
disposto na alínea b) do artigo 3º do presente diploma. 
53Artigo 3º, DL nº 95/2019. 
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3.6. Financiamento Portugal 2020 e a sua Legislação. 

A reabilitação urbana tem vindo a ganhar uma posição central para o território e para a 

habitação, não só por fatores económicos, sociais e de desenvolvimento, mas também porque 

é no meio urbano onde encontramos com maior abundância recursos, agentes e 

oportunidades. 

Foi criada uma “Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” a nível 

europeu, a estratégia Europa 2020, acordada entre os Estados Membros da União Europeia. 

Esta estratégia foi aprovada no ano de 2010 com o intuito de vigorar durante 10 anos. 

Este programa tenciona impulsionar o crescimento e o emprego, para que assim seja possível 

colmatar as lacunas do modelo de crescimento e criar condições para um crescimento 

inclusivo, sustentável e inteligente. 

Tendo em conta as especificidades de cada país, a estratégia europeia tem por base cinco 

objetivos, que posteriormente se traduziram em objetivos nacionais. Neste sentido, Portugal 

assume no seu Programa Nacional de Reformas (PNR), uma série de prioridades e desafios 

relacionados com a mobilização de recursos. 

Na sequência deste documento, o governo português, criou o programa Portugal 2020 

(formalmente apresentado à Comissão Europeia, em janeiro de 2014). Este programa é criado 

com o intuito de aliar a aplicação dos fundos da União Europeia com as prioridades definidas 

no PNR e na estratégia Europa 2020.Como forma de instituir um plano estratégico de 

reabilitação urbana, foram criados Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 

requisito necessário para aceder aos Programas Operacionais do Continente, para o período 

de programação financeira do Portugal 2020.  

É importante que os municípios desenvolvam estes planos como impulsionadores estratégicos, 

mobilizadores e operacionais, como uma oportunidade para colocarem em prática uma ótima 

operacionalização estratégica das suas ações, e não apenas para serem vistos como simples 

meios de captação de investimentos. 

Nesse sentido, os municípios devem apresentar um PEDU para a inserção de prioridades de 

investimento54 previstos nos Programas Operacionais (PO), neste caso, as candidaturas 

ocorreram até ao dia 10 de setembro de 2015. 

O programa Portugal 2020 será executado por 16 PO, que acrescem aos Programas de 

Cooperação Territorial nos quais Portugal irá participar em conjunto com outros Estados 

Membros.55 

                                                      
54 “Os demais Municípios que pretendam vir a apresentar candidaturas nas prioridades de investimento 
(…) deverão apresentar os respetivos planos em função de cada prioridade que tencionem mobilizar em 
futuros concursos.” Extraído do Convite para apresentação de candidaturas “Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento Urbano” Disponível em: http://norte2020.pt/104/cidades-convidadas-apresentar-plano-
estrategico-de-desenvolvimento-urbano - consultado no dia 01 de outubro de 2019. 

http://norte2020.pt/104/cidades-convidadas-apresentar-plano-estrategico-de-desenvolvimento-urbano
http://norte2020.pt/104/cidades-convidadas-apresentar-plano-estrategico-de-desenvolvimento-urbano
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O PEDU deve integrar três instrumentos de planeamento que suportam cada uma das 

prioridades de investimento, caso contrário, serão “impedidos de mobilizar a prioridade ou 

prioridades de investimento”56. Os instrumentos de planeamento são, nomeadamente: 

I. Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) – apresenta o seu âmbito territorial 

através de NUTS III, o mesmo plano pode ser utilizado pelos diferentes municípios. Os 

PMUS não necessitam estar concluídos para efeitos de apresentação do PEDU, em 

sede de Candidatura. 

II. Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) – destina-se a centros históricos, 

zonas ribeirinhas ou zonas industriais abandonadas, pertencentes a uma ou mais ARU. 

Estas ARU podem pertencer a qualquer centro urbano, desde que o solo desse centro 

urbano determine o perímetro urbano estabelecido no PDM, ou aos aglomerados rurais 

em solo rústico a definir através de PP.57 

III. Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) – orientada 

para pequenas áreas inframunicipais, consoante as características sócio funcionais do 

espaço. Este plano, bem como as operações de regeneração física, económica e 

sociais definidas, devem intervir, essencialmente, nas zonas críticas do território 

municipal. Estas intervenções não são localizadas em ARU. 

O programa Portugal 2020 é regulado pelos seguintes diplomas legais:58 

I. Decreto-Lei nº 6/2015 de 8 de janeiro – Enquadramento nacional dos sistemas de 

incentivos às empresas; 

II. Decreto-Lei nº 159/2014 de 27 de outubro – Estabelece as regras dos Programas 

Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento; 

III. Portaria nº 57-A/2015 de 27 de fevereiro – Regulamento específico para o domínio da 

competitividade e internacionalização; 

IV. Portaria nº 181-B/2015 de 19 de junho – Alteração à Portaria nº 57-A/2015 de 27 de 

fevereiro. 

V. Declaração de Retificação nº 30-B/2015. 

VI. Regulamento (União Europeia) nº 651/2014 de 16 de junho – Declara categorias de 

auxílio compatíveis com o mercado interno. 

 

 

                                                                                                                                                            
55 Programas Operacionais de Cooperação Territorial Europeia: 1) Espanha-Portugal; 2) Madeira-Acores- 
Canarias;  
3) Espaço Atlântico; 4) Sudoeste Europeu; 5) Mediterrâneo; 6) Espon, Urbact, Interact e INTERREG C. 
Ver: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/FAQs-Tema1#6 
56 http://www.norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads/concursos/convite_pedu_20150619.pdf 
57 http://www.norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads/concursos/convite_pedu_20150619.pdf 
58Segundo o site do IAPMEI (https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-
Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Regulamentacao/Portugal-2020.aspx) – consultado a 01 de 
outubro de 2019, os diplomas mencionados são cruciais para a preparação de uma candidatura às 
principais medidas do programa Portugal 2020. 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Regulamentacao/Portugal-2020.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Regulamentacao/Portugal-2020.aspx
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS ARU DELIMITADAS 

4.1 Metodologia 

Conforme fomos vendo, o conceito de área de reabilitação urbana foi ganhando vários 

contornos à medida que o território foi evidenciando a carência de intervenção no espaço 

urbano degradado, bem como no edificado mais antigo. 

Com a perda da centralidade da definição de área de reabilitação urbana (primeira fase do 

processo), é inserido o conceito de operação de reabilitação urbana (segunda fase do 

processo), onde esta fica encarregue de proceder a toda a programação e execução referente 

à estratégia operacional. 

A relação entre estes dois conceitos define-se através da: 

I. Dimensão física – uma vez que a ORU pode ter (ou não) em conta a mesma 

delimitação que a ARU; 

II. Dimensão temporal – tendo em conta que o prazo máximo estipulado para a aprovação 

da ORU é de 3 anos após a aprovação da delimitação da ARU, sob pena da 

caducidade da mesma. Não obstante, a ORU aprovada tem um prazo de 15 anos 

para ser executada; 

III. Dimensão estratégica e programática – identificados na programação de ações a 

executar nas ORU, os objetivos estabelecidos na aprovação da ARU no que diz 

respeito às opções estratégicas de desenvolvimento urbano do território municipal. 

(OLIVEIRA,2018) 

Para a elaboração do presente capítulo, foi necessário proceder ao levantamento de dados 

coligidos no site do IHRU. Era importante saber quantas ARU e ORU foram aprovadas, e 

dessas ORU quantas seriam sistemáticas e simples bem como outros dados importantes para 

caraterizar as ARU que têm vindo a ser delimitadas. É de salientar que os dados utilizados 

nesta análise se reportam à data de 31 de março de 2019. 

Foi criado um ficheiro Excel com o tratamento de dados essenciais, que contém as seguintes 

informações por coluna: 

I. Região (por NUT II para que a informação ficasse mais organizada); 

II. Concelho (conforme apresentado no site do IHRU); 

III. Designação (nome dado à ARU delimitada, por exemplo, “ARU do centro histórico de 

Braga); 

IV. Situação (se se trata de uma ARU, ORU simples ou sistemática); 

V. Publicação (data da publicação em DR); 

VI. Ano (ano em que as ARU ou ORU foram aprovadas); 

VII. Entidade Gestora (quem está encarregue das mesmas); 
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VIII. Área (Km2); 

IX. Área (ha); 

X. Âmbito temporal (prazo de vigência); 

XI. Tipificação (tipo de área abrangida). 

A coluna da “Região”, está organizada segundo NUT II, ou seja, Norte, Centro, Área 

Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma 

da Madeira. Esta discriminação por NUT II permite análises, e em alguns casos, 

representações mais detalhadas, sem perda de informação.  Se se optasse pela organização 

de dados através da NUT III, ao invés de 7 divisões passaríamos a ter 25 divisões59, 

considerando-se que esse nível de detalhe não traz ganhos nas análises a efetuar. Para o caso 

de estudo em questão, a nomenclatura em questão é a que mais se adequa. 

O ficheiro tem 1093 linhas, número correspondente à mesma quantidade de áreas de 

reabitação urbana existentes. Assim, a cada concelho pode corresponder mais do que uma 

área de reabilitação urbana, desta forma tornou-se importante criar uma coluna denominada 

“Designação”. Como veremos no ponto seguinte, existem casos em que um concelho tem pelo 

menos 88 áreas de reabilitação urbana. Cada ARU tem as suas características e por esse 

motivo cada uma foi tratada de forma individual. 

Como vimos no capítulo anterior, as leis foram alterando, e de alguma forma alguns municípios 

tentaram acompanhar tais mudanças. No que diz respeito a área de reabilitação urbana, é 

sabido que existem três tipos de intervenção: (delimitação de) áreas de reabilitação urbana, 

(aprovação de) operações de reabilitação urbana simples e sistemáticas. Com isto é criada a 

coluna “Situação” com esta informação também individualizada. 

Depois de analisada e proposta pela Câmara Municipal e aprovada pela Assembleia Municipal, 

é da responsabilidade da Câmara enviar o ato de aprovação da delimitação da ARU para o 

IHRU, a publicação em Diário da República e a divulgação no site municipal. De forma a 

verificar e confirmar essa informação, foi criada uma coluna para representar a data de 

publicação de cada ARU e/ou ORU. 

Como apresentado também no capítulo anterior, após aprovação da delimitação da ARU, 

exceto em casos em que a aprovação da ARU e ORU é aprovada em simultâneo, a 

delimitação caduca num prazo de três anos se não for aprovada a respetiva ORU. Foi criada 

então, uma coluna com o ano de aprovação das ARU e/ou ORU.  

Outro assunto tratado na presente tese, diz respeito à entidade gestora. Na maioria dos casos 

a entidade gestora é a Câmara Municipal, no entanto, nos casos em que o município não 

                                                      
59 Norte (Alto Minho; Cávado; Ave; Área Metropolitana do Porto; Alto Tâmega; Tâmega e Sousa; Douro e 
Terras de Trás-os-Montes); Centro (Oeste; Região de Aveiro; Região de Coimbra; Região de Leiria; Viseu 
Dão Lafões; Beira Baixa; Médio Tejo e Beiras e Serra da Estrela); Área Metropolitana de Lisboa; Alentejo 
(Alentejo Litoral; Baixo Alentejo; Lezíria do Tejo; Alto Alentejo e Alentejo Central); Algarve; Região 
Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira.  
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quiser assumir diretamente essas funções, as mesmas poderão ser assumidas por uma SRU60. 

Numa fase inicial foram criadas 20 SRU61. O Excel criado apresenta uma coluna com as 

entidades gestoras encarregues de cada ARU e/ou ORU. Com o levantamento efetuado, é 

possível ter uma noção da realidade portuguesa até à data de referência do levantamento de 

dados. 

Cada área de reabilitação urbana delimitada tem um limite físico. A delimitação de áreas de 

reabilitação urbana é determinada, na ótica do município ou SRU, consoante a necessidade de 

reunir nessa área um conjunto de intervenções e fundos e investimento, tem em vista uma 

estratégia bem definida e com o intuito de conseguir resolver os problemas identificados no 

território. Também foi feito um levantamento com a dimensão de cada área delimitada. Alguns 

dos dados estavam disponíveis no site do IHRU, no entanto muitos municípios não 

disponibilizaram logo essa informação e por isso foi necessário entrar no site dos municípios, 

procurar a ARU em causa e procurar a informação da área em falta. Existem situações em que 

nem no site da câmara nem no site do IHRU foi disponibilizada um valor total para a área das 

ARU aprovadas e delimitadas. 

É de relembrar que a reabilitação urbana ao tornar-se num conceito mais amplo, passa a incluir 

todos os espaços territoriais que estejam degradados e justifiquem uma intervenção e se 

enquadrem dentro dos parâmetros do conceito de ARU (e não apenas os “centros históricos” e 

ACRRU – ver Capítulo 3). 

Segundo o RJRU, as ARU podem abranger, nomeadamente62. 

I. Áreas e centros históricos, 

II. Património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas 

de proteção; 

III. Zonas urbanas consolidadas; 

IV. Áreas urbanas degradadas. 

Por conseguinte, esta foi a tipificação adotada para as tipologias de ARU delimitadas. 

Pode dizer-se que a delimitação física é baseada em análises feitas à escala local, onde se 

relacionam e enumeram os problemas identificados e sistematizados por cada município. O 

tipo de ORU influencia o âmbito dessas operações, a maior ou menor intervenção da 

Administração Pública e/ou da entidade gestora e a aplicabilidade dos instrumentos de 

execução apropriados ao tipo de intervenção necessária. 

                                                      
60 Empresas maioritariamente municipais ou municipais e estatais. 
61 Ver tabela 2. 
62 alínea b), artigo 12º, Decreto-lei nº32/2012. 
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Quando entramos no site do IHRU e redirecionamos para o menu referente a áreas de 

reabilitação urbana, deparamo-nos com a seguinte informação: 

 

Nesta página do IHRU são apresentadas as ARU por município, organizados por ordem 

alfabética. Em frente ao nome de cada município, está colocado entre parenteses o número de 

ARU existentes. 

 

Ao carregarmos no nome de cada município, obtemos informações sobre as áreas de 

reabilitação urbana. Algumas estão incompletas e para tal foi necessário entrar no site das 

respetivas câmaras municipais e completar a informação em falta. Constatou-se que alguns 

sites dos municípios apresentavam uma informação diferente da que é apresentada no site do 

IHRU, outros sites pelo contrário, apresentam menos informação. 

Vejamos o exemplo do município de Sobral de Monte Agraço. Na página anteriormente referida 

consta que este município tem 5 ARU/ORU:  

 

 

 

 

 

Figura 7. Extrato da página representada na figura anterior. 

Figura 6. Áreas de reabilitação urbana na página do IHRU. 
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No entanto ao clicarmos por cima do nome do município (Figura 7) ou consultando o site da 

Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço só nos é apresentada a ARU da Vila de Sobral 

de Monte Agraço.  

De 308 municípios (Portugal continental e ilhas), foram contabilizados 266 municípios com 

ARU em vigor. 

No site do IHRU, é-nos apresentado um quadro síntese com a informação das ARU em Vigor63. 

Tabela 7. ARU em Vigor. Fonte: IHRU 

Situação (1092) DL 307/2009 DL 32/2012 

ARU Aprovadas  899 

ARU e ORU Simples Aprovadas 11 44 

ARU e ORU Sistemáticas Aprovadas 13 117 

ARU e ORU em processo de Aprovação 2 4 

ARU em Processo de Delimitação 2  

 

                                                      
63 A informação referente ao quadro, teve a sua última consulta em julho de 2019. Todavia a informação 
fornecida pelo IHRU teve a sua última atualização em fevereiro de 2019.  

Figura 8. Informação disponibilizada para o IHRU para cada ARU - Exemplo da ARU da Vila de Sobral de 
Monte Agraço. 

. 
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Todavia, com a recolha de dados efetuada, por consulta das ARU e/ou ORU uma a uma, 

verificou-se a existência das seguintes situações: 

I. ARU Aprovada; 

II. ARU e ORU Aprovadas; 

III. ARU e ORU Aprovadas em Simultâneo; 

IV. ARU e ORU em Processo de Aprovação; 

V. ARU e ORU Simples Aprovadas; 

VI. ARU e ORU Simples em Processo de Aprovação; 

VII. ARU e ORU Sistemáticas; 

VIII. ARU e ORU Sistemáticas Aprovadas; 

IX. ARU em Processo de Aprovação. 

No entanto, para tratamento de dados em ArcGis (ArcMap), foi decidido deixar apenas 3 

situações: ARU, ORU Simples e ORU Sistemática, desta forma a informação torna-se mais 

precisa e percetível quando representada em mapa.  

Tabela 8.Reclassificação da Situação adotada para análise. 

Situação constante no site do IHRU Situação adotada para efeitos de análise 

ARU Aprovada ARU 

ARU e ORU Aprovadas ORU Simples 

ARU e ORU Aprovadas em Simultâneo ORU Sistemática 

ARU e ORU em Processo de Aprovação ORU Sistemática e ARU 

ARU e ORU Simples Aprovadas ORU Simples 

ARU e ORU Simples em Processo de 

Aprovação 
ORU Simples e ARU 

ARU e ORU Sistemáticas ORU Sistemática 

ARU em Processo de Aprovação ORU Sistemática 

ARU em Processo de Delimitação (Ver o ponto III) 

 

Como tem vindo a ser referido neste capítulo, nem toda a informação prestada pelo IHRU está 

correta e atualizada. De forma a justificar as opções adotadas para efeitos de análise (Tabela 

7), passa a citar-se as alterações então efetuadas. 

I. ARU e ORU Aprovadas. 

A informação que consta no site do IHRU é que a “ARU do Centro Histórico de Loulé” tem a 

sua ARU e ORU Aprovadas. No entanto no site da Câmara e na publicação em DR, esclarece-

se que se trata de uma operação de reabilitação urbana simples. 
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II. ARU e ORU Aprovadas em Simultâneo. 

A informação que consta no site do IHRU é que a “ARU de São Romão do Coronado” 

(município da Trofa) teve a sua ARU e ORU Aprovadas em simultâneo, mas, no entanto, esta é 

uma ORU sistemática. 

III. ARU e ORU em Processo de Aprovação. 

A informação que consta no site do IHRU é que a “ARU 1 da Azambuja”, “ARU do Planalto de 

Santarém” e “ARU da Ribeira de Santarém e Alfange” têm as suas ARU e ORU em processo 

de aprovação. No entanto no site das Câmaras da Azambuja e de Santarém e na publicação 

em DR, consta que se tratam de operações de reabilitação urbana sistemática. O mesmo 

acontece com 3 ARU de Coimbra. A “ARU de Coimbra Alta” trata-se de uma ORU Simples e as 

restantes, “ARU de Coimbra Rio” e “ARU de Coimbra Baixa” não têm proposta de ORU, pelo 

que foram contabilizadas como ARU. 

IV. ARU em Processo de Delimitação. 

A informação que consta no site do IHRU é que a “ARU da Mouraria” (município de Faro) e a 

“ARU de Aljustrel” encontram-se em processo de delimitação. No caso da “ARU da Mouraria”, 

para a mesma já foi aprovada ORU Simples; já a “ARU de Aljustrel” ainda se encontra em 

delimitação, e para efeitos de análise, não será contabilizada como ARU, ORU Simples nem 

ORU Sistemática. 

4.2. Análise dos resultados  

Como já foi referido, foi feito um levantamento para perceber quantas áreas de reabilitação 

urbana foram criadas ao longo do tempo (desde a sua previsão no RJRU de 2009), e para 

quantas delas foram já aprovadas ORU simples ou sistemáticas. A tabela seguinte ilustra uma 

síntese da atualidade portuguesa (até à data do levantamento e organização de dados). É 

possível perceber que a zona Centro e a zona Norte têm uma maior quantidade de áreas de 

reabilitação urbana, coincidentemente, também é no Norte e no Centro onde se encontram os 

edifícios mais envelhecidos e a carecerem de obras de reabilitação urbana (ver Figura 5). 

Todavia, é nas ilhas onde se registam menos ARU e menos edifícios a precisarem de obras de 

reabilitação urbana. 

 

 

 

 



40 
 

Tabela 9. Nº de concelhos com ARU, com ORU simples e com ORU sistemática, por NUT II. 

NUT II 
Nº de 
Concelhos 

Nº Concelhos 
c/ARU 

Nº Concelhos c/ORU 
Simples 

Nº Concelhos c/ORU 
Sistemática 

Total 
ARU 

Norte  86 61 1 34 380 

Centro 100 75 5 30 385 

AML 18 14 5 3 115 

Alentejo 58 50 5 4 165 

Algarve 16 9 3 1 24 

RAA 19 5 0 0 15 

RAM 11 4 0 0 8 

Total 308 218 19 72 1092 

 

Numa outra tabela síntese (tabela 9), é possível perceber que grande parte dos municípios se 

tornaram mais sensíveis, ou pelo menos, mais conscientes da importância da reabilitação 

urbana. A quantidade de municípios existentes, com os valores de municípios que já 

começaram a identificar as áreas mais problemáticas ou a necessitar de intervenções no 

território é muito próxima.  

Tabela 10. Nº de concelhos com ARU ou ORU, total de ARU e de ORU simples ou sistemática, por NUT 
II. 

 

Agora, de uma forma mais ilustrativa, vejamos o seguinte gráfico de barras, onde nos é 

possível observar de uma forma mais clara, a evolução da aprovação das áreas e operações 

de reabilitação urbana desde o ano de 2011 até ao término do período de levantamento de 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUT II 
Nº de 

Concelhos 
Nº de Concelhos 

c/ ARU/ORU 
Total de ARU 
(sem ORU) 

Total de ORU 
Simples p/ NUT II 

Total de ORU 
Sistemática p/ NUT II 

Norte  86 78 302 3 75 

Centro 100 95 334 7 44 

AML 18 17 74 37 4 

Alentejo 58 56 144 12 9 

Algarve 16 10 17 6 1 

RAA 19 5 15 0 0 

RAM 11 4 8 0 0 

Total 308 265 894 65 133 
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Com as alterações que foram feitas às leis relacionadas com a reabilitação urbana, 

designadamente após alteração do Decreto-lei 307/2009 pelo Decreto-lei 32/2012, onde é 

aprovado o controlo simplificado para determinadas intervenções urbanísticas, ou seja, obras 

que independentemente de estarem inscritas ou não em ARU, “preservem a fachada principal 

dos edifícios; mantenham os seus elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial, 

bem como o número de pisos e a configuração da cobertura e não reduzam a sua resistência 

estrutural (no caso das ORU “isoladas”)64, a reabilitação urbana começou a ser vista com 

outros olhos e passou a ser encarada com mais seriedade.  

 

Podemos ver que depois da publicação do DL 53/2014, onde foi aprovado o Regime 

Excecional e Transitório da reabilitação urbana, o número de ARU começa a crescer de forma 

exponencial até 2016, e ao contrário do que se poderia esperar, existem mais operações de 

reabilitação urbana sistemáticas do que simples.Com a criação do programa “Portugal 2020”, 

vários municípios aproveitaram para se candidatar e conseguir assim apoios financeiros, bem 

como conseguirem usufruir dos estatutos de benefícios fiscais.  

Nos textos descritivos de cada ARU apresentados no site do IHRU, nota-se que muitos 

municípios delimitaram as ARU com o intuito de conseguirem captar fundos dos programas 

comunitários sem terem ainda definido um verdadeiro projeto estratégico direcionado para o 

desenvolvimento dessas áreas. 

As candidaturas ao programa de financiamento de projetos de reabilitação de edifícios, 

localizados em ARU ocorreram até ao dia 10 de setembro de 2015. Também este marco é bem 

visível no acentuado aumento de ARU delimitadas em 2015. 

                                                      
64 Ver capítulo 3.3. 

Figura 9. ARU (sem ORU) e ORU – Situação até à data de 31 de março de 2019. 
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Estes apoios entraram em vigor em 2014, podiam participar todos os projetos de reabilitação 

integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, ou, com idade inferior, mas que 

apresentassem um nível de conservação igual ou inferior a 265, localizados em zonas 

ribeirinhas, centros históricos ou zonas industriais abandonadas, localizados em ARU e 

enquadrados em PARU ou PAICD. Estes dois planos, juntamente com o PMUS, fazem parte 

do PEDU (ver ponto 3.6). 

 

Na imagem seguinte, podemos observar a quantidade de ARU (sem ORU), ORU Simples e 

Sistemática existentes (até à data de referência) em Portugal Continental. Dos 308 municípios 

em Portugal Continental e Ilhas, 265 municípios já têm ARU e ORU e 218 apenas com ARU. 

Cerca de 92% dos municípios continentais e 30% dos municípios das regiões autónomas já 

têm ARU/ORU. Até à data do levantamento foram contabilizadas 1092 áreas de reabilitação 

urbana, das quais, 894 não têm ORU; 209 municípios continentais e 9 das regiões autónomas, 

correspondem a ARU sem ORU aprovadas e registando um máximo de 88 ARU no município 

de Vila Pouca de Aguiar (Região Norte). 

 

No que diz respeito às ORU, da totalidade de ARU declaradas com ORU, 65 são ORU simples. 

Existem 19 municípios com este tipo de ORU, representando 7% dos municípios continentais e 

registando um máximo de 23 ORU simples no município de Loures (Área Metropolitana de 

Lisboa). 

Ao contrário do que se poderia contar, das ARU com PRU aprovadas, 133 são ORU 

Sistemáticas. Existem 72 municípios com ORU sistemática já aprovadas, representando cerca 

de 26% dos municípios continentais. O município de Celorico de Basto (Norte) é onde se 

registam mais ORU sistemáticas, um total de 6.  

                                                      
65 Nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

Figura 10. ARU (sem ORU), ORU Simples e ORU Sistemática - Situação até 31 de março de 2019. 
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A figura seguinte representa a situação dos municípios de Portugal Continental com ARU e 

ARU com ORU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já foi visto na figura 9, a aprovação de áreas de reabilitação urbana bem como de 

operações de reabilitação urbana simples e sistemáticas, começa em 2011.  

Figura 11. ARU e ARU com ORU - Situação até 31 de março de 2019. 
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As figuras 12 e 14, representam os municípios com ARU e ORU aprovadas por ano. Sendo que a figura 12 representa desde o ano de 2011 até ao ano de 

2014, e a figura 14 representa desde o ano de 2015 até ao ano de 2018 as ARU e ORU aprovadas. Estas figuras apresentam de forma mais elucidativa, a 

totalidade de municípios onde foram aprovadas ARU e ORU.  

Figura 12. Mapa das ARU por Ano, de 2011 até 2014. 
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Para manter a uniformização das figuras mencionadas, foi criada a mesma cor para a legenda 

e para isso foi necessário criar o mesmo intervalo de classes para cada ano. Com isto, a 

interpretação destas figuras tornou-se mais comparável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos mapas apresenta esta classificação, no entanto, em alguns casos, fizeram-se 

umas pequenas alterações, isto é, o ano de 2014 tem um máximo de 30 ARU, por isso a 

classificação final ficou de 22 a 30 e não de 22 a 34. O ano de 2018 tem um máximo de 40 e  

por esse motivo a classificação final ficou de 35 a 40 e não de 35 a 88. 

O código das cores para cada ano teve de ser inserido manualmente uma vez que o ArcGis 

atribui as cores automaticamente, fazendo com que as imagens ficassem com cores diferentes, 

mas com classificações iguais, a leitura dos mapas não seria coerente. 

 

Figura 13. Classe de cores utilizada nos mapas das ARU por Ano. 
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Figura 14. Mapa das ARU por Ano, de 2015 até 2018. 
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Como foi mencionado no capítulo 4.1, foi feita uma tipificação das áreas de reabilitação urbana. 

É de salientar que a tipificação atribuída a cada uma das ARU, teve por base o texto feito pelas 

câmaras municipais e publicados no site do IHRU. 

A tabela seguinte mostra, de forma resumida, os resultados obtidos através da organização 

dos dados. Sendo assim, para facilitar a interpretação de dados, a tabela encontra-se 

organizada da seguinte forma: uma coluna organizada por NUT II (nomenclatura escolhida 

para a divisão dos dados); tipificações estabelecidas para categorizar as ARU, ou seja, “Área 

ou Centro Histórico”; “Área Urbana Degradada”; “Património Classificado” e “Zona Urbana 

Consolidada”. Uma vez que a cada município corresponde na maioria das vezes mais do que 

uma ARU e cada delimitação abrange diferentes necessidades, e por isso as colunas 

referentes às tipificações têm duas colunas, uma com a quantidade de ARU e outra com a 

quantidade de municípios abrangidos.  

Tabela 11. Tipificação - Situação até à data de 31 de março de 2019. 

 

As Regiões Autónomas apresentam os números mais baixos de ARU e municípios abrangidos 

por estas tipificações, isto porque são as regiões com menos ARU aprovadas, sendo que a 

Região Autónoma da Madeira não tem ARU que abranjam “Áreas Urbanas Degradadas” nem 

“Património Classificado”.   

Os municípios do Algarve também não têm ARU que abranjam “Património Classificado”. 

NUTS II 

 

Área ou Centro 

Histórico 

Área Urbana 

Degradada 

Património 

Classificado 

Zona Urbana 

Consolidada 

Nº 

ARU 

Nº 

Município 

Nº 

ARU 

Nº 

Município 

Nº 

ARU 

Nº 

Município 

Nº 

ARU 

Nº 

Município 

NORTE 37 26 79 26 18 14 246 68 

CENTRO 45 38 69 27 18 12 254 67 

AML 9 5 29 9 7 4 69 15 

ALENTEJO 46 32 17 11 9 9 94 38 

ALGARVE 10 8 9 6 0 0 6 3 

RAA 3 3 4 3 1 1 7 4 

RAM 3 2 0 0 0 0 5 2 

TOTAL 153 114 207 82 53 40 681 197 
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A região Norte tem setenta e nove ARU que abrangem “Áreas Urbanas Degradadas” (em 26 

municípios) e é a segunda região com mais ARU com “Património Classificado” (14 municípios 

e 18 ARU) e “Zonas Urbanas Consolidadas” (68 municípios e 246 ARU). 

A região Centro apresenta ARU com as seguintes tipologias: quarenta e cinco “Área ou Centro 

Histórico” (38 municípios); dezoito “Património Classificado” (12 municípios) e duzentos e 

cinquenta e quatro “Zona Urbana Consolidada” (67 municípios). 

A Área Metropolitana de Lisboa é a terceira região com mais ARU em “Áreas Urbanas 

Degradadas” (9 municípios). 

O Alentejo é a segunda região com mais ARU a abranger “Área ou Centro Histórico” (32 

municípios).  

A seguinte tabela, apresenta um resumo dos totais obtidos com as tipificações apresentadas. 

As áreas denominadas como “Área ou Centro Histórico” representam 14% das ARU existentes; 

as “Áreas Urbanas Degradadas” representam 19%; as ARU classificadas como “Património 

Classificado” representam a minoria, apenas 5%, por fim, e representando mais de metade das 

ARU, as áreas classificadas como “Zonas Urbanas Consolidadas” com 62 %. 

Tabela 12. Nº total de ARU e percentagem para cada tipificação. 

Tipificação  
Área ou Centro 

Histórico 
Área Urbana 

Degradada 
Património 

Classificado 
Zona Urbana 

Consolidada 

Total de ARU 153 207 53 681 

% 14 19 5 62 

 

Também foram criados mapas com as diferentes tipificações (como é possível observar na 

figura 14), mas apenas para Portugal Continental. Desta forma é possível observar de forma 

mais elucidativa a distribuição das categorias escolhidas a nível territorial. 

Assim como os mapas apresentados anteriormente, também foram criados intervalos e 

utilizada a mesma paleta de cores nesses intervalos para cada categoria das tipificações. 

Assim é possível uniformizar a apresentação de cores por classe apesar de mapas diferentes. 
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Figura 15. Áreas tipificadas - "Área ou Centro Histórico"; "Zona Urbana Degradada"; "Património Classificado" e "Área Urbana Consolidada". 
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Como já foi visto no capítulo 3 e mencionado no ponto 4.1, as operações de reabilitação 

urbana são da responsabilidade de uma entidade gestora, ou seja, cabe ao municipio escolher 

assumir diretamente a gestão da ORU ou escolher uma empresa do setor empresarial local 

como entidade gestora. 

Relembra-se que o tipo de entidade gestora é definido logo na estratégia de reabilitação 

urbana (ERU) ou no programa de reabilitação urbana (PERU). Como de pode verificar na 

seguinta tabela, a Câmara Municipal é a entidade gestora predominante, gerindo e 

coordenando 1075 ARU, ou seja, 98% das ARU já aprovadas. As SRU são responsáveis por 

2% das ARU aprovadas, sendo que essa percentagem é partilhada por 7 empresas locais 

diferentes. 

Tabela 13. Entidade Gestora por ARU. 

 Entidade Gestora 

NUT II Câmara Municipal (Nº ARU) SRU (Nº ARU) 

NORTE 379 1 

CENTRO 381 5 

AML 114 0 

ALENTEJO 155 11 

ALGARVE 23 2 

RAA 15 0 

RAM 8 0 

TOTAL 1075 19 

 

Existem casos em que um município tem mais do que uma entidade gestora em 

funcionamento, isto é, opera a Câmara Municipal e a SRU, mas não em conjunto. 

Vejamos os seguintes exemplos: 

I. Coimbra – tem 4 ARU, duas a cargo da Câmara Municipal e as outras duas (ORU 

Simples) a cargo da Coimbra Viva, SRU; 

II. Ourém – tem 3 ARU, uma a cargo da Câmara Municipal e duas (ORU Sistemática e 

uma ARU por delimitar – esta não foi contabilizada nas análises efetuadas) pela 

SRU de Fátima, EEM; 

III. Porto – tem 8 ARU, sete a cargo da Câmara Municipal e uma (ORU Sistemática) a 

cargo da Porto Vivo SRU, 

Foram contabilizados 5 municípios em que as ARU/ORU são geridas apenas por SRU: 

I. Azambuja – tem 3 ARU (ORU Sistemática), coordenadas pela Lezíria do Tejo, SRU, 

EM; 
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II. Coruche – tem 6 ARU, também coordenadas pela Lezíria do Tejo, SRU, EM; 

III. Santarém – tem 2 ARU (ORU Sistemática), coordenadas pela empresa Viver em 

Santarém, EM, SA; 

IV. Vila Real de Santo António – tem 2 ARU (ORU Sistemática), coordenadas pela VRSA, 

SGU; 

V. Viseu – tem 1 ARU (ORU Simples), coordenada pela Viseu Novo, SRU. 

A tabela seguinte, ilustra a nível nacional e regiões autónomas, o número de entidades 

gestoras por NUTS II encarregues das ARU, sendo que estas se encontram separadas por 

Câmara Municipal (97%) e SRU (3%). 

Tabela 14. Entidade Gestora por nº de Municípios. 

 Entidade Gestora 

NUT II 
Câmara Municipal (Nº 

Municípios) 
SRU (Nº Municípios) 

NORTE 79 1 

CENTRO 91 3 

AML 17 0 

ALENTEJO 53 3 

ALGARVE 10 1 

RAA 5 0 

RAM 4 0 

TOTAL 259 8 

 

Como já foi visto no ponto 3.3, as ARU caducam se no prazo de 3 anos não for aprovada a 

respetiva ORU, isto nos casos em que a aprovação da ARU não ocorra em simultâneo com a 

aprovação da respetiva ORU. 

Quando a área de intervenção do PPRU contém ou coincide com as áreas previamente 

delimitadas como ARU em instrumento próprio (conforme definido em diploma), esta ARU dá-

se como redelimitada consoante a área de intervenção do plano66. No entanto, quando a área 

de intervenção não engloba a totalidade da área da ARU delimitada em instrumento próprio, 

deverá redelimitar-se ou revogar a área não abrangida pela área de intervenção do plano em 

simultâneo com o ato de aprovação do PPRU67. 

Após a análise de dados, verificou-se que alguns municípios não aprovaram as ORU 

correspondentes às ARU aprovadas, mesmo passando mais do que os 3 anos. Outros 

municípios pelo contrário voltaram a redelimitar as suas ARU conseguindo assim reiniciar os 

prazos.  

                                                      
66 Nos termos do Nº2 do artigo 23º, DECRETO-LEI Nº307/2009. 
67Nos termos do Nº3 do artigo 23º, DECRETO-LEI Nº307/2009.  



52 
 

Foi feito um levantamento individual para cada área de reabilitação urbana. Esta informação 

nem sempre é encontrada no site do IHRU, mas grande parte da informação foi retirada da 

pesquisa individual feita aos sites das respetivas câmaras. 

O quadro seguinte apresenta uma informação síntese da situação portuguesa até à data do 

levantamento dos dados. 

Tabela 15. Dimensão das ARU delimitadas. 

 

A região Norte apresenta uma maior área de reabilitação urbana, cerca de 48% (20569.14 ha) 

da soma total de superfície de ARU. A área mais pequena corresponde à ARU de Parada de 

Monteiros – Este (0.5 ha) e a maior, da região e do país, à ARU da Cidade de Vila Nova de 

Gaia (3236 ha). 

A região Centro detém 27% (11666.62 ha) da superfície total das áreas de reabilitação urbana. 

A ARU da Rua de São Sebastião (0.2 ha), no concelho de Cadaval é a mais pequena da região 

e do país, contrariamente, a ARU de Arganil 2 (384 ha) é a maior da região. 

Na Área Metropolitana de Lisboa (4035.29 ha), a ARU de Conceição da Abóbada (0.9 ha), no 

concelho de Cascais é a mais pequena e a maior situa-se na ARU de Queluz de Belas (518 

ha), no concelho de Sintra.  

A região do Alentejo tem aproximadamente 5020.12 ha delimitados, sendo que a área de ARU 

mais pequena pertence à ARU do Quarteirão da Moagem (0.28 ha), no concelho de Avis e a 

maior pertence à ARU de Aljustrel (192.4). 

A região do Algarve tem 645 ha delimitados com ARU. A ARU do Cerro do Castelo (2 ha), no 

concelho de Albufeira é a área mais pequena e a ARU de Vila Real de Santo António (177.7 

ha) é a maior. 

NUT II 

Nº ARU 

Total 

Nº ARU 

c/indicação 

da área 

Total ARU (ha) Min. (ha) Máx. (ha) 

NORTE 380 357 20569.14 0.5 3236 

CENTRO 385 300 11666.62 0.2 384 

AML 115 102 4035.29 0.9 518 

ALENTEJO 165 154 5020.12 0.28 192.4 

ALGARVE 24 20 467 2 177.74 

RAA 15 15 843.31 3.17 201.83 

RAM 8 8 272 9.4 31.6 

TOTAL 1092 979 42873 16 4831.11 



53 
 

A Região Autónoma dos Açores representa 2% da superfície das ARU existentes. A ARU do 

Lugar dos Anjos (3.17 ha), no concelho de Vila do Porto, é a menor e a ARU do Centro 

Histórico de Ponta Delgada/São Gonçalo/Calheta (201.83 ha) é a maior da região.   

A Região Autónoma da Madeira representa 0.6% da superfície total das ARU existentes. A 

ARU de Porto da Cruz, no concelho de Machico, é a mais pequena (9.4 ha) e a ARU do Centro 

Histórico do Funchal (113 ha) é a maior. 

Uma vez que existem 136 ARU sem referência da superfície delimitada, as percentagens 

apresentadas são apenas referentes aos dados obtidos, i.e., às ARU que apresentam o valor 

da respetiva área e por esse motivo, os valores reais são ligeiramente mais altos. Isto significa 

que só é possível ter-se perceção das dimensões para 88% das ARU já aprovadas.  

Após organização e análise de dados, verificou-se que alguns municípios preocuparam-se em 

ser mais rigorosos no que diz respeito à delimitação das suas ARU (por exemplo, o município 

de Vila Pouca de Aguiar – 88 ARU de pequena dimensão); contrariamente, houve municípios a 

delimitarem áreas exageradamente grandes (município de Vila Nova de Gaia com a ARU da 

Cidade de Gaia a ocupar 3236 ha). Existem casos, em que as entidades gestoras aproveitaram 

para fazer redelimitações após aprovação do RERU em 2014. Esta atitude justifica-se com o 

facto do RERU incluir não só às construções concluídas há pelo menos 30 anos, mas também 

às que se encontrem localizadas em ARU, sempre que se destinem ao uso habitacional68. 

Outros municípios optaram por delimitar ARU em todos os aglomerados, beneficiando dos 

estudos de caracterização ou até mesmo dos perímetros criados no âmbito dos PDM revistos 

pela câmara. 

Existem ainda municípios com as ARU caducadas, e daquilo que se pode ler nos relatórios 

disponibilizados, a maioria não menciona uma calendarização prevista para aprovar ORU para 

essas áreas. Estima-se que existam cerca de 284 ARU caducadas (delimitadas entre 2011 a 

2015 e ainda sem ORU).  

Após análise dos dados apresentados anteriormente, pode verificar-se que os municípios 

adotaram estratégias diferentes no que diz respeito à delimitação e aprovação das suas ARU. 

A figura seguinte, ajudará a interpretação da análise. 

 

 

 

 

                                                      
68 Nos termos do nº3, artigo 2º do DECRETO-LEI Nº53/2014 – D.R. I Série Nº69. 
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O concelho de Lisboa, com 5 ARU, optou por uma estratégia que se baseou em aprovar uma 

grande ARU que ocupa grande parte do território do concelho (Figura 15). Esta delimitação 

poderá ter sido escolhida pelo simples facto das áreas abrangidas serem, na grande maioria, 

zonas urbanizadas até finais do século passado. Em contrapartida, e com outra estratégia de 

delimitação, olhemos para os concelhos de Loures (Figura 16), com 23 ARU, e o concelho de 

Cascais, com 35 ARU, em que a estratégia se baseou em delimitar e aprovar um número maior 

de ARU abrangendo as zonas em que realmente é necessário reabilitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. PEDU Lisboa. Fonte: MARQUES, 2017. 

Figura 17. PEDU Loures. Fonte: MARQUES, 2017. 
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5. CASOS DE ESTUDO  

Como foi visto no capítulo 3, a reabilitação urbana vem responder às necessidades atuais, 

tornando-se um dos principais impulsionadores do desenvolvimento e competitividade local, 

regional e nacional. 

A criação de leis específicas e alterações nos estatutos de benefícios fiscais associados à 

reabilitação urbana foram os principais motores desta nova realidade.  

Apesar de todos os municípios terem acesso aos mesmos fundos europeus, estes também 

podem criar os seus próprios apoios de forma a alertar e cativar os seus munícipes. 

De forma a perceber as condições de sucesso e insucesso de diferentes abordagens 

municipais, foram escolhidos 3 casos de estudo. O primeiro trata-se da ARU de Cacilhas, a 

primeira ARU a ser aprovada não só na AML como também a nível nacional; a ARU do Seixal, 

por ser um município que tem vindo a apostar muito no seu desenvolvimento e pelo qual existe 

alguma familiaridade, e por fim a ARU de Vila Real de Santo António, por ser uma ARU gerida 

por uma parceria público-privada.  

5.1. Almada – ARU de Cacilhas 

O terramoto de 1755 e consequente maremoto na margem sul e norte do Tejo deixaram 

marcas no território. Todavia, na margem sul, os danos não foram maiores devido às falésias 

abruptas. Grande parte do traçado medieval ficou destruído, não restaram grandes opções e a 

reconstrução foi a melhor alternativa. O processo foi feito lentamente até meado do século XIX. 

 O município de Almada desde então começou a mostrar as suas preocupações no que diz 

respeito à temática “território”. A partir de 1986, a visão face à reabilitação urbana começa a 

ser vista como uma oportunidade de desenvolver o município, e neste período são aprovados e 

delimitados onze núcleos históricos. (CMA, 2016) 

Em 1988, o município de Almada adere aos programas nacionais de reabilitação urbana, mas 

com a suspensão dos mesmos em 2010, o município optou por arranjar outra solução. Na 

tabela seguinte apresentam-se os investimentos da CMA nos programas RECRIA/RECRIPH69 

e nas ARU entretanto delimitadas no município de Almada. Até maio de 2016, já foram 

intervencionados 330 fogos, sendo que 115 estavam devolutos, a maioria destas habitações 

encontram-se em regime de arrendamento. 

                                                      
69 RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (concessão 
de comparticipações a fundo perdido, por parte das administrações central e local, dirigidas aos senhorios 
dos fogos cuja renda tivesse sido objeto de correção extraordinária e, aos arrendatários dos fogos, nas 
mesmas condições quando os respetivos proprietários não procedessem às obras necessárias -ao abrigo 
do DL nº 68/86, de 27 de março). 
RECRIPH – Regime Especial de Comparticipação e Financiamento de Prédios Urbanos no Regime de 
Propriedade Horizontal (tinha como objetivo a recuperação de imóveis antigos constituídos em regime de 
propriedade horizontal – ao abrigo do DL nº 106/96, 31 de julho). 
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A ARU de Cacilhas, que se analisa com mais detalhe neste ponto, foi a primeira área de 

reabilitação urbana (e respetiva ORU simples) portuguesa a ser aprovada, a 16 de maio de 

2011.  

Desde aí a CMA já delimitou mais 7 ARU (aprovadas em simultâneo com as respetivas ORU 

simples), estando ainda uma outra em processo de delimitação (na Costa da Caparica). Na 

tabela seguinte (Tabela 17), fornecida pela Arq. Eunice Marques em entrevista realizada no 

Departamento de Reabilitação e Revitalização Urbana da CMA, resumem-se as principais 

características das ARU de Almada.  

Tabela 17. Situação do processo de reabilitação até 5 de maio de 2016. Fonte: Gabinete de reabilitação e 
revitalização urbana da CMA. 

Tabela 16. RECRIA/RECRIPH vs ARU.  Fonte: Gabinete de reabilitação e revitalização urbana da CMA. 
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Como transparece nos resultados das intervenções refletidos nesta tabela, em Almada, com a 

aprovação do Decreto-lei 307/2009, tornou-se crucial assumir um papel organizacional 

inovador e passar a adotar-se medidas de gestão que originassem respostas mais adequadas 

e eficazes. Destas pode destacar-se: atitude proativa dos serviços municipais na busca 

personalizada de potenciais interessados; isenção de taxas e licenças municipais; 

desburocratização de processos; velocidade de resposta; considerar os candidatos como 

parceiros no processo e não apenas como seus motores; monitoramento técnico ativo e 

sistemático na busca das melhores soluções e na concessão de apoio financeiro para financiar 

perdas. 

 

Particularizando a ARU de Cacilhas, após a elaboração do documento estratégico, definiu-se 

que “o requerente seria o centro das medidas de gestão a adotar e que os processos 

conducentes às candidaturas e à gestão urbanística teriam de ser radicalmente simplificados 

no sentido de se tornarem claros, céleres e amigáveis.” (CMA, 2016). 

O modelo organizacional foca 7 aspetos fundamentais: 

I. Enfoque no Requerente – o requerente é visto como principal ator no processo. Com 

isto, é nomeada uma funcionária para a ARU, com o objetivo de obter uma metodologia 

de comunicação direta. O papel desta funcionária passa por falar com os proprietários 

e potenciais interessados, divulgar o programa de reabilitação e convidar os mesmos 

para uma entrevista com os serviços. 

II. Processo de candidatura – sempre que o requerente quiser avançar com um processo 

de candidatura, para além da facilidade a aceder às minutas simplificadas, os serviços 

disponibilizam-se para preencher as minutas e assumir o tratamento da parte mais 

burocrática. 

III. Procedimentos para a gestão urbanística – “o requerente é convidado a apresentar 

informalmente um estudo prévio que é analisado em reunião conjunta com o autor, 

serviço responsável pela ARU e a gestão urbanística, por forma a ser validado, 

constituindo-se a fase posterior de licenciamento em mero ato administrativo.” (CMA, 

2016, p. 4) 

IV. Documentos auxiliares da candidatura – Existem estudos de recomposição de 

fachadas, alinhamento e cérceas feitos e fornecidos pelos serviços aos requerentes.  

V. Fatores de priorização dos processos – os processos de licenciamento ou 

comunicação prévia têm tratamento prioritário. Esta atitude tem ditado não só o 

sucesso das ORU do município de Almada como também tem permitido uma maior 

rapidez do tempo de resposta. 

VI. Incentivos financeiros específicos – incentivos por parte da Câmara de Almada através 

subvenções a fundo perdido atribuídos às obras que se candidataram no âmbito das 

ARU. 
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VII. Acompanhamento periódico das obras – dependendo dos casos, as obras são 

acompanhadas periodicamente pelos técnicos responsáveis por cada ARU, todas a 

semanas ou quinzenalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta subvenção a fundo perdido que tem vindo a ser falada neste capítulo, pode chegar até 

20% do valor da obra, limitada a 2500€ por fração para edifícios anteriores a 195170 e 1000€ 

para edifícios posteriores a esse ano. A Câmara Municipal de Almada comparticipa 

mensalmente com 100€ de subsídio de renda durante 6 meses e por frações que demonstrem 

precisar de realojamento temporário. Segundo os relatórios de monitorização da ARU 

disponibilizados no site do município, por cada euro investido pelo município, o privado investiu 

13.21€  

No que se refere aos espaços públicos e apesar da obra de pedonalização da rua Cândido dos 

Reis ser da responsabilidade da Câmara Municipal, a obra teve um grande impacto para a 

ARU e alavancou o investimento privado na reabilitação dos edifícios. A rua foi repavimentada, 

as infraestruturas de adução de água e drenagem residual e pluvial foi renovada e instaladas 

infraestruturas de redes elétricas e telecomunicações e gás. 

A ARU de Cacilhas tem-se revelado um autêntico exemplo de boas práticas em matéria de 

reabilitação urbana, o que acaba por tornar todo o trabalho envolvido gratificante e sinónimo de 

orgulho. 

“Tem sido particularmente gratificante o número de solicitações de outros municípios para 

conhecer a nossa experiência, referenciando-a como um exemplo a seguir, quer na 

metodologia quer no tratamento dos processos”. (CMA, 2016, p. 15) 

                                                      
70 - Ano da publicação do Regulamento Geral da Edificações Urbanas (RGEU). 

Figura 18.Delimitação da ARU de Cacilhas. Fonte: CMA, 2016 
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A ARU de Cacilhas antes de ser delimitada como tal, caracterizava-se por ser uma zona 

degradada e com cerca de 30% dos seus fogos devolutos. O facto de se encontrar perto da 

estação fluvial, faz do local uma zona de passagem de muitos passageiros. Com a reabilitação 

desta ARU todos os fogos encontram-se ocupados e em regime de arrendamento, o espaço 

público tornou-se mais atrativo e num dos pontos turísticos mais procurados da margem sul 

para além de que foram criados programas de animação cultural e recreativos. 

Em suma, a atitude pró-ativa por parte dos serviços na procura personalizada de potenciais 

interessados; a isenção de taxas e licenças municipais; a desburocratização dos processos; a 

celeridade na resposta; olhar para os requerentes como verdadeiros parceiros do processo e 

não apenas como meros motores; acompanhamento técnico ativo e sistemático na procura das 

melhores soluções e a atribuição de apoio financeiro a fundo perdido que situa o município na 

plataforma de parceiro interessado e não apenas como entidade fiscalizadora e sancionatória 

do processo ajudaram para que esta ARU se tornasse num caso de estudo exemplar (CMA, 

2016). Os fatores externos, como os programas de incentivos fiscais estipulados no Estatuto de 

Benefícios Fiscais (EBF) e a aprovação do Decreto-lei 53/2014 foram um grande 

impulsionador, na medida em que ajudaram a desburocratizar e a aumentar a celeridade no 

processo.  

O investimento na presente ARU teve o seguinte balanço: 

I. Investimento privado candidato na ARU – 1.911.028,8€; 

II. Subvenção a fundo perdido do município – 144.655,55€; 

III. Rácio de investimento privado/investimento público – 13.21€; 

IV. Valor médio por m2 de reabilitação em ARU – 380.27€; 

V. Percentagem de apoio financeiro direto/investimento total – 7.57% (para estas contas 

não entraram o suporte indireto por meio do EBF). 

Nas imagens seguintes, é possível observar as melhorias notórias do antes e depois da 

intervenção na ARU de Cacilhas. 

Figura 19. Antes e depois da intervenção efetuada na ARU de Cacilhas. Fonte: CMA, 2016 
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É possivel observar que em 5 anos de vigência, a maioria dos edificios apresenta um estado de 

conservação regular ou bom, em resultado das diversas intervenções que têm vindo a ser 

feitas e das que ainda decorrem. 

Note-se que, devido à dinâmica observada através da transformação significativa do território 

tanto face ao edificado como ao espaço público e às atividades económicas que se instalaram 

na ARU, foi feita uma extensão da área inicialmente delimitada, tendo esta sido publicada em 

Diário da República a 21 de Agosto de 2017 (CMA, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Seixal - ARU do Seixal 

O município do Seixal há muito que tem vindo a apostar no crescimento e desenvolvimento. 

Essa aposta, fez com que o território ganhasse outras características que não somente rural, 

mas com características urbanas também. (CMS,2015) 

O concelho do Seixal é conhecido pela zona ribeirinha. É nela que reconhecemos a sua 

identidade. É nesta zona que se encontram as primeiras construções, esta interação com o rio 

Tejo permitia à população sobreviver dos recursos naturais. 

 

 

 

 

Figura 20. Extensão ARU de Cacilhas. Fonte: site da CM de Almada. 
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A ARU do Seixal delimita quase todo o Núcleo Antigo do Seixal, com um total de 29.2 ha e 587 

edifícios. A ARU do Seixal nasce de um projeto de requalificação do espaço público e 

infraestruturas, visando potenciar o desenvolvimento socioeconómico tendo como objetivo final 

a regeneração urbana. Para a delimitação da ARU em questão foi feito um estudo de 

caracterização que inclui uma análise feita às tipologias do edificado bem como ao espaço 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratégia de reabilitação urbana do municipio assenta no desenvolvimento de uma ORU 

simples. Significando que a responsabilidade de reabilitar o edificado, quer por iniciativa própria 

ou por notificação enviada pelo municipio, é da responsabilidade dos proprietários envolvidos e 

titulares de outos direitos, ónus e encargos de edificios ou frações nelas compreendidos. No 

entanto é assegurado aos proprietários um atendimento prioritário 

Assim como aconteceu com o município de Almada, a CM do Seixal oferece um 

acompanhamento pró-ativo das obras de reabilitação. Neste âmbito, é criado um espaço de 

Figura 21. Núcleo histórico do Seixal. Fonte: site da CM Seixal. 

Figura 22. ARU do Seixal. Fonte: site da CM do Seixal. 
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contatos diretos na câmara onde é possível o requerente tirar dúvidas com um funcionário 

especializado. O objetivo é conseguir divulgar a informação disponibilizada e a elaboração de 

relatórios de monitorização. 

O municio salienta ainda que lhe-é reservado a possibilidade de alterar o tipo de ORU, como 

previsto no RJRU.  

Esta ORU tem uma vigência de 10 anos, uma vez aprovada a 18 de fevereiro de 2014 vigorará 

até 2024, podendo prorrogar-se por mais 5 anos. 

I. Isenção da taxa referente à constituição do edifício em regime de propriedade 

horizontal; 

II. Isenção da taxa referente a licença de ocupação e utilização do domínio municipal por 

motivo de obras, inclusive por obras não sujeitas ou isentas de controlo prévio 

urbanístico;  

III. Isenção de taxas referentes a vistorias; 

IV. Isenção de taxas referentes a assuntos administrativos. 

O município ajuda gratuitamente com materiais necessários para a recuperação de fachadas 

de imóveis ao abrigo do programa municipal “Pinte a sua Casa”. (CMS,2015)  

Estão em vigor também os incentivos ao abrigo do artigo 45º e 71º do EBF, com destaque para 

os seguintes: 

I. Isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por um período de cinco anos; 

II. Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) na 

primeira transmissão do imóvel reabilitado, destinado exclusivamente a habitação 

própria e permanente; 

III. Isenção das taxas municipais de constituição de propriedade horizontal, ocupação do 

espaço público por motivo de obras e vistorias, 

IV. Redução em 50 % nas restantes taxas administrativas cobradas pela câmara municipal 

no âmbito dos processos relativos a obras de reabilitação; 

V. Acesso a apoios e incentivos fiscais à reabilitação urbana, no que respeita ao Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (redução do IVA de 23% para 6%), Imposto sobre o 

Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 

Coletivas (IRC). (CMS, 2015) 

Com a delimitação da ARU e aprovação da ORU Simples, foram feitas algumas intervenções 

que já se notam no espaço público. A zona da Praça da República ficou fechada ao trânsito 

(apenas é permitida a passagem de veículos de emergência ou para cargas e descargas) e é 

agora uma área de lazer; fez-se uma extensão do percurso pedonal e ciclável. 
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O município tem em vista avançar com o projeto “Seixal Vila Hotel”. Este projeto pretende 

transformar os edifícios reabilitados em alojamento local. A implementação deste projeto será 

uma das ajudas para a dinamização da ARU.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Vila Real de Sto. António – ARU do Centro Histórico 

Pombalino de Sto. António. 

É nos Centros históricos que encontramos a maioria dos edifícios de interesse patrimonial de 

uma cidade. Normalmente, é aqui que “nascem” as cidades e é aqui também onde 

encontramos grande parte do valor cultural, social e turístico das cidades. Desta forma torna-se 

possível, olhando para o território, identificar como é que as gerações passadas trabalhavam o 

território.   

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) foi fundado em 1776 por Marquês de 

Pombal. Numa intenção de criar uma cidade utópica, nasce uma vila de traçado regular, 

pensada de raiz e respeitando os princípios racionais e geométricos que resultaram na 

regularidade do atual traçado urbano72. 

O Núcleo Pombalino de Vila Real de Santo António encontra-se distinguido como Conjunto de 

Interesse Público73, estende-se por 104 ha de área urbana e engloba 43 quarteirões e 430 m 

de frente Ribeirinha. 

 

                                                      
71 Fonte: http://www.cm-seixal.pt/menos-imi-mais-investimento/2016/nucleo-urbano-antigo-do-seixal. 
72 https://www.barlavento.pt/algarve/vrsa-protocola-com-o-ihru-reabilitacao-do-centro-historico-pombalino 
73 Diário da República, Nº 109 - Série II de 06 de junho de 2011. 

Figura 23.Alguma das edificações já reabilitadas no município. Fonte: http://www.cm-seixal.pt/menos-imi-
mais-investimento/2016/nucleo-urbano-antigo-do-seixal. 

http://www.cm-seixal.pt/menos-imi-mais-investimento/2016/nucleo-urbano-antigo-do-seixal
https://www.barlavento.pt/algarve/vrsa-protocola-com-o-ihru-reabilitacao-do-centro-historico-pombalino
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Ao contrário dos dois casos apresentados anteriormente, esta ARU (aprovada a 6 de dezembro 

de 2011) tem como entidade gestora uma SRU, fruto de uma parceria público-privada entre a 

CM de Vila Real de Santo António e a VRSA, SGU e corresponde a uma ORU Sistemática, 

aprovada a 31 de janeiro de 2012. 

O crescimento do turismo fez com que o investimento e desenvolvimento do município saísse 

do centro urbano e passasse para a periferia, onde o valor dos custos urbanísticos era mais 

reduzido e com menos burocracia. A inexistência de planeamento não só provocou, como 

ainda continua a provocar, desigualdades quer na quantidade como na qualidade das 

infraestruturas (VRSA, SGU, 2015)74. 

 

Neste contexto a CM de Vila Real de Santo António cria a Sociedade de Reabilitação Urbana 

VRSA, SGU, EM, que mais tarde é substituída pela VRSA, SGU ao abrigo do Decreto-Lei 

307/2009, de 23 de outubro (VRSA, SGU, 2015) e vigorará por um período de 15 anos. 

                                                      
74http://cms.vrsa-

sgu.pt.vfhost.com//upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urba
na_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf  

Figura 24. Planta de Vila Real de Santo António. Fonte: PADRÃO,1968. 

Figura 25. Unidade de Intervenção1, 2 e 3 da ARU de VRSA. Fonte: site do IHRU. 

http://cms.vrsa-sgu.pt.vfhost.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
http://cms.vrsa-sgu.pt.vfhost.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
http://cms.vrsa-sgu.pt.vfhost.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
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Esta ARU foi delimitada com o objetivo do município conseguir promover a reabilitação urbana 

do centro histórico e da envolvente de VRSA; requalificação do espaço público; criação e 

desenvolvimento de uma estratégia sustentável de valorização social, económica e turistica do 

Centro Histórico; coordenação e dinamização de iniciativas público privadas.  

Um dos objetivos da VRSA, SGU é aumentar a área da ARU (177.735 ha) de forma a incluir 

toda a área de intervenção definida no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo 

Pombalino de Vila Real de Santo António (PPS.NP.VRSA)75 e zona envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isto, foram criadas mais 2 unidades de intervenção (UI): 

I. Unidade de Intervenção 4 – abrange a restante área do Núcleo Pombalino. 

II. Unidade de Intervenção 5 – abrange totalidade da zona envolvente (94.637 ha). 

Com a proposta de passar a 5 UI, a ARU passa a incluir 71 quarteirões englobando 941 

edifícios e passa assim a ter uma área de 199.078 ha. Note-se que com 3 UI a ARU abrangia 

23 quarteirões, 375 edifícios e totalizava 177.735 ha. 

Conforme o PERU, a execução da UI definidas na ARU de VRSA, foram definidas em 

sobreposição com as UE estipuladas nos PP em vigor, esta indicação é feita na perspetiva de 

futuros desenvolvimentos.76 

Através da análise e diagnóstico efetuado pela entidade gestora, o Plano Estratégico da 

presente ORU assenta em 8 objetivos (VRSA, SGU, 2015)77: 

                                                      
75 DR – II Série, Nº239, de 11 de dezembro de 2008. 
76 Ver capítulo 3.2. 
77 Fonte : http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-

host.com//upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucl
eo_pombalino_VRSA.pdf 

Figura 26. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Pombalino de VRSA. Fonte: CM 
VRSA. 

http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf


66 
 

I. A implementação de estratégias que permitam a reabilitação e requalificação do centro 

histórico de Vila Real de Santo António numa referência de qualidade pelo seu 

ambiente, a qual deverá decorrer da valorização sustentada do seu carácter urbano e 

arquitetónico singular; 

II. A definição e o estabelecimento de regras de atuação que permitam salvaguardar e 

valorizar o património urbanístico e arquitetónico existente, mediante a sua proteção 

material e a definição de usos e normas adequadas às suas características 

morfológicas; 

III. A definição das bases para o lançamento e execução de intervenções exemplares nos 

domínios da construção, reabilitação e requalificação dos edifícios e espaços públicos; 

IV. O estabelecimento de estratégias de atuação que conduzam à recuperação e 

valorização urbana integral de Vila Real de Santo António; 

V. A determinação de princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do solo, 

de modo a promover a sua adequação às potencialidades locais; 

VI. A definição das regras a que devem obedecer as novas construções, bem como as 

ações de conservação e transformação dos edifícios existentes, de modo a garantir 

maiores níveis de integração no conjunto; 

VII. O reforço das dinâmicas económicas, culturais e de sociabilização urbanas, com a 

transformação e valorização de uma área de intervenção sensível; 

VIII. O incentivo da integração de usos comerciais, culturais e de lazer, e a definição das 

bases de requalificação urbana, favorecendo as condições de trânsito pedonal, 

definindo as áreas de circulação restrita e regulando o tráfego automóvel e o 

estacionamento.  

A VRSA, SGU fez ainda um levantamento e caracterização do valor patrimonial; estado de 

conservação do edificado; tipo/níveis de intervenção; espaço público e equipamentos; 

circulação e estacionamento; transportes; equipamentos; pavimentos e mobiliário urbano e 

infraestruturas existentes. 

No que diz respeito ao quadro de apoios, incentivos e benefícios fiscais às ações de 

reabilitação executadas pelos proprietários e demais titulares de outros direitos, ónus e 

encargos conforme estabelecido nos termos do artigo 71º do EBF, destacam-se os seguintes: 

I. IVA de 6% para imóveis ou espaços públicos inseridos a ACRRU ou em zonas de 

intervenção da SRU e outras; 

II. Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de IMI e 

IMT por um período de 5 anos78, bem como os edifícios localizados em ARU ou 

edifícios arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos 

artigos 27º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano; 

                                                      
78 As ações de reabilitação têm que ter iniciado após 1 de janeiro de 2008 e estar concluídas até 31 de 
dezembro de 2020. 
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III. IRS de 6% e dedutíveis à coleta, até ao limite de 500€, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário relacionados com a reabilitação para imóveis ou espaços públicos 

inseridos na ACRRU ou em zonas de intervenção da SRU e outras. (VRSA, SGU, 

2015)79. 

O município de VRSA contou com o financiamento Programa JESSICA (Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas))80. Esta iniciativa impulsionou a criação do 

Centro Comercial a Céu Aberto, um investimento de 1.100.000€, que desta forma permitiu 

potenciar o desenvolvimento da economia local e regional; recuperar e valorizar o património 

construído no núcleo pombalino; reabilitação e dinamização do Centro Histórico; fomentar o 

interesse dos privados; potenciar a economia sustentável apoiada no turismo, na recuperação 

do património e no comércio dos produtos locais. (FIGUEIRA, 2015) 

Foi criado também o Programa Realce, uma parceria entre o município e os privados e com 

uma comparticipação de 50%. Este programa é responsável pela reabilitação de fachadas e 

coberturas e até à data de 2015 já foram investidos 358.000€. 

Existe também um apoio especial para os imóveis localizados no Núcleo Pombalino e Zona 

envolvente que integrem o PPS.NP.VRSA. Estes estão isentos de taxas administrativas ligadas 

às operações de licenciamento urbanístico.  

Tal como os casos de estudo anteriores, os requerentes receberão um apoio pró-ativo que visa 

esclarecer as dúvidas existentes relacionadas com as candidaturas e processos de 

licenciamento; apoio técnico; apoio com recurso a suportes gráficos; aconselhamento para 

técnicas e métodos de construção; seleção e escolha de materiais. Para além disso, foi criado 

um site, o “VRSA Invest”, onde são divulgadas as oportunidades de investimento no município; 

os principais planos, ações e operações urbanísticas e de requalificação em vigor ou previstas 

a médio, curto ou longo prazo.  

A CM de VRSA e a VRSA, SGU pretendem criar duas bolsas, “Bolsa de projetistas e 

consultores, prestadores de serviços de empreitadas e fornecedores de materiais de 

construção” e a “Bolsa de imóveis destinados a venda e aluguer”, para conseguir apoiar as 

partes envolvidas no âmbito da ARU aprovada. 

 

                                                      
79 Fonte: http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-

host.com//upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucl
eo_pombalino_VRSA.pdf 
80 Instrumento financeiro promovido pela Comissão Europeia e desenvolvido pelo Banco Europeu de 
Investimento com o apoio do Council of Europe Development Bank, iniciativa criada para aplicar Fundos 
Estruturais em projetos ligados à regeneração urbana através de empréstimos, participação de capital, 
entre outros. A iniciativa JESSICA, vem permitir financiar as operações enquadradas no Plano de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável, nomeadamente: a reabilitação e regeneração urbana em cidades 
de média e/ou grande dimensão; eficiência energética e energia renovável em áreas urbanas; 
revitalização económica de áreas urbanas direcionada para PME e empresas inovadoras; disseminação 
de tecnologias de informação e comunicação em áreas urbanas incluindo banda larga e infraestrutura 
sem-fios. Ver: http://www.fundojessicaportugal.org/index.cfm?m=7.  

http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
http://cms.vrsa-sgu.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1/Varios/Programa_Estrategico_Reabilitacao_urbana_Nucleo_pombalino_VRSA.pdf
http://www.fundojessicaportugal.org/index.cfm?m=7
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Assim, com vista ao crescimento e desenvolvimento, foram criados alguns programas de 

incentivo à reabilitação urbana. Fazem parte do programa de investimento público da presente 

ARU, os seguintes projetos: 

I. A reabilitação e exploração conjunta de imóveis propriedade da CM VRSA e da VRSA-

SGU, inseridos no centro histórico de VRSA, com o propósito de desenvolver um 

“Alojamento a Céu Aberto”, integrando um Hotel de Charme, um Hotel Design e 

Apartamentos de Charme, formando um Resort Turístico alicerçado na História de 

VRSA;81 

II. Implementação de um programa cultural contínuo; 

III. Consolidação do Centro Comercial a Céu Aberto. 

A tabela seguinte mostra de forma sumária o investimento feito e previsto na ARU para o 

período de 2015 até 2030. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
81 No âmbito da ARU de VRSA foi criada uma marca própria para o comércio tradicional com base na 
história local, a “VRSA A Céu Aberto”. Esta marca está presente nos projetos de ensombramento, 
sinalética, mobiliário de esplanada, mobiliário urbano; expositores para o comércio de rua, entre outros. 
Fonte: site da CM de VRSA. 

Figura 27. Marca criada no âmbito da ARU de VRSA. Fonte: site da VRSA, SGU. 
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A ARU de VRSA tem-se revelado um exemplo de boas práticas, desde a sua aprovação até à 

sua aplicação. A repavimentação e remodelação de infraestruturas na Praça Marquês de 

Pombal e em outras áreas do Centro Pombalino, até agora realizadas no Centro Histórico, 

permitiram criar uma identidade cultural diferenciada, resultando na promoção artística82 e na 

potencialização. A atração turística tem sido uma constante e a 18 de outubro do ano passado 

foi anunciada a reabilitação de mais 4 edifícios de interesse histórico com o objetivo de torná-

los na Pousada de VRSA. (CM VRSA)  

A tabela seguinte ilustra a aplicação dos apoios no período de 2007 até 2013. 

                                                      
82 Aldeia Natal, Semana do Desporto, Cinema ao Ar Livre, Jazz no Jardim e Micro-Concertos são 
exemplos de alguns dos eventos que fazem parte deste caso de sucesso. 

Tabela 18. Cronograma das intervenções a 15 anos. Descrição das intervenções e estimativas de custo. 
Fonte: VRSA, SGU. 
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Tabela 19. Utilização dos fundos e programas de investimento nos períodos entre 2007-2013. Fonte: 
FIGUEIRA, 2015. 
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6. CONCLUSÕES 

A presente dissertação teve como objetivos principais aprofundar o conceito de reabilitação 

urbana; caracterizar as ARU que têm vindo a ser delimitadas; tipificar as ARU e definir as suas 

tipologias e perceber o contributo das ARU nos municípios face às problemáticas atuais. Com 

isto, foi possível descrever as práticas, passadas e recentes, da reabilitação urbana em 

Portugal como sistematização evolutiva; aprofundar o conhecimento do quadro legal nacional, 

no âmbito da temática da reabilitação urbana, através da análise dos instrumentos legais 

publicados; fazer o enquadramento do RJRU no quadro articulado com as demais disposições 

legais; avaliar a capacidade operacional dos conceitos ARU e ORU; formular uma metodologia 

de tipificação baseada no tipo de área delimitada como ARU, segundo o RJRU e coligir a 

quantidade de ARU e ORU (simples e sistemáticas) aprovadas, com o intuito de avaliar a sua 

operacionalidade. 

Durante o desenvolvimento da dissertação, tiraram-se algumas conclusões parciais referentes 

a dois capítulos, capítulo 2 (Discussão e Evolução de Conceitos) e capítulo 3 (Enquadramento 

Legal). Contudo foi nos capítulos 4 (Caracterização das ARU Delimitadas) e 5 (Casos de 

Estudo) que as conclusões a reter se tornaram mais claras e em linha com os principais 

objetivos da dissertação. 

O conceito de reabilitação deixa de ser somente uma definição quase que de dicionário e 

passa a ser vista como política pública. Atualmente, a reabilitação urbana é vista como um dos 

principais fatores para impulsionar o desenvolvimento socioeconómico dos municípios.  

Tendo em conta que o seu meio de atuação são as áreas urbanas degradadas com vista para 

a melhoria da qualidade de vida urbana, o conceito de reabilitação urbana alia-se à política 

habitacional e das cidades permitindo alcançar objetivos como o de revitalização e 

requalificação das cidades em áreas degradadas de modo a alcançar um funcionamento 

sustentável e organizado das cidades garantindo a possibilidade de acesso a casas habitáveis 

para os cidadãos. Este novo olhar para o território, com vista para a coesão social, pretende 

gerar igualdade de oportunidades para os cidadãos e a coesão com o equilíbrio territorial. 

Para além de ser um conceito amplo, é um processo contínuo com ferramentas e instrumentos 

próprios que contribuem para a eficiência e eficácia das operações. 

Em Portugal, a reabilitação urbana foi um processo evolutivo e constante. A criação de Planos 

de Salvaguarda revelaram ser autênticas mais-valias, uma vez que permitiram facilitar os 

procedimentos relacionados com a análise de espaços urbanos e dos elementos morfológicos 

inerentes ao tecido antigo, bem como os estudos relacionados com os processos construtivos 

dos edifícios. 
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No passado, anos 80 e 90, foram criados alguns programas e regimes especiais com vista para 

um desenvolvimento sustentável no âmbito da qualificação das variadas tipologias do espaço 

urbano. 

Apesar da obtenção de alguns resultados positivos, o fraco enquadramento financeiro e a falta 

de uma cultura de avaliação de resultados e monitorização dos projetos, influenciaram e 

prejudicaram a reflexão no que toca a reabilitação. 

Em 2004, com a aprovação do DL 104/2004, que estabelece um regime excecional direcionado 

para a reabilitação física e se aprovam as SRU, uma medida inovadora, que vem trazer 

intervenções específicas e direcionadas, todavia não obtiveram a dinâmica idealizada.  

A aprovação do DL 307/2009 permitiu que o RJRU se pudesse aplicar a qualquer área do 

território desde que se enquadrasse nas definições estipuladas para as ARU, conseguindo 

assim abranger mais áreas a reabilitar e enquadrar a organização, procedimentos e execução 

das ORU. 

Inicialmente, as ARU e as ORU eram aprovadas em simultâneo, mas com a alteração 

legislativa de 2012, as ARU podem ser aprovadas primeiro e mais tarde serem aprovadas as 

respetivas ORU. As ORU são aprovadas por Instrumento Próprio ou através de Planos de 

Pormenor de Reabilitação Urbana. No que diz respeito ao seu âmbito de aplicação, a ORU 

distingue-se através de dois tipos de operações distintas, ORU Simples (direcionada 

primacialmente para a reabilitação do edificado, orientada por uma estratégia de reabilitação 

urbana e promovida pelos particulares) e ORU Sistemática (direcionada para a reabilitação do 

edificado, qualificação das infraestruturas, dos equipamentos, dos espaços verdes e urbanos 

de utilização coletiva, associado a um programa de investimento publico e é enquadrado por 

um programa estratégico de reabilitação urbana). 

Após levantamento das ARU aprovadas, identificou-se um número interessante de municípios 

que adotaram o RJRU como instrumento. O RJRU revelou-se um ótimo auxiliar para a 

operacionalização de vários processos de reabilitação urbana nos respetivos municípios. 

Devido a um desfasamento temporal entre a delimitação da ARU e aprovação da ORU, 

verificou-se um grande número de ARU caducadas e os respetivos municípios aparentemente 

sem intenção de estabelecer a respetiva ORU, optando em alguns casos por redelimitar as 

ARU. 

A reabilitação urbana distingue-se também pela sua ação integradora a nível territorial; social; 

económico e ambiental. Ao aliarmos estes 4 conjuntos com políticas como a do património; 

habitação e transportes é possível gerar: 

I. Políticas de ordenamento do território orientadas para a densificação e qualificação das 

áreas urbanas existentes criando fortes desincentivos à expansão urbana; 
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II. Políticas de habitação orientadas para o aproveitamento da oferta do parque 

habitacional já existente, promovendo a procura, reabilitação e utilização dos 

alojamentos vagos. 

O planeamento territorial por parte do município mostra-se crucial e determinante para os 

casos de sucesso. O planeamento territorial deve focar-se não só nos objetivos e resultados, 

mas também na construção de bons instrumentos de gestão. 

A aprovação do DL 53/2014, de 8 de abril teve um impacto muito positivo no âmbito das 

políticas de reabilitação urbana. O facto deste Regime Excecional e Temporário se aplicar à 

reabilitação de edifícios ou frações autónomas, cuja construção tenha sido concluída há pelo 

menos 30 anos ou localizados em ARU (...) em que se justifique uma intervenção destinada a 

conferir-lhes adequadas características de desempenho e segurança, mesmo isentando essa 

intervenção de algumas normas e regulamentos não existentes à data da construção original, 

permitiu que se percebesse a importância de reabilitar e salvaguardar o edificado existente, 

bem como olhar para estes edifícios como grandes potenciais enquanto geradores de riqueza. 

Tendo em conta que este regime só estará em vigor até 9 de abril de 2021, notou-se a 

preocupação dos municípios com a delimitação e/ou redelimitação das ARU com o intuito de 

aproveitar as particularidades deste RERU.  

A importância de existirem programas de financiamento torna evidente a relevância dos 

mesmos como autênticos impulsionadores do desenvolvimento socioeconómico, ajudando a 

chamar a atenção para o interesse e impacto que a reabilitação tem sobre a revitalização e 

sustentabilidade das cidades, principalmente em meios de atuação mais problemáticos. 

Todavia, durante a recolha de dados, tornou-se notório pela linguagem e descrição feita pelos 

municípios para a delimitação das suas ARU, que a preocupação não passava apenas pelo 

rigor e importância da delimitação de ARU mas sobretudo pelo interesse na captação de 

fundos criados ao abrigo dos Programas de Financiamento e do impacto dos benefícios fiscais, 

nomeadamente de ter o IVA a 6% ou a 23%. 

Durante o levantamento de dados, sentiu-se uma dificuldade em perceber a fiabilidade da 

informação fornecida pelo IHRU face à situação das ARU aprovadas a nível nacional. A falta de 

alguns dados, levou a que se consultasse alguns sites de municípios e com isto, surgiu a 

noção de que a informação dada pelo IHRU em muitos casos ou não estava atualizada ou 

estava incorreta. Em reunião com a Mestre e Arquiteta Eunice Marques da CMA, ficou bem 

assente de que houve várias tentativas no sentido de se atualizar a informação sobre as ARU 

de Almada, mas sem sucesso, e que sentia que a falta de atualização dessa informação 

poderá induzir em erro as pessoas que se queiram informar mais, não só pelo que está a ser 

feito no município, mas também o que tem sido feito nas áreas de intervenção. De realçar que 

o município de Almada tem apoiado cerca de outros 30 municípios devido ao seu exemplo de 

sucesso a nível nacional. 
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Inicialmente, à medida que o capítulo 3 foi sendo elaborado, pairou a ideia de que a criação, 

gestão e monitorização das ARU por parte das SRU se relacionasse com sucesso e exemplo 

de boas práticas que estas ARU poderiam vir a revelar. Contudo, foi através da elaboração do 

capítulo 4 e 5 que se percebeu que esta ideia dependia claramente de outros fatores. 

Olhemos para o exemplo da ARU de Cacilhas escolhida como caso de estudo. A Mestre e 

Arquiteta Eunice Marques, acredita que a base do sucesso para esta ARU se deva ao método 

de trabalho adotado pelo município. Notou-se que a minuciosidade com que este município 

trabalha, o querer manter a população informada e satisfeita, assim como o acompanhamento 

e entrega oferecido pelos técnicos sejam o segredo dos bons resultados. Apesar de aprovada 

como ORU Simples, a ARU de Cacilhas é trabalhada como ORU sistemática, com uma muito 

ativa intervenção da CMA. 

“Estamos ao dispor!”, “É a nossa forma de trabalhar!”, “A divulgação é fundamental! A vários 

níveis!” - Mestre e Arquiteta Eunice Marques. 

Apesar do município de VRSA não ter sido contactado, viu-se que adotaram uma metodologia 

de trabalho próxima da de Almada. Não obstante não ter nenhum funcionário a bater de porta 

em porta para informar a população sobre as vantagens de reabilitar o edificado, e dar a 

conhecer o programa de incentivos, como ocorreu na ARU de Cacilhas, foi criado um portal 

onde o munícipe se pode informar e entrar em contacto com um técnico especializado.  

Houve várias tentativas de contacto com a CMS, via presencial, mail ou telefonicamente, mas 

todas elas sem sucesso. No entanto existe um gabinete dedicado à reabilitação urbana, onde o 

munícipe se poderá dirigir se precisar de algum esclarecimento, sendo aconselhado fazer 

primeiramente um agendamento. 

Todavia é consensual entre os 3 municípios, que os processos de licenciamento ou 

comunicação prévia devem ter um tratamento prioritário. 

Em suma e como conclusões finais, pode dizer-se que os diferentes tipos de problemas afetam 

de forma diferente e desigual os diferentes tipos de território e é por isso que se torna tão 

importante definir e estabelecer estratégias de planeamento que consigam dar respostas a 

estas diversidades. Estratégias estas que passam por assumir dinâmicas diferentes de 

município para município; reconhecer e identificar as diferentes necessidades, a diferentes 

escalas (visto que existem municípios a delimitar ARU com áreas pequenas e outros áreas 

gigantescas); consiga integrar os diferentes contextos, padrões e características face às 

desigualdades provocadas pelas características municipais individuais e conseguir articular os 

vários tipos de intervenção. 
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7. ANEXOS 

Tabela 20. Extrato da tabela de tratamento de dados. 

CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

Alcochete 
ARU de Reabilitaão Urbana do Núcleo Antigo de 
Alcochete 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 18 Zona Urbana Consolidada 
 

Almada 

ARU de Almada ORU Simples Aprovadas 2012 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Cacilhas ORU Simples Aprovadas 2011 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
 

ARU da Trafaria ORU Simples Aprovadas 2012 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Cova da Piedade ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Monte da Caparica ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Pragal ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
 

ARU do Porto Brandão ORU Simples Aprovadas 2016 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Sobreda ORU Simples Aprovadas 2017 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
 

Barreiro 
ARU do Barreiro Antigo ORU Sistemática Aprovadas 2012 Câmara Municipal 17.2 

Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU do Concelho do Barreiro ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

Cascais 

ARU de Malveira da Serra ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 5.5 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Areia ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 1.2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Cascais   ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 237 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Alcoitão ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 3.5 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Livramento ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 1.9 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de S.Pedro do Estoril ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 4.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Zambujal ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2 Área Urbana Degradada 
 

ARU da Parede ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 50 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Outeiro de Polima ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 1.4 Área Urbana Degradada 
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CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

ARU da Charneca ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 3.2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Birre ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 1.1 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Alcabideche ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 12 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Bicesse ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 4.9 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Galiza ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 4.6 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Trajouce ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de S.Domingos de Rana ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2.8 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Talaíde ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2.7 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Sassoeiros ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 5.5 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Aldeia do Juso ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2.2 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Alvide ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 4.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Amoreira ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 3.9 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Manique ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 4.1 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Alapraia ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 1.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Abóboda ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Rana ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 1.5 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Conceição da Abóbada ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 0.9 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Carcavelos ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 114 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Murches ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2.7 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Torre ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 16.5 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Estoril ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 183 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Caparide ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 5 Área Urbana Degradada 
 

ARU do Murtal ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 5.2 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Tires ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 8 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Rebelva ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 5 Área Urbana Degradada 
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CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

ARU de Polima ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2 Área Urbana Degradada 
 

Lisboa 

ARU de Lisboa ORU Simples Aprovadas 2012 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Santa Clara ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 76.18 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Rua das Barracas ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 1.47 Área Urbana Degradada 
 

ARU da Rua de São Lázaro ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 1.19 Área Urbana Degradada 
 

ARU do Vale de Chelas ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 30 Área Urbana Degradada 
 

Loures 

ARU de Moscavide ORU Simples Aprovadas 2012 Câmara Municipal 28.33 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Bairro Operário ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 5.8 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Cabeço de Montachique ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 2.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Área Central de S. João da Talha ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 3.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Frielas ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 2.7 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Pinheiro de Loures ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 4.4 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Santa Iria da Azóia ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 2.4 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Vale de Figueira ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 10.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Sacavém ORU Simples Aprovadas 2012 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Bobadela ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 3.6 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Camarate ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 9.9 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Fanhões ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 8.1 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Igreja Matriz de Loures ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 1.4 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Pintéus ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 3.1 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Santo Antão do Tojal ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 25.6 Área Urbana Degradada 
 

ARU do Zambujal ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 1.2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Apelação ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 4 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Bucelas ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 15 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 
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CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

ARU do Centro de Loures ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 4.4 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU do Freixial ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 5.8 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Lousa ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 7.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Prior Velho ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 6.5 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Unhos ORU Simples Aprovadas 2013 Câmara Municipal 2 Zona Urbana Consolidada 
 

Mafra 

ARU de Mafra ORU Sistemática Aprovadas 2016 Câmara Municipal 140.6 Área Urbana Degradada 
 

ARU do Centro da Ericeira ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 42.9 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Malveira/Venda do Pinheiro ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 155 Zona Urbana Consolidada 
 

Moita 

ARU de Alhos Vedros Centro ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Baixa da Banheira ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 43 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Moita   ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 44 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Gaio Rosário ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 22.2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Sarilhos Pequenos ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 10 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Vale da Amoreira ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 61.4 Área Urbana Degradada 
 

Montijo ARU da Cidade do Montijo ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 264 Zona Urbana Consolidada 
 

Odivelas 

ARU da Vertente Sul de Odivelas ORU Sistemática Aprovadas 2016 Câmara Municipal 120 Área Urbana Degradada 
 

ARU do Bairro Olival do Pancas ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 9.7 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Núcleo Antigo de Odivelas ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 78 Zona Urbana Consolidada 
 

Oeiras 

ARU de Oeiras ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 134.67 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU de Porto Salvo ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 147 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Paço de Arcos ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 63.93 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Caxias e Laveiras ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 135 Zona Urbana Consolidada 
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CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

ARU de Carnaxide ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 12 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Algés e Cruz-Quebrada/Dafundo ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 76.8 Zona Urbana Consolidada 
 

Palmela 
ARU do Centro Histórico de Palmela ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 38 Área ou Centro Histórico 

 

ARU de Pinhal Novo ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

Seixal 

ARU do Seixal ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 29.2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Amora ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 14.42 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Arrentela ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 3.55 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Aldeia de Paio Pires ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 6.65 Zona Urbana Consolidada 
 

Sesimbra ARU do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 25 Zona Urbana Consolidada 
 

Setúbal 
ARU de Setúbal ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 139.3338 Área ou Centro Histórico 

 

ARU de Vila Nogueira de Azeitão ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 13.5764 Zona Urbana Consolidada 
 

Sintra 

ARU de Sintra ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 173.7 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Algueirão, Mem-Martins, Rio de Mouro ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 148 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU de Agualva ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 38 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU de Queluz-Belas ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 518 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU do Bairro de Vale de Moura ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2.26 Área Urbana Degradada 
 

Vila Franca de Xira 

ARU de Alhandra-Vila Franca de Xira-Povos ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 232.8 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Alverca do Ribatejo ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 21.42 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Vialonga ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 13.68 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Cachoeiras ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 5.51 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Calhandriz ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 7.33 Área Urbana Degradada 
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CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

ARU de Castanheira do Ribatejo ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 10 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Póvoa de Santa Iria ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 23.99 Área Urbana Degradada 
 

       
 

Alandroal 

ARU de Alandroal ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 27.80 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU de Terena ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 11.30 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Juromenha ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 10.78 Área ou Centro Histórico 
 

Alcácer do Sal ARU do Centro Histórico de Alcácer do Sal ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 46.6 Área ou Centro Histórico 
 

Aljustrel 
ARU de Aljustrel - Avª de Maio/Avª dos Algares ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 22 Zona Urbana Consolidada 

 

ARU de Aljustrel  ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 192.4 Zona Urbana Consolidada 
 

Almeirim 

ARU 1 de Almeirim ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 46.7 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 2 de Almeirim ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 16.98 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 3 de Fazendas de Almeirim ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 38.28 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 4 de Benfica do Ribatejo ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 24.27 Zona Urbana Consolidada 
 

Almodóvar 

ARU da Vila de Almodôvar ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 27 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU de Aldeias dos Fernandes ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 23 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Santa Clara-a-Nova ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 8.34 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Rosário ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 23.97 Zona Urbana Consolidada 
 

Alpiarça 

ARU 1 de Alpiarça ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 2 de Alpiarça ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 20.76 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 3 de Alpiarça ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 15.50 Zona Urbana Consolidada 
 

Alter do Chão ARU de Alter do Chão ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 24.5 Área ou Centro Histórico 
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CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

ARU de Alter Pedroso ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal   
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

Alvito 
ARU de Alvito ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 46 Zona Urbana Consolidada 

 

ARU de Vila Nova de Baronia ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 33 Zona Urbana Consolidada 
 

Arraiolos 

ARU de Arraiolos - Centro Histórico ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 40 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Arraiolos - Consolidado de Vimieiro ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 30.85 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de S.Pedro da Gafonhoeira - Zona 
Ribeirinha 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 5.9 Zona Urbana Consolidada 
 

Arronches  

ARU do Centro Histórico  ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 10.00 Área ou Centro Histórico 
 

ARU das Margens do Rio Caia ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 14.00 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Caesa ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 4.13 Área Urbana Degradada 
 

Avis 
ARU de Avis ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 10 Área ou Centro Histórico 

 

ARU do Quarteirão da Moagem ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 0.28 Zona Urbana Consolidada 
 

Azambuja 

ARU 1 da Azambuja ORU Sistemática Aprovadas 2012 Lezíria do Tejo, SRU EM 9.5 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 2 da Azambuja ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 9 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 3 Manique do Intendente ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 2.67 Área ou Centro Histórico 
 

Barrancos ARU de Vila de Barrancos ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 16.00 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

Beja 

ARU do Centro Histórico de Beja  ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 4.6 Área ou Centro Histórico 
 

ARU do Centro Histórico de Beja II ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 4.6 Área ou Centro Histórico 
 

ARU do Bairro Social de Beja ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 4.6 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Rua da Lavoura ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 6 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Flávio dos Santos ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 12.00 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Bairro do Pelame  ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 11.77 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Bairro de São Miguel à Estrada de 
Carocha 

ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 34.00 Zona Urbana Consolidada 
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ARU de Beringel ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 3.87 Área Urbana Degradada 
 

Benavente 
ARU de Benavente ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 16.09 Área ou Centro Histórico 

 

ARU de Samora Correia ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 14.81 Zona Urbana Consolidada 
 

Borba 

ARU I - Castelo ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 12.4 Área ou Centro Histórico 
 

ARU II - São Bartolomeu ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 94.7 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU III -Servas ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 97.6 Zona Urbana Consolidada 
 

Campo Maior ARU de Campo Maior ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 167 Área ou Centro Histórico 
 

Cartaxo 

ARU 1 do Cartaxo ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 25.5 Área Urbana Degradada 
 

ARU 2 do Cartaxo ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 19.46 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU 3 do Cartaxo ORU Simples Aprovadas 2016 Câmara Municipal 16.9 Área Urbana Degradada 
 

ARU 4 do Cartaxo ORU Simples Aprovadas 2016 Câmara Municipal 19.5 Área Urbana Degradada 
 

Castelo de Vide 
ARU de Castelo de Vide ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 85 Zona Urbana Consolidada 

 

ARU de Póvoa e Meadas ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 85 Zona Urbana Consolidada 
 

Castro Verde ARU da Vila de Castro Verde ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
 

Chamusca 

ARU 1 da Chamusca ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 17.17 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 2 da Chamusca ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 8.68 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 3 da Chamusca ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 13.30 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 4 da Chamusca ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 14.30 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Arripiado ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 24.81 Zona Urbana Consolidada 
 

Coruche 

ARU Centro Histórico de Coruche ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 14.32 Área ou Centro Histórico 
 

ARU Bairro Alegre - Av. Sorraia - Av. Castelo ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 7.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU Bairro Novo de Coruche ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 8.97 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU Santo Antonino Norte ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 2.86 Área Urbana Degradada 
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ARU Vila do Couço ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 13.88 Área ou Centro Histórico 
 

ARU Vila Nova da Erra ARU Aprovada 2016 Lezíria do Tejo, SRU EM 4.7 Zona Urbana Consolidada 
 

Cuba ARU da Vila de Cuba ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 8.5 Zona Urbana Consolidada 
 

Elvas ARU do Centro Histórico de Elvas ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 116 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

Estremoz 

ARU da Cidade de Estremoz ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 131 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Veiros ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 39 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Evoramonte ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 15 Zona Urbana Consolidada 
 

Évora ARU do Centro Histórico de Évora ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 120 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

Ferreira do Alentejo ARU de Ferreira do Alentejo ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 146 Zona Urbana Consolidada 
 

Fronteira  
ARU da Freguesia de Fronteira ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 70.85 Zona Urbana Consolidada 

 

ARU da Freguesia de Cabeço de Vide ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 19.3 Área ou Centro Histórico 
 

Golegã 

ARU 1 Golegã Oeste ORU Sistemática Aprovadas 2016 Câmara Municipal 8.90 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 2 Golegã Este ORU Sistemática Aprovadas 2016 Câmara Municipal 13.87 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 3 Golegã Azinhaga ORU Sistemática Aprovadas 2016 Câmara Municipal 16.73 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 4 Golegã Azinhaga ORU Sistemática Aprovadas 2016 Câmara Municipal 19.07 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 5 Golegã S.Caetano ORU Sistemática Aprovadas 2016 Câmara Municipal 25.16 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 6 Golegã Centro ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 98.20 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU7 Golegã Pombalinho ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 30.30 Zona Urbana Consolidada 
 

Grândola 
ARU da Vila de Grândola ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 44.2 Área ou Centro Histórico 

 

ARU da Aldeia de Melides ORU Simples Aprovadas 2015 Câmara Municipal 7.5 Área ou Centro Histórico 
 

Marvão 
ARU do Núcleo Histórico de Marvão ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 12.73 Área ou Centro Histórico 

 

ARU de Portagem ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 24.45 Zona Urbana Consolidada 
 



84 
 

CONCELHO DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ANO ENTIDADE GESTORA ÁREA (há) Tipificação  

ARU Santo António das Areias ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 24.59 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Núcleo de Porto Roque  - Fronteira ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 9.38 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Escusa ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 2.90 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Beirã ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 16.00 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Porto Espada ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 14.50 Zona Urbana Consolidada 
 

Mértola 
ARU de Mértola ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 35.7 Área ou Centro Histórico 

 

ARU da Mina de S.Domingos ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 47.5 Área ou Centro Histórico 
 

Monforte 

ARU do Centro Histórico de Monforte ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 38.38 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Monforte - Zona Sudeste e Acesso ao 
Tapadão 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 21.7 Zona Urbana Consolidada 
 

Montemor-o-Novo 

ARU de São Pedro ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 18 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Castelo de Arrabalde ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 48.7 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Av./Antigo Campo da Feira em 
Montemor-o-Novo 

ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 41.2 Área Urbana Degradada 
 

Mora 

ARU de Mora ARU Aprovada 2013 Câmara Municipal 31.1 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Pavia ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 11 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Cabeção ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 19 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Brotas ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 11 Zona Urbana Consolidada 
 

Moura ARU do Núcleo Antigo da Cidade de Moura ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 49.4 Área ou Centro Histórico 
 

Mourão ARU dec Reabilitação Urbana da Vila de Mourão ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 40 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

Nisa 

ARU do Centro Histórico de Nisa ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
 

ARU do Mercado Municipal de Nisa e Áreas 
Envolventes 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Zona Envolvente à Praça de Touros de 
Nisa ao Centro Histórico de Nisa 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

Odemira 
ARU de Vila Nova de Milfontes ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 60 Zona Urbana Consolidada 

 

ARU de Vila Nova de Zambujeira do Mar ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 11.3 Zona Urbana Consolidada 
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ARU de Sabóia  ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 13.58 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Colos ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 9.20 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Odemira ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 47.70 Área Urbana Degradada 
 

ARU de São Luís ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 17.50 Área Urbana Degradada 
 

ARU de São Teotónio ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 27.30 Área Urbana Degradada 
 

Ourique 

ARU da Vila de Ourique ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 16.50 
Património Cultural Imóvel Classificado ou 
em Vias de Classificação e Respetivas Zonas 
de Proteção 

 

ARU de Alcarias ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 3.27 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Santa Luzia ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 7.74 Área ou Centro Histórico 
 

Aru da Aldeia de Palheiros ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 5.47 Área ou Centro Histórico 
 

ARU da Aldeia de Grandaços ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 5.72 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Garvão ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 18.54 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Panoias ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 12.60 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Santana da Serra ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 10.22 Área ou Centro Histórico 
 

ARU da Conceição ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 5.90 Área ou Centro Histórico 
 

Ponte de Sor 

ARU de Ponte de Sor ARU Aprovada 2018 Câmara Municipal 94 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Galveias ARU Aprovada 2018 Câmara Municipal 29.00 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Montargil ARU Aprovada 2018 Câmara Municipal 30.00 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Zona Norte da Cidade de Ponte de Sor ARU Aprovada 2018 Câmara Municipal 70.00 Zona Urbana Consolidada 
 

Portel 

ARU de Monte do Trigo ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 12.50 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Portel ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 60.20 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Vera Cruz ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 7.60 Área Urbana Degradada 
 

Portalegre 
ARU de Centro Histórico de Portalegre ORU Simples Aprovadas 2011 Câmara Municipal   Área Urbana Degradada 

 

ARU de Alegrete ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
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Redondo 
ARU da Vila de Redondo ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 36.13 Zona Urbana Consolidada 

 

ARU da Vila de Montoito ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 9.27 Zona Urbana Consolidada 
 

Reguengos de Monsaraz 

ARU de Reguengos de Monsaraz ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 131 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Campinho ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 25.00 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de São Marcos do Campo ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 19.20 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de São Pedro do Corval ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 30.70 Zona Urbana Consolidada 
 

Rior Maior 
ARU 1 de Rio Maior ORU Sistemática Aprovadas 2015 Câmara Municipal 13 Zona Urbana Consolidada 

 

ARU 2 de Rio Maior ORU Sistemática Aprovadas 2015 Câmara Municipal 40.57 Zona Urbana Consolidada 
 

Salvaterra de Magos 

ARU 01 de Salvaterra de Magos ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 52 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 02 de Salvaterra de Magos ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 36.71 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 03 de Glória do Ribatejo ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 45.9 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 04 de Glória do Ribatejo ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 20.7 Área Urbana Degradada 
 

ARU 05 de Muge ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 59.6 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU 06 de Marinhais ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 20.3 Zona Urbana Consolidada 
 

Santarém 
ARU da Ribeira de Santarém e de Alfange ORU Sistemática Aprovadas 2013 Viver em Santarém, EM,SA 43 Área ou Centro Histórico 

 

ARU do Planalto de Santarém ORU Sistemática Aprovadas 2013 Viver em Santarém, EM,SA   Área ou Centro Histórico 
 

Santiago do Cacém 

ARU do Sudoeste de Vila Nova de Sto André ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 98 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU do Centro Histórico de Santiago do Cacém ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 24 Área ou Centro Histórico 
 

ARU do Centro Histórico de Alvalade ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 23 Área ou Centro Histórico 
 

ARU do Centro Histórico do Cercal do Alentejo ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 27.5 Área ou Centro Histórico 
 

Serpa 
ARU de Reabilitação Urbana do Centro Histórico 
de Serpa 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 30 Área ou Centro Histórico 
 

Sines 

ARU do Centro Histórico de Sines ORU Simples Aprovadas 2016 Câmara Municipal 9.59 Área ou Centro Histórico 
 

ARU dos Bairros 1º de Maio e Soeiro Pereira 
Gomes 

ORU Simples Aprovadas 2012 Câmara Municipal   Zona Urbana Consolidada 
 

Sousel ARU de Sousel ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 11.8 Zona Urbana Consolidada 
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ARU de Cano ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 10.2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Casa Branca ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 15.1 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Santo Amaro ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 5.8 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Tapada da Portagem em Sousel ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 18.9 Zona Urbana Consolidada 
 

Vendas Novas ARU de Vendas Novas ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 157 Zona Urbana Consolidada 
 

Viana do Alentejo 

ARU de Viana do Alentejo ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 54 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Aguiar   ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 11.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU de Alcáçovas ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 64.5 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Viana do Alentejo Poente ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal   Área Urbana Degradada 
 

Vidigueira 
ARU de Reabilitação Urbana da Vila da 
Vidigueira 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 33 Zona Urbana Consolidada 
 

Vila Viçosa ARU de Vila Viçosa ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 143.5 Área ou Centro Histórico 
 

       
 

Albufeira 

ARU do Cerro do Castelo ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU dos Moinhos do Cerro de Malpique ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 4.2 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU  do Centro Antigo da Cidade de Albufeira ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 11.3 Zona Urbana Consolidada 
 

ARU da Aldeia de Paderne ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 9.3 Zona Urbana Consolidada 
 

Castro Marim ARU de Castro Marim ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 36.00 Área ou Centro Histórico 
 

Faro 

ARU do Bairro Ribeirinho ORU Simples Aprovadas 2012 Câmara Municipal   Área Urbana Degradada 
 

ARU da Vila Adentro do Centro Histórico de Faro ORU Simples Aprovadas 2011 Câmara Municipal   Área ou Centro Histórico 
 

ARU da Mouraria ORU Simples Aprovadas   Câmara Municipal   Área Urbana Degradada 
 

ARU da Envolvente à Zona Histórica da Cidade 
de Faro 

ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 40 Área ou Centro Histórico 
 

ARU do Alto do Rodes ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 4.8 Zona Urbana Consolidada 
 

Lagos ARU de Lagos ARU Aprovada 2012 Câmara Municipal 50 Área ou Centro Histórico 
 

Loulé ARU do Centro Histórico de Loulé ARU Aprovada 2014 Câmara Municipal 7.6 Área ou Centro Histórico 
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ARU do Bairro da Graça, São Domingos e São 
Francisco 

ORU Simples Aprovadas 2016 Câmara Municipal 22 Área Urbana Degradada 
 

ARU do Centro Histórico de Quarteira ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 13 Área ou Centro Histórico 
 

Olhão ARU Zona Histórica da Cidade de Olhão ARU Aprovada 2015 Câmara Municipal 16 Área ou Centro Histórico 
 

São Brás de Alportel ARU do Centro Histórico de São Brás de Alportel ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 12.9 Área ou Centro Histórico 
 

Silves ARU de Silves ARU Aprovada 2016 Câmara Municipal 89.90 Área Urbana Degradada 
 

Tavira ARU da Cidade de Tavira ORU Simples Aprovadas 2014 Câmara Municipal 66 Área Urbana Degradada 
 

Vila do Bispo 

ARU de Raposeira ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 11.00 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Vila Do Bispo ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 9.00 Área ou Centro Histórico 
 

ARU de Figueira ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 5.00 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Barão De São Miguel ARU Aprovada 2017 Câmara Municipal 9.00 Área Urbana Degradada 
 

ARU de Vale de Boi ARU Aprovada 2018 Câmara Municipal 4.00 Zona Urbana Consolidada 
 

Vila Real de Santo 
António  

ARU do Centro Histórico de Vila Real de Stº 
António 

ORU Sistemática Aprovadas 2012 VRSA,SGU, EM 177.74 Área ou Centro Histórico 
 

ARU da Frente Ribeirinha de Vila Real de Stº 
António 

ARU Aprovada 2016 VRSA,SGU, EM 44 Área Urbana Degradada 
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