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I. ENQUADRAMENTO DA ARU 
 

1. LEGAL | ÂMBITO DE INTERVENÇÃO 

No atual quadro de degradação das áreas urbanas antigas, o 

desenvolvimento de ações de reabilitação e de regeneração urbana, enquadradas 

no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 

outubro, na sua atual redação), constituem uma prioridade das políticas municipais.  

Ciente das necessidades do seu território, o Município de Alvaiázere 

elegeu o centro cívico da sua vila para iniciar a política de estímulo à 

reabilitação urbana, procurando atrair investimento privado associado a um forte 

investimento público em projetos estruturantes para o desenvolvimento da Vila, 

muitos deles aprovados no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana 

(PT2020). 

Assim, promoveu a 

delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) da 

Vila de Alvaiázere, publicada 

sob o Aviso n.º 11993/2015, 

Diário da República, 2ª Série, 

N.º 204, de 19 de outubro de 

2015, tal como delimitada na 

imagem ao lado, perfazendo 

uma área de cerca de 46,7 

hectares, genericamente 

constituída por cerca de 50 

arruamentos e 30 quarteirões, 

aos quais correspondem 288 

edifícios.  

 

 

 
 

Área de Reabilitação Urbana da Vila de Alvaiázere 
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Com a delimitação desta ARU, a edilidade Alvaiazerense pretende: 

 Incentivar a reocupação deste núcleo urbano com habitação, comércio e 

serviços, conferindo-lhe uma dinâmica própria e mais atual e, igualmente, 

salvaguardar os conjuntos de edifícios que fazem parte da história do local e 

contribuir para o desenvolvimento, pelos seus habitantes, de sentimentos de 

apreço e orgulho pelo lugar onde residem; 

 Devolver o dinamismo económico e social ao centro urbano da vila, 

dignificando-o como tal, e contribuir para uma mobilidade condigna e sustentável. 

Desde julho de 2017, o município tem vindo a elaborar para esta ARU, a 

Estratégia/ Operação de Reabilitação Urbana (ORU), que se assume como 

sistemática, uma vez que visa, de forma integrada, a estruturação concreta das 

intervenções a efetuar no interior da ARU da Vila de Alvaiázere, dirigindo-se as 

mesmas à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, das 

atividades económicas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos 

de utilização coletiva, com os objetivos de requalificar e revitalizar o tecido 

urbano, intervenção essa que está associada a um programa de investimento 

público.  

Com a aprovação da ORU, Alvaiázere disporá de instrumentos essenciais 

para a dinamização dos processos de regeneração e reabilitação urbanas, de 

iniciativa pública e/ou privada, a partir de uma visão de longo prazo (10-15 anos), 

uma vez que, no caso de Operações de Reabilitação Urbana Sistemáticas, a sua 

aprovação constitui causa de utilidade pública para efeitos de expropriação, venda 

forçada ou constituição de servidões. 

Assim, o presente documento, conjuntamente com as fichas anexas e as 

11 plantas que o acompanham, constitui essa ORU, a qual, uma vez decidido que 

a sua elaboração e aprovação seria através de instrumento próprio (e não por Plano 

de Pormenor), assume a figura de Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana (PERU). 

Para a elaboração deste PERU, partiu-se dos documentos realizados para a 

fundamentação da delimitação da ARU, bem como do Plano de Ação de 

Regeneração Urbana para se efetuar a breve caracterização histórica, territorial, 

socioeconómica e urbanística, esmiuçando-se esta última, nomeadamente ao nível 

do edificado e do espaço público, apresentada nos capítulos que se seguem, nas 

plantas 1 a 6 e nas fichas dos edifícios (relativas aos edifícios com valor patrimonial 

e de qualidade que se encontram no estado de conservação mau ou péssimo), à 
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qual se seguiu um diagnóstico que levou à definição da terapêutica necessária face 

aos valores e estado de conservação em presença, bem como à aferição dos 

objetivos estabelecidos na ARU, com vista a inverter o ciclo de degradação e 

abandono desta área central do território de Alvaiázere, culminando na proposta 

físico-funcional e operativa e, forçosamente, nos incentivos, indispensáveis para 

que esta reabilitação urbana venha a ser efetivamente uma realidade. 

 

2. HISTÓRICO E URBANÍSTICO  

Alvaiázere deve o seu nome aos árabes, que invadiram a Península Ibérica, 

no ano de 711 e logo se apoderaram de grande parte do atual território nacional, 

como foi o caso de Alvaiázere, a quem batizaram de Al-Bai-Zir ou Alva-Varze, de 

acordo com as diferentes opiniões expressas. 

Apesar dos séculos, o concelho não perdeu algumas das características que 

desde sempre teve, tal como a natureza que é intensamente verde; os vales e 

várzeas que abraçam dois tranquilos cursos de água - o Nabão e a ribeira de Alge; 

e a base económica ligada à agricultura, pelos seus solos férteis, os vales e as 

várzeas bem irrigados e as encostas cobertas de vinhas e oliveiras, importantes 

auxílios da sua população. 

D. Sancho I decidiu repovoar Alvaiázere no ano de 1200, sendo uma terra 

que vivia então um verdadeiro declínio, dando-lhe foral. Mais tarde, Alvaiázere foi 

elevada a vila por D. João I, que lhe deu foral em 1338. O seu termo, nesta altura, 

era tão dilatado que abrangia dois priorados, três vigairarias e um covado: os 

priorados de S. João da Boa Vista e S. Pedro de Rego da Murta, as vigairarias de 

Pussos, Maçãs de Caminho e Pousaflores e Covado de Almoster.  

Em 1435, segundo documentos existentes na Torre do Tombo, D. Duarte 

doou a vila a sua mulher, a Rainha D. Leonor, passando assim Alvaiázere ao 

domínio da coroa; mais tarde, a 15 de maio de 1514, D. Manuel deu-lhe foral novo. 

Será, talvez desde então, o núcleo primitivo da Vila de Alvaiázere, 

habitualmente denominado de centro histórico da Vila de Alvaiázere, inserindo-se 

na ARU da Vila de Alvaiázere, que engloba ainda o centro cívico atual, bastante 

mais abrangente que o centro histórico. 
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Até ao início do século XX, grande parte do território Alvaiazerense estava 

ainda dividido em parcelas, propriedade de um restrito número de famílias 

senhoriais do concelho. Esta realidade, ainda hoje percetível pela estrutura 

parcelar, traduzia-se, igualmente, nas linhas arquitetónicas patentes nas 

habitações, solares, casas apalaçadas algumas com torre de menagem, que 

dominavam as quintas dos fidalgos. Neste contexto, o concelho de Alvaiázere é, 

assim, detentor de um riquíssimo património cultural, histórico, arquitetónico e 

natural, que espelha o modo de vida da população que lhe deu origem. 

Com o intuito da afirmação do seu património material e imaterial e na 

demanda incansável de levar e divulgar Alvaiázere pela globalidade dos país e 

além-fronteiras, o município implementou uma “logo marca”, estilizando o trevo 

sobre um extenso manto verde, exprimindo dinamismo e alegria repleto de 

vivacidade para uma difusão mais abrangente e moderna do concelho. À qual se 

juntou a marca “Capital do Chícharo”, que visa dignificar uma das leguminosas 

cultivada na região há décadas.  

A Área de intervenção conta com um espólio de património arquitetónico 

relevante, que se consubstancia em imóveis de vertente religiosa, senhorial, 

administrativa e popular, sempre muito associados ao seu território físico e às suas 

atividades locais desenvolvidas ao longo dos tempos. Entre o núcleo antigo e a sua 

zona adjacente, regista-se um grande número de imóveis degradados, 

encontrando-se alguns a ruir, correspondentes a habitações abandonadas, 

construções de apoio e outros edifícios referenciados como marcos representativos 

da história local e regional, apresentados nas plantas nº1 e 6. 

Desígnio ao qual alguns edifícios que marcaram a história do concelho não 

estão imunes, como é o caso da antiga residência Ribeiro Ferreira, um magnifico 

exemplar da arquitetura civil dos finais do século XIX a início do século XX, que o 

município pretende, através da sua futura reabilitação, devolver à vila como um 

espaço habitacional ou multifuncional de dinamização turística, apresentando-se 

como motriz na alavancagem da regeneração desta ARU. 
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Vista antiga da 
residência Ribeiro Ferreira 

(propriedade do município) 

 

Assim sendo, é possível distinguir, genericamente, três realidades algo 

distintas na área da ARU (vide esquemas da evolução do tecido urbano): núcleo 

primitivo/centro histórico; zona nascente e zona poente da rua Juiz Conselheiro 

António Furtado dos Santos (antiga EN348). 

O núcleo primitivo corresponde à parte mais antiga da vila e é por isso a 

zona de interesse histórico mais vincada. Trata-se da zona envolvente ao edifício 

dos paços do concelho e da igreja matriz, que se traduz numa malha mais orgânica 

e estreita, oscilando o edificado entre 1 e 2 pisos, dispostos em banda, à face dos 

arruamentos e com elevado grau de consolidação. O conjunto edificado forma 

frentes de rua, sobre arruamentos de perfis mais ou menos reduzidos, onde a 

ausência de passeios se apresenta como um fator bucólico interessante de 

preservar, desde que assegurada a perfeita coabitação entre a circulação 

automóvel e pedonal. 

Na continuidade do centro histórico, temos o flanco nascente da rua Juiz 

Conselheiro António Furtado dos Santos, que nos anos 40/50 estabilizou 

morfologicamente, localizam-se aí diversos equipamentos de relevo, como o 

tribunal, correios e biblioteca, bem como manchas residenciais de baixa densidade 

edificatória, com predominância para a habitação unifamiliar isolada, variando entre 

1 e 2 pisos. Esta zona tem-se vindo a modernizar nos últimos anos. 

No que respeita ao flanco poente da rua Juiz Conselheiro António Furtado 

dos Santos evidencia uma estrutura urbana mais recente da vila, vertebrada pela 

rua Colégio Vera Cruz, com perfis transversais de dimensões generosas, em torno 
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da qual se ergueram edifícios de 3 e 4 pisos, predominantemente residenciais; 

entre esta rua e a parcela do campo de futebol, encontram-se implantados o 

mercado municipal e o parque multiusos. Esta área apresenta-se mais organizada e 

recente, contudo ocasionalmente pontuada por edifícios centenários. 

Mais para sul, marginalmente à rua Cesário Neves, desenvolve-se outra 

franja da vila, caracterizada pela presença de um edificado com 2 e 3 pisos, 

implantado com maior afastamento relativamente aos arruamentos, ocorrendo para 

além da função residencial, as funções comercial e de serviços. Entre a rua Cesário 

Neves e a rua Dr. Filipe Antunes dos Santos, encontram-se os conjuntos escolares 

dos 1º, 2º e 3º ciclo, com destaque para o novo centro escolar.  

Mais para sudoeste, localizam-se diversos equipamentos desportivos e 

espaços de lazer, como as piscinas municipais o pavilhão desportivo e o parque de 

campismo, com realce para a sua mancha verde envolvente. Estes espaços são 

servidos pela rua Dr. Filipe Antunes dos Santos, área em volta da qual se encontra 

um parque edificado de base unifamiliar, maioritariamente com 2 pisos, onde 

recentemente se têm intrometido edifícios plurifamiliares de 3 e 4 pisos, 

disponibilizando ao nível do piso térreo alguns espaços comerciais e de serviços.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esquemas da evolução do 

tecido urbano da Vila 
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Apesar das diversas transformações a que a vila tem sido sujeita, no 

essencial as características gerais do edificado têm resistido, assumindo a 

homogeneidade como centro histórico e cívico da vila. A estrutura urbana 

marcadamente longitudinal e onde o único espaço não linear é o largo da Igreja 

Matriz (atual largo do Foral), o jardim Norte/ das Portas da Vila e a Mata do 

Carrascal, evidencia claramente a carência de uma praça central. 

Intervir nesta área implica estimular a regeneração de toda a área abrangida 

e que revela claramente essa necessidade, pois evidencia uma imagem de algum 

abandono e degradação. Assim, aspira-se também com esta ARU devolver maior 

coerência morfológica ao tecido da Vila e maior conforto e qualidade ao seu 

ambiente urbano, tornando-a mais atrativa tanto ao nível turístico como 

residencial. 

 

3. TERRITORIAL E ACESSIBILIDADES 

Do ponto de vista administrativo e estatístico, o concelho de Alvaiázere 

situa-se na Região Centro (NUT II), Região de Leiria (NUT III), na zona limítrofe 

com a NUT III Médio Tejo. 
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Localizado no distrito de Leiria, confina a norte com o concelho de Ansião, a 

sul com o concelho de Ferreira do Zêzere, a nascente com o concelho de Figueiró 

dos Vinhos e a poente com os concelhos de Pombal e Ourém. 

Situa-se, assim, no centro do território continental nacional, sensivelmente 

equidistante de Lisboa (167,2 Km) e do Porto (171,7 Km), distanciando cerca de 25 

km de Tomar e 60 km de Coimbra e Leiria. 

Abrangendo cerca de 47% da superfície do concelho, o Sítio Sicó/Alvaiázere, 

apresenta-se como o expoente máximo da atração turística graças às suas 

magníficas serras, que compõem o maciço calcário 

de Sicó, depressões cársicas, cumes aplanados 

serpenteados por muros de pedra seca que 

estruturam caminhos e constituem parcelas, 

correspondendo a Serra de Alvaiázere à maior 

elevação do Maciço de Sicó, com 618 metros de 

altitude, identificado como um dos locais que possui 

uma elevada e notável biodiversidade. A Vila tem de 

tirar partido deste recurso endógeno que é o seu 

espaço natural, nomeadamente fazendo penetrar o 

verde da mata do Carrascal por toda a Vila.              Rede natura 2000 no concelho 

 

No que respeita às acessibilidades, Alvaiázere é servido pela A13 (com 2 nós 

no concelho) e pela EN110 (eixo norte/sul), bem como pelas EN356 /EN350 (eixo 

nascente/poente) e pela EN348 (sentido 

noroeste). Quer a A13, quer a EN110, fazem 

ligação ao IC8, via de comunicação que se 

revela como uma das mais importantes da 

Região Centro, na ligação da zona do interior do 

território nacional ao litoral.  

A construção da A13 veio contribuir para a 

diminuição dos tempos de deslocação e para o 

aumento da visibilidade do concelho, 

capacitando-o para assumir novos desígnios na 

captação de investimento e de funções 

produtivas de valor acrescentado. 
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II. SÍNTESE DA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 

1. SOCIOECONÓMICA     

O concelho de Alvaiázere apresenta um índice de envelhecimento (315,2) 

bastante superior à média nacional (136) e regional (170,3). O índice de 

envelhecimento (relação entre a população idosa e a população jovem) tem vindo 

sempre a aumentar, facto que se deve ao contínuo decréscimo da taxa de 

natalidade, à emigração de população jovem, à redução da taxa de mortalidade e 

ao aumento da esperança média de vida. 

A análise da estrutura etária da população revela ainda que em 2011, 

aproximadamente 15% da população residente no concelho de Alvaiázere 

corresponde a jovens com idades até aos 19 anos; 52% da população residente 

encontra-se em idade ativa (população entre os 20 e os 64 anos, com maior 

destaque para a população que se situa na faixa etária dos 45-49 anos); e, por 

último, 33% da população residente pertence ao grupo etário dos 65 e mais anos, 

com uma grande percentagem de população acima dos 80 anos. 

O concelho de Alvaiázere demonstra uma tendência de atração da população 

(7,45%), valor superior à média nacional (2,04%) e regional (4,08%) e que revela 

um aumento em relação ao ano de 2001. Contudo, apesar desta tendência positiva, 

o concelho apresenta uma taxa de repulsão interna bastante superior à média da 

Região Centro (5,48% contra 2,11%), sendo o principal fator de repulsão interna a 

falta de oportunidades de emprego, o que dificulta a fixação da população no 

concelho. 

No que diz respeito à vila de Alvaiázere, onde se situa o território da ARU, 

residem 36,36% dos habitantes da atual freguesia de Alvaiázere, ou seja, 745 

pessoas de um total de 2049, tendo a evolução populacional da vila acompanhado 

o sentido de regressão que se verificou ao nível da freguesia. Na ARU, pela 

análise das subsecções estatísticas, estima-se que residam 510 pessoas 

(quase 70% da população da Vila), correspondendo a 179 famílias, resultando uma 

média de 2,8 pessoas/família. 

Do ponto de vista da distribuição espacial da população residente, verifica-se 

um maior número de residentes nas zonas com edificado de habitação coletiva, 

nomeadamente na Rua Colégio Vera Cruz e na zona norte do território da ARU, 
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1

verificando-se uma perda sistemática de população no centro histórico do 

aglomerado. 

Como corolário da análise destes indicadores pode-se afirmar que Alvaiázere 

permanece num processo de regressão demográfica, normalmente 

associado ao declínio e perda de dinâmica económica, revelando um 

problema acentuado de rejuvenescimento da população, o que se traduz num 

abandono progressivo dos núcleos urbanos, principalmente mais antigos. 

No que concerne à taxa de desemprego, em 2011 rondava os 10,6%, 

afetando principalmente o sexo feminino. O valor global está um ponto percentual 

acima da taxa verificada na NUTS III Região de Leiria, mas abaixo da média 

nacional (13,2%). 

Acompanhando a tendência nacional, o concelho de Alvaiázere tem vindo a 

registar um acelerado processo de terciarização da base económica local, 

acompanhado por uma significativa redução da população empregada no sector 

primário. Este fenómeno verifica-se de forma análoga ao nível da NUTS II e da 

NUTS III. Em 2011, 62,15% da população activa do concelho exercia actividade no 

comércio e serviços, percentagem esta que está ao mesmo nível da registada na 

Região de Leiria e na Região Centro. Este fenómeno, acompanhado pelo abandono 

do sector primário, pela estagnação do sector secundário e pela debilidade das 

estruturas comerciais presentes no território, revela uma dependência 

globalizada dos serviços públicos, sendo a Câmara Municipal um dos maiores 

empregadores do Concelho. 

Verifica-se que uma parte muito significativa da população empregada do 

concelho no setor terciário tem o seu local de trabalho na vila sede de concelho, 

nomeadamente na administração pública (autarquias, educação, serviços de 

finanças, segurança social, saúde) e no setor social, principalmente na Santa Casa 

da Misericórdia de Alvaiázere. 

Com efeito, em termos económicos, a ARU possui um perfil distinto face à 

realidade média do concelho, desde logo porque se trata de um território 

eminentemente urbano que concentra uma parte muito importante das 

atividades e funções terciárias (públicas e privadas) do concelho, o que é 

evidenciado pelo nº de edifícios exclusivamente não residenciais, nomeadamente 

equipamentos (48 edifícios, 17%), conforme se verifica na análise ao parque 

edificado. 
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Os comércio/serviços existentes abrangem ramos de atividade com um grau 

de especialização relativamente reduzido, como estabelecimentos de restauração, 

venda de vestuário, cafés, mas também outros de carácter de especialização 

significativo, como clínicas dentárias, banca, seguros, escritórios de advocacia, 

entre outros, bem como serviços da administração pública. 

No que se refere ao Indicador do Poder de Compra (IpC) do Município de 

Alvaiázere, de acordo com o INE e dados de 2013, este tem um valor inferior à 

média nacional e à registada na NUT III de referência – Região de Leiria. Para este 

indicador o valor municipal é de 69,12% e o valor para a Região de Leiria é de 

93,2%.  

 

2. PARQUE EDIFICADO 

No que diz respeito à edificação/ habitação, e tendo em conta os dados 

estatísticos disponíveis para o lugar de Alvaiázere, verifica-se que este possui 

um total de 279 edifícios principais (nas plantas contabilizaram-se 288 

edifícios, pois alguns edifícios não são principais, mas confrontam e têm impacte 

sobre o espaço-público, daí serem incluídos), com data de construção distribuída 

pelas classes enumeradas no quadro que se segue. 

Antiguidade dos edifícios no concelho e na vila de Alvaiázere, em 2011 (INE) 

Analisando os dados em epígrafe, verifica-se que 75% dos edifícios da vila 

foram construídos antes de 1990, ou seja, têm 30 ou mais anos (no limite dentro 

de 1 a 2 anos), e que apenas 6,8% datam da primeira década do ano 2000. 

Do ponto de vista do parque habitacional, pode-se observar que dos 279 

edifícios, apenas cerca de 22% têm um fim não apenas residencial, sendo que os 

restantes só providenciam alojamento habitacional. Numa análise mais fina à 

ARU, observando a planta nº4, constatamos que 43% (125 edifícios) são 

exclusivamente de habitação e 24% são exclusivamente não habitacionais. 

 antes 
de 

1919 

1919 
a 

1945 

1946 
a 

1960 

1961 
a 

1970 

1971 
a 

1980 

1981 
a 

1990 

1991 
a 

1995 

1996  
a 

2000 

2001 
a 

2005 

2006 
a 

2011 

Total 

Alvaiázere 
(concelho) 

237 707 784 741 945 781 354 356 317 250 5472 

Alvaiázere 
(lugar) 

11 18 46 29 37 68 33 18 10 9 279 
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 Edifícios 
exclusivamente 
residenciais 

Edifícios 
principalmente 
residenciais 

Edifícios 
principalmente não 
residenciais 

Alvaiázere 
(concelho) 

5282 160 30 

Alvaiázere (lugar) 218 50 11 
Uso dos edifícios, em 2011 (INE) 

 

Cerca de 25% dos edifícios apresentam técnicas construtivas que 

indiciam a premência de intervenção, porquanto não apresentam placa e são 

construídos em adobe ou pedra. Estes edifícios localizam-se, na sua esmagadora 

maioria, no interior na ARU, nomeadamente, junto ao casco urbano mais antigo da 

vila de Alvaiázere. 

 Betão Com placa Sem placa Adobe ou pedra Outra 

Alvaiázere (concelho) 1525 2243 1246 422 36 

Alvaiázere (lugar) 58 152 47 22 0 

Características construtivas do edificado, em 2011 (INE) 

 

O edificado da vila, e também da ARU, caracteriza-se também pelo facto da 

maioria dos edifícios terem um ou dois pisos (cerca de 80%), conforme é 

passível de se verificar no quadro e planta nº3. 

 

 1 ou 2 pisos 3 ou 4 pisos 5 ou mais pisos 
Alvaiázere (concelho) 5176 290 6 
Alvaiázere (lugar) 226 49 4 

Pisos dos edifícios, em 2011 (INE) 

 

No que às condições sanitárias diz respeito (segundo dados do INE à data 

dos Censos de 2011), 93,55% dos edifícios são servidos por água, esgotos, 

banho e retrete, o que revela bem o esforço de infraestruturação e modernização 

feito nas últimas décadas. 

Podemos ainda concluir, pela análise das peças desenhadas de 

caracterização e diagnóstico dos 288 edifícios do parque edificado, que na área de 

intervenção: 

 Predominam os edifícios de cércea pouco elevada: cerca de 80% 

dos edifícios têm 1 ou 2 pisos, sendo que estes últimos são 

dominantes na ARU com 52% e, apenas 9% têm 4 ou mais pisos; 
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 A função habitacional tem vindo a ser desativada pela perda 

populacional, subsiste integralmente em apenas 125 (43%) dos 

edifícios e destes 19 (15%) edifícios estão devolutos, 

predominando o uso comercial e de serviços (englobando aqui os 

equipamentos, que prestam um serviço) ao nível do rés-do-chão dos 

edifícios, com 134 edifícios (47%); 

 Existe uma elevada e diversificada oferta de equipamentos (48 

edifícios, 17%) de utilização coletiva /serviços públicos que lhe 

conferem uma grande atratividade, que ultrapassa a escala urbana 

atingindo mesmo uma escala regional; 

 79% (227) dos edifícios necessitam de algum tipo de intervenção: 

61 (21%) dos edifícios estão em mau ou péssimo estado de 

conservação, necessitando de obras profundas ou muito 

profundas; e 166 (58%) em estado de conservação razoável/médio, 

necessitando apenas de uma intervenção ligeira;  

 Os restantes 61 edifícios (21%) ou já se encontram em obras, caso 

de 9 destes edifícios ou não apresentam anomalias ou são muito 

ligeiras (restantes 52 edifícios), pelo que não necessitam de intervenção 

ou são anomalias de fácil resolução;  

 Há uma dominância de edifícios razoáveis (58%) e os restantes 

42% estão exatamente na mesma proporção (21%) nos 2 

extremos do nível de conservação, com 61 edifícios em obras ou 

excelente|bom estado de conservação e outros 61 edifícios em 

péssimo|mau estado de conservação; 

 Existe potencial para Reabilitação dos Edifícios, pois mais de metade 

dos seus edifícios tem valor patrimonial (excecional ou popular): 82 

edifícios (cerca de 29%) foram identificados como possuindo 

valor histórico, cultural ou arquitetónico sendo classificados como de 

qualidade ou patrimonial; e 67 edifícios (23%) têm valor de 

acompanhamento, ou seja, valor no conjunto da ARU, pois apesar de 

serem menos eruditos, estão bem integrados e conferem unidade a esta 

ARU. 

Por último e não menos importante, temos de salientar que 32 edifícios 

estão totalmente devolutos e 9 estão devolutos apenas ao nível do r/chão, 
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perfazendo 15% do edificado confinante com o espaço público em estado de 

abandono. Dos restantes 256 edifícios parcial ou totalmente ocupados, 

infelizmente muitos apenas têm uma ocupação muito sazonal. 

 

3. ESPAÇO PÚBLICO 

No que respeita à rede viária, na área de intervenção as particularidades das 

vias, assim como a sua sinalização adequam-se ao nível hierárquico em que se 

inserem. As características das vias de atravessamento e vias de acesso local 

apresentam diferenças notórias, verificadas pelo material do pavimento, pelo perfil 

e pelo nível de tráfego que apresentam. 

As vias de acesso local identificam-se, claramente, pelas que se dispõem no 

casco primário da vila, possuem comprimentos reduzidos e são estreitas, algumas, 

em calçada grossa, sem passeios e 

com estacionamento pontual nos 

locais onde a largura do arruamento 

o permite. Como já mencionado, a 

ausência de passeios apresenta-se 

como uma potencialidade, como um 

fator bucólico interessante de 

preservar, desde que o trânsito 

automóvel seja mais condicionado, 

coexistindo com a circulação 

pedonal. 

 

 

 

 

Calçada Quelha dos Cães (acima) 

e Rua de Santo António (esquerda) 
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As vias de atravessamento ladeiam e intercetam a zona central da vila, o que 

permite maior fluidez de trânsito, com a circulação nos dois sentidos, de perfis mais 

abrangentes e com comprimentos consideráveis, contêm passeios, bolsas de 

estacionamento laterais e são pavimentadas em asfalto. 

O espaço-público de usufruto coletivo assume-se como um lugar 

multifuncional, social e recreativo, no qual ocorrem acontecimentos culturais, sendo 

a sua transformação incentivadora para o desenvolvimento de dinâmicas sociais, 

económicas e institucionais da centralidade urbana, promovendo a competitividade 

do aglomerado urbano e o bem-estar dos seus cidadãos. Por conseguinte, é 

primordial a sua devida requalificação, no sentido da sua dinamização e 

reafirmação como vetores da vivência urbana da vila de Alvaiázere. 

No que respeita ao seu estado de conservação, como se verifica na planta 

nº2, apenas 22% do espaço-público apresenta mau estado de conservação, 

contudo ao observarmos a planta nº 5, constatamos que os espaços-públicos mais 

francos não são muito utilizados, apenas possuem utilização sazonal, 

principalmente ligada aos eventos. 

O evento ‘Alvaiázere, Capital do Chícharo’ (onde o concelho, durante dias, 

apresenta e divulga o que de melhor tem para oferecer), bem como os caminhos de 

Santiago e de Fátima/Carmelitas constituem um atrativo, tanto para a população 

residente como para os visitantes e definem momentos intensificadores da fruição 

do espaço público.  

Como já referido, o 

único espaço não linear 

central é o largo da Igreja 

Matriz (atual largo do 

Foral), o que demonstra 

claramente a carência de 

uma praça central mais 

acessível e funcional 

como espaço de 

encontro, convívio, 

estadia e lazer. 

Largo da Igreja Matriz (atual largo do Foral) 
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O mobiliário e equipamento urbano da área de intervenção é escasso e, como se 

pode verificar pela observação da planta nº 5, pontualmente encontra-se já 

bastante degradado. Contudo, é notório que ao longo dos últimos anos, a edilidade 

tem vindo a melhorá-lo ou introduzi-lo gradualmente, na procura da modernização 

e funcionalidade dos espaços públicos, como largos e jardins da vila, respondendo 

aos anseios da população residente e visitantes. O mesmo sucede com os 

equipamentos e sinalética urbana, como se constata na sinalética direcional e de 

interpretação dos percursos pedestres, bem como dos edifícios, vestígios históricos 

e arqueológicos presentes na vila de Alvaiázere, mas há necessidade de fazer mais 

e tirar mais partido da integração nas rotas das Terras de Sicó. 

No que aos espaços verdes diz respeito, o parque de merendas da mata do 

Carrascal apresenta-se como o espaço de recreio e lazer de excelência, ao qual se 

junta o jardim das Portas da Vila, que em época estival aumenta e fomenta as 

vivências locais. Não obstante a presença positiva destes dois espaços verdes e, 

talvez pelo facto de serem periféricos, na área de intervenção denota-se a ausência 

da presença de elementos e zonas verdes públicas em contrapartida aos espaços 

verdes privados, que são uma constante (vide imagem que se segue), mas não 

estão abertos à utilização pública e deles não existe uma apropriação coletiva, a 

não ser a meramente visual. 
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A caracterização efetuada às diferentes tipologias de espaço público referidas 

permitiu diagnosticar os seguintes problemas mais evidentes: 

 Alguns arruamentos de atravessamento automóvel com passeios muito 

exíguos; 

 Ausência de passadeiras em muitos cruzamentos e muitas das que 

existem, apesar de recentes, funcionalmente apresentam-se 

problemáticas (principalmente para os idosos); 

 Há uma panóplia de obstáculos à mobilidade, principalmente na área mais 

central; 

 Estacionamento algo anárquico junto ao Lar e na travessa D. Sancho; 

 Falta de espaços verdes ou de utilização coletiva equipados, centrais e de 

proximidade; 

 Pouca arborização de algumas zonas de percurso/rotas religiosas e 

culturais; 

 Degradação de alguns pavimentos de passeios e de arruamentos; 

 Escasso mobiliário urbano, algum pouco qualificado e ainda pouco 

confortável ou funcional; 

 As redes de distribuição de energia elétrica e iluminação são 

essencialmente constituídas por cabos aéreos, alguns colocados nas 

fachadas dos edifícios de forma dissonante, sendo os armários de 

distribuição instalados casualmente na via pública; 

 A rede de telecomunicações é ainda constituída por alguns cabos aéreos e 

postes dissonantes, dotada também de armários pela via pública; 

 Não existe rede de distribuição de gás natural. 
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III. OBJETIVOS A ATINGIR 

Com a delimitação da ARU a edilidade Alvaiazerense estabeleceu como 

prioritários os seguintes objetivos: 

 Incentivar a reocupação deste núcleo urbano com habitação, comércio e 

serviços, conferindo-lhe uma dinâmica própria e mais atual e, igualmente, 

salvaguardar os conjuntos de edifícios que fazem parte da história do local e 

contribuir para o desenvolvimento, pelos seus habitantes, de sentimentos de 

apreço e orgulho pelo lugar onde residem; 

 Devolver o dinamismo económico e social ao centro urbano da vila, 

dignificando-o como tal, e contribuir para uma mobilidade condigna e 

sustentável. 

Destes objetivos facilmente se depreende que a ORU tem de harmonizar o 

conjunto urbano da ARU, enaltecendo os valores que lhe conferem identidade e as 

vivências características da vila, não descurando a funcionalidade do espaço. Ou 

seja, tem de afirmar os valores patrimoniais existentes e promover a melhoria geral 

da mobilidade e da acessibilidade através da qualificação do espaço público, dos 

equipamentos e dos espaços verdes ou de utilização coletiva. 

Ambiciona-se, por um lado, a revitalização do conjunto edificado que se 

encontra abaixo dos padrões de habitabilidade atualmente exigíveis e, por outro, a 

contenção da dispersão territorial, promovendo-se o repovoamento e 

rejuvenescimento da Vila. Um imóvel reabilitado poderá, assim, competir com as 

novas edificações e áreas de expansão urbana, servindo de incentivo aos 

particulares para reabilitar com opções sustentáveis o seu património, uma vez que 

este irá satisfazer as necessidades dos atuais e futuros residentes. 

Estes objetivos foram aferidos com os resultados da fase de caracterização e 

diagnóstico, resultando como fundamentais para a área de intervenção sete 

objetivos específicos a concretizar pelas ações estruturantes propostas: 

 Definir estratégias direcionadas para a fixação dos residentes e das 

atividades no Centro Urbano, bem como para o reforço da sua 

atratividade, visando o rejuvenescimento da população residente e a 

revitalização / diversificação das atividades económicas e equipamentos; 

 Reocupar e reutilizar o edificado existente, consolidando a vila, 

aumentado a qualidade ambiental e a eficiência energética; ou seja, 

assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados, 
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funcionalmente inadequados ou devolutos, conferindo condições de 

habitabilidade e uso em consonância com os novos padrões de vida, sem 

prejuízo da sua identidade morfológica, histórica e patrimonial; 

 Valorização e dinamização do potencial endógeno, voltado para a 

exploração turística, no domínio do benefício económico ligado ao 

turismo, nomeadamente pela difusão e enraizamento dos percursos 

temáticos, identitários da vila e pelo alargamento e regeneração dos 

espaços naturais/verdes e dos espaços de lazer e permanência; 

 Demarcação e consolidação do espaço central, como ponto de referência, 

encontro e convívio da população, através da criação de uma praça 

central; 

 Promoção da acessibilidade para todos e da mobilidade suave através do 

reperfilamento do espaço-canal, do melhoramento e modernização das 

redes de serviços, das vias e arruamentos e consequente ordenamento 

dos espaços colaterais, estacionamento e outros; 

 Promover a libertação dos logradouros e o seu tratamento como espaços 

verdes complementares do edificado envolvente, contribuindo para criar 

melhores condições de habitabilidade e ambientais, através da partilha e 

cedência de parcelas; 

 Definir um contexto administrativo, económico e fiscal propício à 

reabilitação do tecido urbano onde se insere o conjunto patrimonial mais 

relevante do concelho, pelo que a valorização do património cultural se 

assume como um fator não só de identidade, mas de competitividade 

urbana. 

Estes objetivos são os que se esperam concretizáveis dentro do período 

temporal de vigência da ARU, em consonância com o Plano de Valorização do 

Interior e os instrumentos municipais, estando obviamente condicionados no seu 

alcance, pela disponibilidade de recursos e candidaturas enquadráveis nos 

programas possíveis de mobilizar, nomeadamente no PT2020 e Centro2020.  

Estes 7 objetivos moldaram o seguinte mote para esta ORU: Alvaiázere 

ConVida, cuja visão passa pela regeneração e valorização da Vila, apostando 

nas suas especificidades sociais, culturais e naturais, para uma maior 

atração/dinâmica de residentes e visitantes. 
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IV. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO  

Todas as particularidades descritas, demográficas, físicas e históricas da área 

de intervenção, designadamente do seu tecido histórico, impõem exigências 

específicas nas soluções a adotar e no seu desenho.  

Assim, assentaram-se os 3 seguintes princípios básicos, que devem 

articular-se entre si: 

 Sustentabilidade das intervenções propostas; 

 Manutenção da identidade da Vila; 

 Criatividade das propostas que apontem para a reocupação, 

revitalização e dinamização do Centro Urbano. 

Nesse sentido, delinearam-se estratégias de integração do território, tendo 

como uma das premissas o incremento da sua homogeneização e unificação, com o 

desanuviamento de barreiras físicas e morfológicas que sejam entraves a esta 

inclusão. Dar primazia à qualidade urbanística e arquitetónica, removendo 

dissonâncias e criando exemplos de perfeito enquadramento volumétrico e de 

materiais no conjunto envolvente, sem esquecer o comportamento energético dos 

edifícios e a sua modernização infraestrutural e tipológica, sempre que possível. 

Para garantir a conveniente homogeneidade de tratamentos e o respeito 

pela linguagem formal tradicional, recomenda-se estabelecer em regulamento 

municipal um conjunto de normas e regras de intervenção no espaço público e 

privado. 

A estratégia de intervenção para promover a reabilitação urbana da vila de 

Alvaiázere passa pela valorização e qualificação do espaço público, do ambiente 

urbano e do edificado. Prevê-se que a reabilitação do espaço público desta zona 

origine efeitos positivos sobre a qualificação do edificado, seja nas instalações de 

uso comercial e de serviços, seja nas edificações afetas ao uso residencial. Este 

formato de intervenção sobre o espaço público, associada à oportunidade de 

envolvimento de agentes na promoção da valorização e da reabilitação do edificado 

associado, aliada aos incentivos para a reabilitação dos edifícios, pode contribuir 

para a valorização e reabilitação efetiva da generalidade do tecido urbano. 

Concorrem para os mesmos objetivos, paralelamente a esta estratégia, as 

opções estratégicas municipais, alicerçadas nos sistemas sociais que caracterizam a 

zona, assentes em modelos inclusivos intergeracionais. Propósito que a autarquia 
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procura reforçar com a subsequente implementação desta ORU, que engloba um 

leque de opções e orientações de âmbito social que visam a coesão e a atratividade 

populacional, residencial e turística. 

Por conseguinte, em função dos princípios e estratégia delineados, bem 

como do diagnóstico realizado, foi definida a terapêutica / tipo de intervenção 

específica, plasmada nas plantas n.º 7 e 8, para os edifícios e para o espaço-

público, respetivamente.  

 

1. TERAPÊUTICA PARA OS EDIFÍCIOS 

Na terapêutica são definidos seis tipos de intervenção para o edificado 

(vide Carta de Lisboa sobre Reabilitação Urbana Integrada, 1995): 

 Restauro, entendida como o conjunto de operações e de técnicas 

apropriadas à reconstituição total ou parcial de um edifício com valor 

histórico ou arquitetónico; 

 Reabilitação, entendida como a forma de intervenção destinada a 

conferir adequadas características de desempenho e de segurança 

funcional, estrutural e construtiva, preservando, na medida do possível, a 

fachada principal do edifício; 

 Revitalização, entendida como a forma de intervenção destinada a 

conceder novas aptidões funcionais com vista a permitir novos usos ou o 

mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados; 

 Conservação, entendida como o conjunto de operações destinadas a 

manter uma edificação nas condições existentes à data da sua 

construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente obras 

de reparação e limpeza; 

 Renovação, entendida como forma de intervenção mais profunda, 

podendo implicar a demolição total ou parcial do edifício, dando lugar a 

uma nova construção mais enquadrada na envolvente; 

 Demolição, quando não se pretende qualquer reconstrução nesse local, 

pretendendo-se apenas demolir a edificação em causa. 
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Face à situação caraterizada, a terapêutica proposta para o edificado passa 

sobretudo por ações de conservação. Propõe-se, no entanto, a reabilitação de 8 

edifícios, a renovação de 19, o restauro de 7 edifícios com valor patrimonial ou de 

qualidade e a revitalização funcional de 18 edifícios, para além da demolição de 2 

edifícios de qualidade para a criação de espaço-público, apenas justificável porque 

os mesmos apresentam avançado estado de degradação.  

Para a generalidade dos edifícios, enquadrados em qualquer um dos 

primeiros quatro tipos de intervenção enunciados atrás, há ainda que efetuar: 

 a remoção ou relocalização de infraestruturas na fachada (lineares e 

aparelhos de ar condicionado);  

 a reparação/substituição de caixilharias e portas;  

 a recuperação dos revestimentos de fachadas; e, 

 no caso dos edifícios com função comercial, a substituição/remoção de 

toldos e sinalética. 

Os edifícios com terapêutica de conservação/manutenção, não apresentam 

urgência na intervenção ou, até nem têm necessidade de intervenção à data (caso 

dos edifícios bons|excelentes). 

As restantes prioridades (ver Planta n.º 10): Muito Urgente / Curto Prazo, 

Urgente / Médio Prazo e Sem Urgência / Longo Prazo, foram definidas em função 

da existência de risco para pessoas e/ou bens e ainda, pelo valor cultural do 

edificado, pela importância motriz no conjunto e pela interligação dos projectos / 

acções (obras que têm, pela sua génese, de decorrer em simultâneo). 

Assim sendo, a maior parte das obras referidas no parágrafo anterior são 

obras sem urgência. Contudo as obras de restauro e reabilitação são, de um modo 

geral, urgentes ou mesmo muito urgentes, nomeadamente quando os edifícios 

estão habitados (os edifícios maus e péssimos habitados são muito urgentes, 

independentemente do valor do edifício), quando põem em risco a via pública 

(os péssimos mesmo que devolutos) ou quando estão em causa edifícios com 

valor cultural excecional/ patrimonial ou de qualidade em mau ou péssimo 

estado de conservação. 
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2. TERAPÊUTICA PARA O ESPAÇO PÚBLICO 

A terapêutica para o espaço público (planta nº8), de modo sintético, passa 

por:  

 Redefinir o perfil de alguns arruamentos, nomeadamente alargando 

passeios em detrimento de estacionamento ou de um sentido de trânsito; 

 Condicionar o trânsito em algumas ruas locais/ via partilhada; 

 Incremento de arborização nos arruamentos, bem como nos espaços 

urbanos e verdes de utilização coletiva, na tal perspetiva da penetração 

do natural da mata do Carrascal na Vila, aumentando ainda o 

sombreamento e o conforto bioclimático dos espaços de estadia e dos 

percursos; 

 Repavimentações dos espaços degradados e correção dos espaços que 

não funcionam, quer por serem inacessíveis, quer por ausência de 

passadeiras, quer por possuírem obstáculos à mobilidade; 

 Requalificação/ redesenho dos principais espaços de estadia e convívio da 

Vila, tal como o Largo do Foral e envolvente, dando origem à Praça 

Central, bem como aos jardins (Norte, D. Sancho e mata do Carrascal) e 

‘largos’ (da fonte do Freixo, da envolvente ao tribunal e à fonte da 

Carranca) para que possam assumir de forma mais equipada e 

descontraída essa função; 

 Melhorar o conforto, a informação e a sinalética dos percursos para 

turistas / evidenciando particularidades do património (dando-o a 

conhecer). 

 



           

                                                                                

ORU da Vila de Alvaiázere                                                                                     Setembro 2018 

27 

V. PROGRAMA DE AÇÃO DA ORU ALVAIÁZERE CONVIDA  

A presente proposta de intervenção assenta assim nos princípios, 

pressupostos e terapias anteriormente referidos, propondo-se dar cumprimento aos 

objectivos específicos, através de um conjunto de operações integradas 

(delineadas na planta n.º 9), cujas ações estruturantes têm por objecto e 

objectivo particular de intervenção: 

1. Os Edifícios, visando Repovoar a Vila, adaptando-a às exigências atuais, 

de modo a voltar a ser um lugar Habitado e mais Visitado/Turístico; 

2. As Atividades Económicas, apontando a revitalização funcional como 

motor para Reavivar o Centro Cívico;  

3. Os Equipamentos, assumindo-os como âncora de desenvolvimento social, 

desportivo e cultural, assegurando o bem-estar dos residentes e 

funcionando como atrativo no Convite aos visitantes, conferindo um 

novo fôlego à Vila - Realentar; 

4. Os Espaços Urbanos e Verdes de Utilização Coletiva, que necessitam 

de mais carácter e natureza para Reanimar, de modo a fortalecer mais esse 

novo fôlego da Vila e a que estes sejam os espaços polarizadores das 

vivências, restituindo Vida a esta ARU, com pulsar constante de pessoas, 

tornando-a num lugar partilhado e de convívio privilegiado; 

5. As Infraestruturas Urbanas, procurando Reatualizar, modernizar, com 

ações mais ou menos visíveis, por vezes apenas de acupuntura urbana, criar 

um lugar aprazível, acessível, com infraestruturas de ponta, com 

interligação entre os seus espaços polarizadores e com o exterior. 

 

Por outras palavras, a Vila que se visiona e ambiciona é uma Vila com 

Pessoas, com Coração Saudável/Vida, Habitada, Hospitaleira, Convidativa, 

Animada, Amiga das Crianças e Idosos e muito Verde. 
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O presente PERU é assim constituído por duas componentes 

programáticas: uma primeira, que é constituída pelas 5 (cinco) operações de 

reabilitação enunciadas, a que se associam, no essencial, as ações-

estruturantes propostas para as dimensões estratégicas referidas anteriormente; e 

uma segunda que incide predominantemente sobre diversos instrumentos 

operacionais e financeiros de política urbana (desenvolvidos no capítulo 

seguinte), em que assentam a estratégia e os objetivos específicos formulados. 

Assim, passa-se a descrever, com mais detalhe, cada uma das operações 

propostas. 

1. OPERAÇÃO REPOVOAR – EDIFÍCIOS 

Colocar habitantes e visitantes no Centro Histórico: diversificar as 

tipologias habitacionais e de alojamento turístico na Vila, dinamizando e 

promovendo a habitação própria, mas também o mercado de arrendamento 

(permanente ou temporário), o que passa por uma qualificação/ modernização dos 

edifícios em acordo com as exigências atuais de conforto e de infraestruturação. 

Deste modo, estamos em crer que se irá atrair mais população, nomeadamente 

mais jovem, diversificando os grupos etários e até os estratos sociais.  

Esta requalificação do edificado tem um grande potencial do ponto de vista 

social. Primeiro, porque incentiva os moradores a receber e a partilhar vivências, 

outros modos de estar na vida, devido à diferença de idades e também de local, 

uma vez que se tratam de turistas que vêm de outras paragens, alguns de países 

distantes. Depois, porque aumenta a autoestima dos moradores, devida à 

melhoria da qualidade de vida oferecida pelas habitações, em particular, e ao 

Centro Cívico, em geral, devolvendo, como pretendido, o sentimento de apreço e 

orgulho pelo lugar onde residem.  

Espera-se que esta intervenção atraia novos agentes urbanos, arredados 

deste território pela falta de atratividade e alguma descaracterização. 

2. OPERAÇÃO REAVIVAR – ATIVIDADES ECONÓMICAS 

A intervenção proposta visa dotar a área de intervenção de um leque de 

acontecimentos que funcionem como pólo de atracção da Vila, ao promover uma 

plena integração com as operações 3 e 4, ou seja, das atividades socioeconómicas, 
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desportivas, culturais, recreativas e de lazer. O conjunto de actividades proposto é 

capaz de gerar sinergias que potenciam num efeito de escala as actividades 

económicas, nomeadamente: 

 Dinamização das actividades económicas nos espaços localizados nos 

pisos térreos, nomeadamente para restauração e bebidas no edificado 

confrontante com locais de estadia (largos, praças, jardins), criando 

esplanadas e outras extensões funcionais no espaço-público, para que 

haja apropriação do mesmo; 

 Promoção do comércio tradicional, o que passa por tirar partido das rotas 

religiosas e culturais, nomeadamente com artes e ofícios tradicionais e 

por acções de melhoria do conforto do espaço-público, tais como 

colocação de bancos, toldos em alguns percursos, permitindo uma 

utilização mais frequente em qualquer época do ano; 

 Divulgação e ações com oficinas de artes e ofícios tradicionais com os 

artesãos, de mercados temporários de rua, preferencialmente associados 

a eventos de animação de rua, com espetáculos musicais, teatrais, 

envolvendo as associações locais, entre outras. 

 

3. OPERAÇÃO REALENTAR – EQUIPAMENTOS COLETIVOS 

Esta operação passa pela constituição de âncoras de atração no interior do 

Centro Urbano, criando ou melhorando equipamentos que situados no seu interior 

sirvam uma população maior, do concelho e do distrito/região.  

A sua localização vai ao encontro da estratégia municipal de aquisição de 

imóveis de valor Patrimonial/Qualidade, que estejam em mau/péssimo estado de 

conservação, para aí criar equipamentos.  

De salientar que os usos/ destinos propostos para equipamentos devem 

ser encarados como sugestões, sendo que os mesmos refletem necessidades 

verificadas ou oportunidades de concretizar a Visão delineada para o Centro 

Cívico, de evidenciação das suas vocações, num contexto mais alargado de 

atuação. 
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Sem delimitação, uma vez que se entende dever funcionar nas instalações 

da Câmara Municipal, é a proposta da Loja da reabilitação, com os serviços de 

apoio técnico às intervenções físicas, apoiando (técnica e financeiramente) e 

tornando célere o procedimento de apreciação dos projetos de restauro e 

reabilitação, bem como criando uma bolsa de projetistas, empreiteiros, boas 

práticas e, eventualmente até de materiais. 

 

4. OPERAÇÃO REANIMAR – ESPAÇOS URBANOS E VERDES DE 

UTILIZAÇÃO COLETIVA 

Com esta operação procura-se criar pólos de convívio privilegiado, 

geradores de fluxos de pessoas e bens. Melhorar a acessibilidade a estes locais 

e criar condições de utilização destes espaços pelos moradores e visitantes, através 

da existência de mobiliário confortável e funcional, bem como através de 

actividades e serviços dedicados em especial a eles, nomeadamente criando alguns 

equipamentos de proximidade na área de intervenção, são os desígnios desta 

operação. 

Ao se qualificar, sob o ponto de vista físico, o espaço público do Centro da 

Vila, promovendo a melhoria das suas acessibilidades e da sua urbanidade, através 

de uma boa circulação interna por diversos modos de transporte (com destaque 

para os modos suaves), conseguir-se-á, certamente, atrair mais pessoas.  

Ao estar previsto o ordenamento físico e urbanístico interno, com a 

introdução e/ou melhoramento da arborização, alargamento de passeios, criação de 

locais adequados para o estacionamento de viaturas/de bicicletas, e necessária 

remodelação/construção de infraestruturas, a apropriação destes espaços pelas 

pessoas estará garantida, bem como ficam favorecidas as atividades comerciais e/ 

ou empresarias.  

Nesta operação são ainda de destacar as acções de requalificação do 

principal espaço de encontro da Vila – Largo do Foral e envolvente, aqui designada 

de Praça Central, bem como, de seis espaços com potencial e dimensão para tal, 

Largo da Fonte do Freixo, Mata do Carrascal, Jardim D. Sancho I, Jardim Norte e 

espaços envolventes à fonte e Lavadouros da Carranca e ao Tribunal.  

A proposta para a criação/reformulação da Praça Central deverá ter como 

base os seguintes princípios:  
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 Reorganização das vias de circulação automóvel privilegiando os espaços 

pedonais e de estadia; 

 Evidenciar e dignificar a Igreja Matriz e a Câmara Municipal; 

 Promover a relação com as frentes comerciais do edificado; 

 Aumento da arborização e dos espaços de ajardinamento; 

 Compatibilização dos espaços com o atravessamento de ciclovia; 

 Aumento da área de estacionamento em zona menos nobre, traseiras do 

edificado, por exemplo. 

Para além destes, evidenciam-se outros espaços atualmente interiores de 

quarteirão, que se pretendem abrir para uma utilização colectiva, do tipo 

Parque/Quinta Urbana, nomeadamente o quarteirão entre a nova praça /edifício 

das finanças e a biblioteca. 

 

5. OPERAÇÃO REATUALIZAR – INFRAESTRUTURAS URBANAS  

Quanto às Infraestruturas Urbanas devem canalizar-se para a Vila 

investimentos nas infraestruturas básicas (sempre que possível enterrando-as e 

removendo-as das fachadas dos edifícios) e nas de comunicação/transporte, 

nomeadamente privilegiando os modos suaves e as soluções mais eficientes 

energeticamente e de baixo carbono. 

Procurar aumentar as escolhas dos modos de transporte e as 

alternativas de conexão para as pessoas se poderem deslocar, através da 

criação de um circuito para o modo bicicleta, que permita ligar locais onde existam 

equipamentos e actividades, de carácter desportivo, de lazer, sociais, culturais e 

económicos, aumentando a escolha e reforçando as possibilidades de deslocação. 

Na vertente das intervenções promotoras de comportamentos amigos do 

ambiente, salienta-se a redução da emissão de CO2 e dos níveis de ruído 

produzidos pelos veículos automóveis, devido à transferência deste modo de 

deslocação para as deslocações a pé ou de bicicleta/trotinete, ou mesmo para o 

Transporte Público não poluente.  

Expansão do espaço natural da mata do carrascal ao miolo da Vila, criando 

um percurso ambiental associado ao cultural, para que através de uma sucessão de 
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acontecimentos urbanos e de distintos espaços verdes, se promova uma utilização 

recreativa e de lazer, desportiva e até paisagística/de contemplação. 

Percurso Cultural, criado através da sucessão de património existente, 

assumindo-se como fundamental ao visitante (e mesmo aos residentes) quer do 

ponto de vista cultural, quer recreativo e informativo/formativo. 

 

 



           

                                                                                

ORU da Vila de Alvaiázere                                                                                     Setembro 2018 

33 

VI. PLANEAMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA ORU 

Apresenta-se de seguida a organização das ações estruturantes descritas no 

capítulo anterior, de acordo com os respetivos âmbitos de intervenção e 

identificando, para cada uma delas, as prioridades de execução (plasmadas nas 

plantas nº 10 e 11), estimativa orçamental, possíveis fontes de financiamento e 

potenciais promotores/ responsáveis pela sua execução. 

O prazo global proposto para a execução deste programa de acção/ 

operação de reabilitação urbana é de 10 anos, tempo considerado eficaz para 

levar a cabo uma política ativa de reabilitação urbana, decorrendo entre 2019 e 

2028, podendo, caso necessário, vir a ser prorrogado por mais 5 anos.  

Nos quadros que se seguem apresenta-se a distribuição temporal das acções 

por estes 10 anos e a sua interligação, sendo que o primeiro ano de destina à 

implementação dos projetos já financiados no PARU, bem como à realização de 

estudos e projetos necessários para as outras ações, já financiadas ou não. As 

ações a desenvolver a curto prazo serão para decorrer até ao 4º ano (2019-

2022), coincidindo com o timing do PARU/PT2020, as de prioridade médio prazo 

entre o 5º e o 7º ano (2023-2025) e as de longo prazo entre o 8º e 10º ano 

(2026-2028) do percurso previsto para esta operação de reabilitação urbana. 

 

AÇÃO/ ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estudos e Projetos

Ações Prioridade 1

Ações Prioridade 2

Ações Prioridade 3  
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OPERAÇÃO REANIMAR - Espaços Verdes e Urbanos de Utilização Colectiva (V) m2 24 361 400,84 €

V1 - Requalificação da Zona Envolvente ao edifício do Tribunal
- - 134 370,00 € Município / PARU / Portugal2020

V2 - Valorização Urbanística do centro da Vila - Fase 1 - REDEFENIÇÃO DA RUA DO MERCADO, DA RUA PROFESSOR JOSÉ MARIA CASTELÃO E DA RUA COLÉGIO VERA CRUZ
- - 483 471,15 € Município / PARU / Portugal2020

V3 - Valorização Urbanística do centro da Vila - Fase 2 - CRIAÇÃO DE UMA NOVA PRAÇA: REDEFINIÇÃO DA RUA DE SANTA MARIA MADALENA E RUA CONSELHEIRO FURTADO DOS SANTOS
- - 1 384 528,85 € Município / PARU / Portugal2020

V4 - Reestruturação do Jardim Norte Municipal
3500,00 100,00 € 350 000,00 € Município

V5 - Requalificação do Largo da Fonte do Freixo
800,00 100,00 € 80 000,00 € Município

V6 - Beneficiação da Fonte da Carranca e dos Lavadouros Públicos
- - 20 000,00 € Município / PARU / Portugal2020

V7 - Beneficiação do Jardim Dom Sancho I
- - 23 000,00 € Município / PARU / Portugal2020

V8 - Reestruturação Viária do Núcleo de Equipamentos na Rua José Mendes de Carvalho e Rua do Hospital
500,00 500,00 € 250 000,00 € Município

V9 - Articulação do Espaço Natural da Mata do Carrascal com o núcleo Urbano da Vila
28000,00 750,00 € 21 000 000,00 € Município

V 10 - Beneficiação do Parque de Campismo, Caravanismo e Centro de BTT
- - 144 990,84 € Município / VALORIZAR / PROVERE

V 11 - Execução do Campo Polidesportivo
584,00 60,00 € 35 040,00 € Município

V 12 - Regeneração da Rua da Bica
900,00 500,00 € 450 000,00 € Município

V 13 - Demolição de Edifícios para Criação de Espaço Público
300,00 20,00 € 6 000,00 € Município / PARU / Portugal2020

OPERAÇÃO REATUALIZAR - Infraestruturas urbanas ( I ) ml 708 348,90 €

I1 - Estruturação dos Percursos Amigáveis/Valorização de Espaços Urbanos
5945,30 10,00 € 59 453,00 € Município

I2 - Parques de Estacionamento Público, a criar / Reformular: Requalificação da Via em frente ao Lar de Idosos
- - 36 500,00 € Município

I3 - Requalificação do Espaço Público em Mau Estado de Conservação
12095,00 40,00 € 483 800,00 € Município

I4 - Correção de Disfuncionalidades do Espaço Público
4286,53 30,00 € 128 595,90 € Município

OPERAÇÃO REPOVOAR - Edifícios (R)                                                                                                                                          m2 3 200 000,00 €

R1 -Reabilitação de Edifícios de Acompanhamento em Mau ou Péssimo Estado de Conservação
- -

Proprietários e/ou Arrendatários dos Edifícios 
em Causa / P2020/ IFRRU

R2 - Restauro de Edifícios Patrimoniais e de Qualidade em  Mau e Péssimo Estado de Conservação
- -

Proprietários e/ou Arrendatários dos Edifícios 
em Causa / P2020/ IFRRU

R3 - Renovação ou Reconstrução dos restantes Edifícios em  Mau e Péssimo Estado de Conservação
- -

Proprietários e/ou Arrendatários dos Edifícios 
em Causa / P2020/ IFRRU

R4 - Promoção e Dinamização do Mercado de Arrendamento
- -

Proprietários e/ou Arrendatários dos Edifícios 
em Causa / P2020/ IFRRU

R5 - Conservação de Edifícios Razoáveis e Bons
16000,00 200,00 € 3 200 000,00 €

Proprietários e/ou Arrendatários dos Edifícios 
em Causa / P2020/ IFRRU

OPERAÇÃO REAVIVAR - Atividades Económicas (A) m2 787 500,00 €

A1 -  Diversificação de Tipologias Turísticas 1050,00 750,00 € 787 500,00 €
Proprietários e/ou Arrendatários dos Edifícios 

em Causa / P2020/ IFRRU

A2-  Revitalização do Comércio e Serviços - - 0,00 €
Proprietários e/ou Arrendatários dos Edifícios 

em Causa / P2020/ IFRRU

OPERAÇÃO REALENTAR - Equipamentos Coletivos  ( E) m2 2 974 126,74 €

Reabilitação Integral de Edifícios de ou para Equipamentos de Natureza Pública

E1 - Mercado Municipal a manter as mesmas funções, mas alterando o material da cobertura
2535,00 300,00 €

760 500,00 €
Município / Portugal2020

E2- Antigo edifício para espaço museológico
- -

327 825,87 €
Município / PARU / VALORIZAR

E3 - Instalação da Plataforma Empresarial
- -

314 924,01 €
Município / PARU / Portugal2020

E4 - Beneficiação do antigo edifício do jardim escola 
- -

206 688,50 €
Município / PARU / VALORIZAR

E5 - Loja do Cidadão
- -

497 448,36 €
Município / PARU / Portugal2020

E6 - Sede da Junta de Freguesia e associações locais
485,00 500,00 €

242 500,00 €
Município

E7 - Remodelação dos edifícios das Piscinas Municipais 
2496,96 250,00 € 624 240,00 € Município / P2020 / BEM

TOTAL 32 031 376,48 €

     ACÇÕES ESTRUTURANTES POR OBJETO: 

Quadro Síntese da ORU Alvaiázere ConVida

Área (m2, ml ou 
unidade)

Custo 
 Investimento Público Investimento Privado

Estimativa Orçamental + IVA
Potenciais Promotores /                                       
Fundos de Investimento
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VII. MODELO INSTITUCIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO 

1. MODELO DE GESTÃO E INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO 

De acordo com o Artigo 10.º do RJRU, podem revestir a qualidade de 

entidade gestora de operações de reabilitação urbana os municípios ou as empresas 

do setor empresarial local. No caso de se optar por uma empresa do setor 

empresarial local para entidade gestora, o município fica responsável por delegar 

nesta empresa os poderes que lhe são cometidos. 

Dentro destas alternativas, cada município define, considerando o 

conjunto de condições e antecedentes específicos para a sua política de reabilitação 

urbana, o modelo de gestão para a implementação das operações de 

reabilitação urbana, em termos institucionais, jurídicos e organizativos e o 

modelo de execução da ORU, estabelecendo os termos de cooperação, 

colaboração e partilha de responsabilidades entre os agentes e intervenientes, 

sejam públicos ou privados. 

Em função deste enquadramento, o Município de Alvaiázere assume-se 

diretamente como entidade gestora da ORU Alvaiázere ConVida, fazendo uso 

de todas as competências ao seu dispor, e no âmbito da lei, na execução do 

presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.   

De salientar que esta estrutura operativa deve estar em completa 

articulação com o modelo organizativo da execução do Plano de Ação de 

Regeneração Urbana, recentemente adotado. 

O desafio que se coloca é o de assegurar as tarefas de gestão e governança, 

incluindo a liderança, prestação de contas, acompanhamento, monitorização e 

avaliação, bem como o envolvimento e participação dos demais atores relevantes. 

Tal requer um sistema de governação eficaz, simples e direto, próximo dos 

proprietários, instituições, empresas e cidadãos e, por estes reconhecido para poder 

facilitar a interação, capaz de dar nomeadamente resposta às seguintes 

responsabilidades, funções e atividades: 

 Gestão, dinamização, acompanhamento, controlo e avaliação da 

operação, e da aquisição de bens e serviços necessários àquelas 

tarefas, incluindo, por exemplo, a contratação de serviços externos; 
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 Realização dos procedimentos necessários à contratação de todos os 

serviços e ações previstos, incluindo estudos e projetos, obras e 

outras intervenções e atividades; 

 Comunicação e divulgação das oportunidades de financiamento, 

nomeadamente através do IFRRU e do Valorizar e apoio através da 

agilização dos processos de licenciamento necessários, nos termos 

legais e regulamentares aplicáveis; 

 Publicitação e divulgação das medidas, intervenções e oportunidades 

previstas na operação, incluindo ações de sensibilização, divulgação e 

de promoção, edição de documentos, e orientação sobre 

procedimentos de natureza técnica; 

 Realização de reuniões e sessões de trabalho indispensáveis à gestão, 

acompanhamento, monitorização, avaliação, divulgação e 

participação pública. 

 

Na qualidade de entidade gestora do Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana, o município de Alvaiázere irá dispor, numa ótica assente no princípio 

da proporcionalidade, de todos os Instrumentos de Execução da Operação de 

Reabilitação Urbana Sistemática, previstos nos artigos 54.º e seguintes do 

RJRU, nomeadamente:   

1. Imposição da obrigação de reabilitar e de obras coercivas, quando os 

proprietários tiverem possibilidade de sustentar os encargos da 

operação, e sem prejuízo de programas específicos de apoio 

eventualmente existentes para o caso;   

2. O desenvolvimento de empreitada única, quando tal se constituir 

como forma mais eficiente de proceder às intervenções;  

3. A ordem de demolição de edifícios, quando estiverem reunidos os 

requisitos constantes do artigo 57.º do RJRU;  

4. O direito de preferência, quando estiverem reunidos os requisitos 

constantes do artigo 58.º do RJRU;  

5. O arrendamento forçado, quando estiverem reunidos os requisitos 

constantes do artigo 59.º do RJRU; 

6. A constituição de servidões, nos termos do artigo 60.º do RJRU;  
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7. O desenvolvimento de ações de expropriação, quando estiverem 

reunidos os requisitos constantes do artigo 61.º do RJRU;  

8. O desenvolvimento de venda forçada, quando estiverem reunidos os 

requisitos constantes do artigo 62.º do RJRU;  

9. A reestruturação de propriedade, nos termos do artigo do artigo 64.º 

do RJRU.  

Nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 33.º, do artigo 36.º, dos artigos 

44.º a 48.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, mantém o município de 

Alvaiázere, na qualidade de entidade gestora da ARU da Vila de Alvaiázere, os 

seguintes poderes referentes ao controlo das operações urbanísticas:   

1. As competências para a prática dos atos administrativos inseridos nos 

procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia de 

operações urbanísticas, e ainda de autorização de utilização, que, nos 

termos do disposto no RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual versão, sejam da competência da 

câmara municipal ou da sua presidente;  

2. Inspeções e vistorias, nomeadamente as competências para ordenar 

e promover, em relação a imóveis localizados na ARU, a realização de 

inspeções e vistorias de fiscalização, nos termos previstos no RJUE;  

3. Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística nos termos 

previstos no RJUE;  

4. Cobrança de taxas;  

5. Receção das cedências ou compensações devidas.  

Nos termos dos artigos 65.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de 

outubro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, tem 

ainda a entidade gestora no âmbito de outros instrumentos de política 

urbanística, a competência de:   

1. Determinar o nível de conservação de um prédio urbano, ou de uma 

fração, compreendido numa área de reabilitação urbana, ainda que 

não estejam arrendados, nos termos definidos no Decreto-Lei nº 

266-B/2012, 31 de dezembro;  
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2. Identificar os prédios ou frações que se encontrem não ocupadas, 

para efeitos de aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006, 

de 8 de agosto;  

3. Estabelecer um regime especial de taxas municipais, constante de 

regulamento municipal, para incentivo à realização das operações 

urbanísticas;  

4. Estabelecer um regime especial de taxas municipais, constante de 

regulamento municipal, para incentivo à instalação, dinamização e 

modernização de atividades económicas, com aplicação restrita a 

ações enquadradas em operações de reabilitação urbana sistemática;  

5. Estabelecer, em regulamento municipal, um regime especial de 

cálculo das compensações devidas ao município pela não cedência de 

áreas para implantação de infraestruturas urbanas, equipamentos e 

espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, nos termos do 

disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 44.º do RJUE;  

6. Constituir fundos de compensação com o objetivo de receber e pagar 

as compensações devidas pela aplicação de mecanismos de 

perequação compensatória.  

  

2. MODELO DE EXECUÇÃO 

O modelo de execução da operação de reabilitação urbana é o de 

iniciativa da entidade gestora, tal como dispõe a alínea b) do n.º1 do artigo 

11.º do RJRU. 

Neste contexto, a execução da operação de reabilitação urbana desenvolver-

se-á, dominantemente, na modalidade de administração conjunta, em 

associação com os proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos 

relativos aos imóveis existentes na área abrangida pela ARU. 

Contudo, admite-se que a execução possa também ser promovida por 

iniciativa dos particulares no que respeita à reabilitação dos edifícios de que são 

proprietários, com o apoio da entidade gestora, quando necessário. 
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Sempre que não seja obtido acordo quanto à realização das intervenções 

urbanísticas, as mesmas serão promovidas, nos termos legais, pela entidade 

gestora/município, que também promoverá as intervenções/operações urbanísticas 

preconizadas para o espaço público. 

Finalmente, há que atender a que o pleno sucesso de uma operação 

complexa e prolongada no tempo, como é o caso da presente ORU, pressupõe um 

conhecimento permanente da evolução das condições de contexto e um contínuo 

acompanhamento da execução das ações levadas a cabo. Torna-se, pois, altamente 

vantajosa a adoção de uma prática sistemática de monitorização e avaliação do 

desenvolvimento da operação, no mínimo, tal como imposta no RJRU. 

Para o efeito, deve tirar-se o máximo partido da implementação do plano de 

monitorização previsto no âmbito da concretização do PARU, procurando sinergias 

que permitam a melhor rentabilização dos recursos humanos envolvidos, e a 

sistematização e compatibilização de metodologias de recolha e tratamento de 

dados e de produção de resultados. 
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VIII. INCENTIVOS, APOIOS E SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO 

DAS AÇÕES PROPOSTAS 

Para além das possibilidades que o estabelecimento da ARU abre em termos 

de acesso a financiamentos, designadamente no âmbito do novo quadro 

comunitário, para agentes públicos e/ou particulares, importa destacar, entre 

múltiplas vantagens, um conjunto de incentivos fiscais, administrativos e 

financeiros aplicáveis a prédios ou frações urbanas objeto de ações de 

reabilitação.  

 

1. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Os benefícios fiscais constituem instrumentos de apoio e incentivo 

fundamentais ao sucesso da iniciativa privada (proprietários e investidores) na 

reabilitação urbana.  

Tal como se refere no projeto de delimitação das ARU pela Câmara Municipal 

de Alvaiázere, “cabe ao município…definir o quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais sobre o património e garantir aos proprietários o acesso 

aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana”, o qual foi 

estabelecido, mas encontra-se desatualizado face ao novo enquadramento legal. 

O Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

215/89, de 1 de julho, sofreu diversas alterações, sendo a última a da Lei nº 

114/2017, de 29 de dezembro, que estabelece disposições específicas em 

matéria de incentivos à reabilitação. Consagram-se, expressamente, incentivos a 

prédios urbanos ou frações autónomas concluídas há mais de 30 anos ou 

localizados em ARU, que sejam objeto de intervenções de reabilitação de 

edifícios (como dispõe o RJRU).  

Assim, no âmbito do estabelecido no EBF relativamente aos impostos 

municipais, o município de Alvaiázere vai aplicar os benefícios fiscais 

relativos a prédios ou frações urbanas objeto de reabilitação, tal como 

dispostos nos artigos 45º e 71º do EBF. 
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À exceção da aplicação da taxa reduzida de IVA, que apenas obriga a 

comprovar a integração na ARU, os restantes incentivos devem corresponder a 

obras de reabilitação das quais resulte uma melhoria mínima de 2 níveis do estado 

de conservação dos edifícios nos termos do Método de Avaliação do Estado de 

Conservação de Edifícios (MAEC). 

O sucesso na realização das ações de reabilitação propostas para o edificado 

integrado em ARU só se alcançará pela conjugação da aplicação de incentivos, 

benefícios e penalizações, pelo que o município de Alvaiázere, nos termos da 

legislação aplicável e da situação, de facto, dos imóveis, pelo que a edilidade lança 

mão nesta conjugação, que se sintetiza de seguida.  

  

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)  

1. Isenção do IMI por um período de 3 anos a contar do ano de 

conclusão das obras de reabilitação, sendo este período inicial prorrogável por um 

período de 5 anos caso o prédio seja afeto a habitação própria e permanente ou 

afeto a arrendamento para habitação;  

2. Agravamento para o triplo no caso de imóveis devolutos há mais 

de um ano e de prédios em ruína, conforme definição e conceito contido na 

redação do Decreto-Lei 159/2006, de 8 de agosto (nº 3 do artigo 112º do CIMI);  

3. Majoração em 30% a taxa aplicável aos prédios urbanos 

degradados, considerando-se como degradados aqueles que face ao seu estado 

de degradação não cumpram satisfatoriamente a sua função ou coloquem em causa 

a segurança de pessoas e bens (n.º 8 do artigo 112 do CIMI); 

4. De acordo com a Lei 114/2017 de 29 de dezembro, passam a estar 

isentos de IMI os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história, 

reconhecidas pelo município como estabelecidos de interesse histórico e cultural ou 

social local. Esta isenção assume carácter automático. 

 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas (IMT)   

1. Isenção do IMT para aquisições de imóveis destinados a 

intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as obras no prazo 

máximo de 3 anos após a aquisição;  
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2. Isenção do IMT na primeira transmissão de imóveis que tenham 

sido objeto de reabilitação e que se destinem ao arrendamento para habitação 

permanente ou habitação própria e permanente.  

  

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)  

1. Dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelos 

proprietários, relacionados com a reabilitação, até ao limite de 500 euros;    

2. Tributação das mais-valias obtidas com a alienação de imóveis à taxa 

reduzida de 5%, ao invés da taxa normal de 50% (sem prejuízo da opção de 

englobamento), quando decorrentes da alienação de imóveis recuperados 

nos termos da estratégia da ARU;  

3. Tributação à taxa de 5%, ao invés dos normais 28% (sem prejuízo da 

opção de englobamento) dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos 

passivos quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis 

recuperados nos termos da estratégia da ARU. 

 

Imposto de Valor Acrescentado (IVA) 

No âmbito do Código do IVA, o imposto nas empreitadas de 

reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em 

imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU delimitadas nos termos legais 

é cobrado à taxa reduzida de 6%, ao invés dos normais 23% (Artigo 18º do 

CIVA | verba 2.23 da Lista I anexa).  

 

Condições para Atribuição de Incentivos 

Certificação de obras de reabilitação: 

Para efeitos do disposto no EBF, a comprovação do início e da conclusão das 

ações de reabilitação realizadas nos imóveis localizados na ARU (ou fora se 

concluídos há mais de 30 anos) é da competência da Câmara, incumbindo-lhe 

certificar o estado de conservação dos imóveis, antes e após as obras 

compreendidas na ação de reabilitação e informar o serviço de finanças 

competente do reconhecimento do direito (no prazo de 20 dias, sendo que o serviço 
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de finanças deve promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações e/ou 

restituições dos impostos). 

O interessado deve solicitar, junto do Município, a atribuição do 

estado de conservação do edifício antes e após as obras, para efeitos de 

aplicação dos incentivos à reabilitação urbana previstos no EBF.  

Para o interessado poder usufruir dos incentivos decorrentes do EBF, o 

estado de conservação do edifício deverá subir 2 níveis após a realização 

da ação de reabilitação e, para efeitos da aplicação do artigo 45º, atingir 

ainda, no mínimo, o nível bom. Estes níveis são os estabelecidos no Decreto-Lei 

n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, estando escalonados por níveis nos termos 

seguintes (art.º 5º, nº 2): 

Nível Estado de Conservação 

5 Excelente 

4 Bom 

3  Médio 

2 Mau 

1 Péssimo 

 

2. INCENTIVOS MUNICIPAIS 

Administrativos  

1. Redução de 50% das taxas relativas à urbanização e edificação 

em obras de reabilitação de edifícios, conforme já previsto nos Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação e Regulamento Geral de Taxas Municipais do 

Município de Alvaiázere, durante a vigência da ARU;  

2. Isenção do valor das taxas relativas à ocupação de via pública 

durante o decorrer das obras, para colocação de estruturas amovíveis 

temporárias necessárias à execução da operação urbanística;  

3. Isenção do valor das taxas relativas à ocupação de via pública em 

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços a funcionar em 
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edifícios reabilitados, por um período de dois anos, a contar do ano, inclusive, da 

conclusão da reabilitação. 

 

Financeiros  

A Câmara Municipal de Alvaiázere cativou no seu Orçamento Municipal 

10.000€/anuais para financiamento de obras de reabilitação urbana ao nível 

da cobertura e da(s) fachada(s) confinante(s) com o espaço-público, 

incluindo caixilharias, a conceder aos proprietários, ou terceiros legítimos, que 

promovam essas ações. Este valor pode ser reforçado sempre que justificável e 

será distribuído do seguinte modo: 

 Restauro ou reabilitação integral de cobertura e alçado(s) 

confinante(s) com o espaço-público: 5€/m2; ou, 

 Recuperação de cobertura: 2,5€/m2;  

 Reabilitação de alçado(s) confinante(s) com o espaço-público:  

o Paredes: 1€/m2; e, 

o Caixilharias: 1,5€/m2. 

 

Condições para Atribuição de Incentivos 

Apenas serão concedidos incentivos às intervenções que ocorram no tempo 

de vigência da ARU/ORU e que se enquadrem no conceito de reabilitação de 

edifícios, isto é, intervenções que visem melhoria das condições de segurança, 

habitabilidade e conforto dos imóveis, ao mesmo tempo que perpetuam uma 

memória coletiva pela correta integração urbanística e arquitetónica e valorização 

ambiental.   

Os benefícios só serão concedidos após a boa conclusão das obras e, 

desde que, as mesmas diligenciem a reabilitação do prédio e/ou fração em 

acordo com a estratégia definida pelo município nesta ORU, bem como, 

promovam a qualidade da intervenção, e cessarão sempre que se verificar que 

a obra não se realizou de acordo com estas premissas ou com o projeto aprovado 

ou que foram feitas demolições não autorizadas. 
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3. APOIOS, INSTRUMENTOS FINANCEIROS E REGIME EXCECIONAL 

No âmbito do acesso facilitado a apoios financeiros: 

 As entidades gestoras podem contrair empréstimos, os quais, desde 

que autorizados por despacho do ministro responsável pela área das 

finanças, não relevam para efeitos do montante da dívida do 

município; 

 As entidades públicas e privadas têm acesso facilitado a programas 

específicos de reabilitação, nomeadamente o IFRRU e o FNRE. 

Elencam-se de seguida outros instrumentos financeiros existentes que poderão 

ser mobilizados, e se dividem em incentivos públicos à reabilitação, ao 

arrendamento e ao realojamento; programas de investimento público do Portugal 

2020; sistemas de incentivo às empresas e ações coletivas do Portugal 2020 e 

produtos financeiros disponibilizados pela Banca em condições protocoladas. 

 

Tipologia Instrumentos 

Incentivos públicos à 
reabilitação, ao arrendamento e 
ao realojamento 

- RECRIA: Regime Especial de Comparticipação na 
Recuperação de Imóveis Arrendados 

- REHABITA: Regime de Apoio à Recuperação 
Habitacional em Áreas Urbanas Antigas 

- RECRIPH: Regime Especial de Comparticipação e 
Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos 
em Regime de Propriedade Horizontal 

- SOLARH: Programa de Solidariedade de Apoio à 
Recuperação de Habitação 

- PROHABITA: Programa de Financiamento para 
acesso à Habitação 

- PORTA 65 JOVEM 

- REABILITAR PARA ARRENDAR 

- REABILITAR PARA ARRENDAR: HABITAÇÃO 
ACESSÍVEL 

Programas de investimento 
público do Portugal 2020 e 
outros 

- POSEUR: Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 
Recursos 

- CENTRO 2020: Programa Operacional da Região 
Centro 

- PROVERE Aldeias de Xisto 
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Tipologia Instrumentos 

- PARU: Plano de Ação da Regeneração Urbana 

- DLBC: Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
no âmbito do Programa Operacional Regional 

- CIMRL: Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria 

- VALORIZAR: Programa de apoio à valorização e 
qualificação do destino 

- BEM: Beneficiação de Equipamentos Municipais 

Produtos financeiros 
disponibilizados pela Banca 

- Fundos de Investimento Imobiliário em Reabilitação 
Urbana como o FNRE 

- Protocolos Bancários como IFRRU, o IFE, a CASA 
EFICIENTE 

 

Por último, merece também referência o Regime Excecional para a 

Reabilitação Urbana (DL 53/2014, de 8 de abril), que apesar de atualmente ser 

um regime temporário (até 2021), com o novo quadro definido pela Política de 

Habitação e pelo Reabilitar como Regra, prevê-se que venha a ser revisto para 

ganhar novo fôlego, de modo a passar a ter caráter definitivo. Este regime prevê 

que as intervenções de reabilitação urbana possam ser dispensadas do 

cumprimento de alguns requisitos constantes do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas e de outros diplomas com exigências técnicas relativas ao edificado, 

promovendo uma nova dinâmica quer ao nível procedimental, quer ao de custos e 

exigências para os proprietários. 
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IX. ANEXOS 

1. ANEXO I - PLANTAS 

- Planta 1 - Estado de Conservação dos Edifícios 

- Planta 2 - Estado de Conservação do Espaço Público 

- Planta 3 - Número de Pisos dos Edifícios 

- Planta 4 - Uso do R/Chão dos Edifícios 

- Planta 5 - Desadequação Funcional do Espaço-Público 

- Planta 6 - Valor Patrimonial dos Edifícios 

- Planta 7 - Terapêutica para os Edifícios 

- Planta 8 - Terapêutica do Espaço Público  

- Planta 9 - Programação Geral / Operações e Ações Estruturantes 

- Planta 10 - Prioridades de Intervenção dos Edifícios 

- Planta 11 - Prioridades de Intervenção do Espaço Público 
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2. ANEXO II – FICHAS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DOS 

IMÓVEIS DE VALOR PATRIMONIAL E DE QUALIDADE EM MAU E 

PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
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