
 
 
PROJETO PRELIMINAR  DE CONSTITUIÇÃO DE ARU DO CENTRO HISTÓRICO DE BEJA II 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
Na sequência da entrada em vigor da Lei 32/2012 de 14 de Agosto que alterou e republicou o DL 307/09 de 23 de 
Outubro, a Câmara Municipal de Beja, entendeu encarregar os seus serviços técnicos de elaborar uma proposta de 
delimitação de uma área de reabilitação Urbana que completasse a já existente e que permitisse enquadrar dentro 
desta figura toda a área sensível do Núcleo Central Histórico da Cidade, tal como definida pelo pioneiro Plano de 
Salvaguarda do Centro Histórico, iniciado em 1975  e tornado plenamente eficaz através da sua publicação como 
Plano Parcial de Urbanização através da Portaria nº 150/86 da Secretaria de Estado da Administração Local e do 
Ordenamento do Território, publicada no DR nº88 -1 série de 16 de Abril de 1986. 
 
Este plano foi  objecto de revisão aprovada por deliberação da Assembleia Municipal em 29 de Dezembro de 1994, 
publicada no Diário da Republica 2ª série de 12 de Julho e de 14 de Agosto de 1995, mantido em vigor pelo Plano 
Director Municipal de Beja 
 
A área  de intervenção deste plano integra 9 zonas especiais de protecção, correspondentes ao património 
classificado. 
 
De acordo com as propostas do Plano a Câmara Municipal implementou o desenvolvimento de 7 Planos de 
Pormenor  de Reabilitação de áreas consideradas prioritárias. 
 
O Centro Histórico de Beja, coincidente com a área abrangida pelo seu Plano de Urbanização, foi declarado como 
Área Critica de Recuperação e de Reconversão Urbanística ao abrigo do artigo 41º do Decreto-Lei nº 794/76 de 5 
de Novembro, tendo a sua delimitação, aprovada pela Assembleia Municipal de Beja em 24 de Setembro de 2001, 
sido publicada por Decreto nº 22/2003 , na 1ª série B do Diário da Republica de 8 de Maio de 2003. 
 
Em Maio de 2004 a Câmara Municipal, apresentou à tutela uma proposta de classificação como conjunto, da área 
intramuros do Centro Histórico de Beja, acompanhada desde logo da proposta de definição de uma Zona Especial 
de Proteção para o conjunto correspondendo esta última à área sensível do Centro Histórico. Este processo 
encontra-se em apreciação na Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 
 
EVOLUÇAO HISTÓRICA DO ESPAÇO URBANO DE BEJA 
 
 
Beja localiza-se no planalto que domina a planície envolvente. Estrategicamente situada, a cidade encontra-se 
próxima do rio Guadiana e na confluência das vias que atravessam a Península Ibérica. 
 
Actualmente sabemos que a cidade teve ocupação desde a Idade do Ferro, o troço de muralha encontrada em 
escavações recentes veio terminar com as dúvidas existentes. A ocupação romana por sua vez, deixaria profundas 
marcas no espaço urbano. A centuriação é parcialmente visível a partir da fotografia aérea. Partindo do estudo do 
Doutor Vasco Mantas são perceptíveis o Decumanus Maximus (eixo orientado no sentido Oeste-Este) e o Cardo 
Maximus (eixo Norte-Sul), a partir destes dois eixos principais centuriação fazia-se por eixos paralelos de menor 
dimensão. Escavações realizadas ao longo do século XX permitiram propor a localização de alguns edifícios, tais 
como o fórum, o templo e o teatro. 
 
A planta ortogonal seria conservada durante muito tempo. Será com o processo da reconquista que a urbe sofrerá 
grandes alterações, as duas conquistas deixaram a cidade praticamente arrasada. O Foral autorgado por D. Afonso 
III seria bastante claro no sentido de repovoar a cidade. A reconstrução seria lenta, a sua importância havia 
desaparecido, outras cidades tornavam-se lugares centrais, Beja estava fora dos principais circuitos. A Praça da 
República deixa de ser o centro da cidade, os Paços do Concelho localizam-se junto à Igreja de santa Maria, é a 
partir deste Largo que vão situar-se as casa mais ricas. 
 

 



Com a fundação do ducado de Beja e a chegada da família real são edificados novos palácios e conventos, a 
mudança de lugar central dá-se novamente com a reabertura da Praça D. Manuel (Praça da República). O poder 
local regressa novamente ao sítio onde anteriormente estivera o fórum. 
 
A evolução do espaço urbano bejense é lenta, o seu carácter agrário conserva-se ao longo dos séculos, as casas 
com quintais com utilização permanente de pomares e criação de animais são uma realidade que se conserva até 
ao Século XX. 
 
As grandes roturas nos espaços intra-muros iniciam-se no Século XVIII com a destruição de um troço da muralha 
para a construção do colégio dos Jesuítas. Nos finais do Século XIX e inícios do Século XX sob a égide do Visconde 
da Ribeira Brava outros espaços seriam sacrificados em nome da modernização da cidade. O desaparecimento dos 
edifícios (Palácio de Arquitectura Mudéjar dos Duques de Beja, parte do Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, 
o hospício de Santo António, a Igreja de S. João e o Convento da Esperança) alterariam profundamente a 
morfologia da Cidade dando lugar a lugares abertos que jamais voltariam a ser ocupados. 
 

 
INTRODUÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO NO PLANO DE SALVAGUARDA  
 
 
Ao mesmo tempo que a cidade crescia, a malha consolidada ia sendo alterada com rupturas indesejáveis no tecido 
urbano. 
 
O centro histórico foi perdendo moradores a favor das zonas de expansão. Foi aumentando o número de casas 
desocupadas que se foram progressivamente degradando, conduzindo por vezes, inevitavelmente, a situações de 
ruína e consequente necessidade de demolição. As habitações tendiam a dar lugar a comércios, serviços e 
armazenagem e as propostas de construção e restauro eram efectuadas sem critério. 
 
Tornou-se necessário inventariar o património edificado, controlar as demolições, regular a prática de construção e 
fomentar a reabilitação do edificado tendo neste contexto a Câmara Municipal tomado a iniciativa de elaborar o já 
referido Plano de Salvaguarda. 
 
Durante o período de vigência, este plano revelou-se um documento eficaz para a acção da gestão urbanística 
municipal, inicialmente na ausência de outros instrumentos de planeamento, e num período em que foi necessário 
suster intervenções eminentes, que poderiam ter conduzido o centro da cidade a situações de ruptura irremediáveis. 
 
Mantendo-se os princípios  norteadores da salvaguarda e da conservação do edificado, conhecendo-se hoje a 
compatibilidade possível entre esses princípios e o desenvolvimento harmonioso das cidades, promotor do bem 
estar e da segurança das populações, e a necessidade de introduzir uma componente de intervenção mais efectiva, 
para além da mera protecção passiva do património, torna-se necessário fomentar alternativas de desenvolvimento 
compatíveis com a salvaguarda dos edifícios e do contexto urbano em que se inserem. 
 
 
OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A REABILITAÇÃO URBANA 
 

 
A elaboração de um novo inventário em 2004 e permanentemente actualizado,  abrangendo todo o edificado 
existente  no centro histórico, baseado em visitas, sempre que possível aos interiores, foi um primeiro passo para a 
necessidade de elaborar um documento estratégico que viesse a conferir a  esta área da cidade a sua vocação 
como espaço central multifuncional de valorização patrimonial e humanizado e como pólo de atracção 
turístico. 
 
As opções a identificar permitirão dar corpo às propostas contidas nos estudos para a definição da estratégia de 
desenvolvimento do centro histórico de Beja, na perspetiva da promoção da mobilidade e acessibilidade inclusivas e 
do estudo de estratégia para a utilização sustentável do património edificado com vista à dinamização do centro 
histórico da cidade recentemente elaborados pela Câmara Municipal. 
 
Estes estudos conduziram á identificação como principio da Estratégica para o Centro Histórico do lema: Afirmar e 
projetar Beja como Alma Criativa, projetando Beja como uma cidade produtora e não só consumidora de artes e 
cultura, aliando a tradição á inovação e a história à contemporaneidade 
 



As propostas contidas nestes estudos tem como objetivo; dar visibilidade ao centro histórico de Beja, repor a 
centralidade da zona histórica nos fluxos de mobilidade dos habitantes, restaurar a atividade económica do Centro 
Histórico, com foco no comércio, nos serviços e nos ofícios, captar e fixar novos residentes para o centro histórico, 
atrair e prolongar a estada de visitantes e turistas, gerar projetos e negócios e promover o empreendedorismo, 
fomentar a inovação social e a qualidade de vida, reforçar a autoestima da comunidade. 
 
Um primeiro passo para o atingir foi dado com a proposta de classificação já referida, justificada por critérios 
definidos na Lei 107/2001, nomeadamente; o interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos 
históricos, o valor estético, técnico ou material intrínseco do bem, a conceção arquitetónica, urbanística e 
paisagística, a extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva, a importância do bem 
do ponto de vista da investigação histórica ou científica, as circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou 
perca da perenidade ou da integridade do bem. 
 
O novo regime jurídico da reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana, com os objectivos identificados no 
seu artigo 3, permitirá introduzir a dinâmica vital para a intervenção em domínios estratégicos fundamentais 
como a qualificação e funcionalidade do espaço urbano, o reforço e dinamização da base económica, o 
estimulo á função habitacional e o potenciar dos valores patrimoniais. 
 
Para tal, deverá ser desenvolvida uma operação de reabilitação urbana que identificará um conjunto de ações 
articuladas no sentido dos objectivos gerais a aplicar à área de intervenção; 
 

 Qualificar e reforçar o valor patrimonial e cultural 

 Estimular a função residencial 

 Reforçar a funcionalidade turística 

 Melhorar a qualidade urbana e ambiental 

 Potenciar os valores patrimoniais 
 
O programa a elaborar, definirá no respeito por tido o já referido, para a área identificada, as metas a alcançar e 
prazos para a sua execução faseada quer no que respeita a investimentos públicos quer no que respeita a 
investimentos privados na reabilitação do edificado, garantindo uma estratégia integrada de atuação na área 
identificada. 
 
Por outro lado há que dar especial atenção à reabilitação do espaço urbano e das infra estruturas urbanas à 
qualificação do ambiente urbano, na qualificação de equipamentos de usufruto de residentes e visitantes, na 
promoção da acessibilidade e na salvaguarda do Património 

 
 

 
CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DA ARU 
 
 
A definição da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja II teve como critério o complementar a área 
central já delimitada como Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de modo a abranger com esta figura 
toda o Centro Histórico, enquanto área de intervenção do Plano Parcial de Urbanização para o Núcleo Central 
Histórico da Cidade de Beja permitindo dar continuidade e coerência á estratégia para aquela área central para a 
qual está em fase final o programa estratégico para a respetiva operação de reabilitação urbana.  
 
O limite a noroeste inclui um quarteirão que está fora da área definida como Centro Histórico pois o critério de 
delimitação foi também incluir as vias pertencentes à rede viária principal e que constituem uma circular fechada em 
torno  do Centro Histórico, permitindo assegurar a mobilidade entre várias zonas da cidade e a ligação à rede local 
na zona histórica de modo mais condicionado. A garantia da qualidade desta “circular” é fundamental para a 
melhoria da acessibilidade a esta zona da cidade 
 
 
Características gerais  da ARU II 
 
 

 Àrea - ha Nº edifícios Nº habitações  Nº Comércios Nº serviços Nºarmazens Nº Industrias 

ARU 43,53 1272 1491 310 134 82 5 



 
 
 
BENEFÍCIOS FISCAIS 
 
De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 13º do Decreto Lei nº 307/2009 de 23 de Outubro, com a redação que 
lhe foi dada pela Lei nº32/2012 de 14 de Agosto, a proposta de delimitação de uma área de Reabilitação Urbana 
tem que ser instruída com o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da 
alínea a) do artigo 14º, ou seja no que se refere ao Imposto Municipal sobre Imoveis (IMI) e ao Imposto municipal 
sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT). 
 
Assim, de acordo com a b) do referido artigo 14º a delimitação da ARU, confere aos proprietários e titulares de 
outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou frações nela compreendidos, sem prejuízo de outros benefícios e 
incentivos relativos ao património cultural, o direito ao acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à 
reabilitação urbana, sendo que em matéria de benefícios fiscais se aplica o disposto nos nºs 7) e 8) do atigo 71º dos 
Estatutos dos Beneficios Fiscais ou seja; 
 

 Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passiveis de isenção de imposto municipal sobre 
imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, 
podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos. 

 São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado 
exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, 
quando localizado na área de reabilitação urbana. 

 
Para efeitos da aplicação destes benefícios consideram-se uma ações de reabilitação, as intervenções destinadas 
a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou 
vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como ás suas 
frações ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões 
de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção. 
 
Estas ações de reabilitação terão que ter sido iniciadas após 1 de Janeiro de 2008 e concluídas até 31 de Dezembro 
de 2020. 
 
A comprovação do inicio e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara Municipal como 
entidade gestora deste programa de reabilitação urbana incumbindo-lhe certificar, mediante vistoria, o estado dos 
imóveis antes e após as obras. 
 
Esse estado é refletido no nível de conservação do prédio ou fração  autónoma e de acordo com o artigo 5º do DL 
nº 266-B/2012 de 31 de Outubro são: Nivel 5 - Excelente, Nivel 4 – Bom, Nivel 3 – Médio, Nivel 2 – Mau, Nivel 1 – 
Péssimo. 
 
Para determinação do nível de conservação será aplicada a ficha de avaliação anexa, publicada pela portaria 1192-
B/2006, de 3 de Novembro e que seguirá as instruções de aplicação do Método de Avaliação do Estado de 
Conservação de Imóveis. 
 
Caso resulte da operação um estado de conservação dois níveis acima do atribuído antes da intervenção será 
emitida uma certidão comprovativa, que a Câmara Municipal deverá enviar, no prazo de 30 dias para o serviço de 
Finanças da área para efeitos da efetivação dos referidos benefícios fiscais. 
 
Quando forem solicitados benefícios fiscais por motivos de realização de obras de reabilitação o interessado deverá 
fornecer prova de titularidade do imóvel e limites cadastrais. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


