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1. 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 objeto 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 Diretor Municipal de Beja  

A área de intervenção deste plano integra 9 zonas especiais de proteção, 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 Crítica 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. 

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja II foi aprovada pela 

Assembleia Municipal em 23 de fevereiro de 2015 e publicada em Aviso n.º 2955/2015, DR II Série n.º 55 

de 19 de março de 2015. 

ARU II 
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2. 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. 

Atualmente 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 percetíveis 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 

outorgado 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 intramuros 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 Arquitetura 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. 

2.1. INTRODUÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO NO PLANO DE 

SALVAGUARDA  

Ao mesmo tempo que a cidade crescia, a malha consolidada ia sendo alterada com ruturas 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 

efetuadas 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. 
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Durante o período de vigência, este plano revelou-se um documento eficaz para a ação 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 rutura 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 efetiva, para além da mera proteção passiva do património, torna-se necessário 

fomentar alternativas de desenvolvimento compatíveis com a salvaguarda dos edifícios e do contexto 

urbano em que se inserem. 

 

3. OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A REABILITAÇÃO URBANA 

A elaboração de um novo inventário em 2004 e permanentemente atualizado, 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 atração turístico. 

As opções a identificar permitem 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 à identificação como princípio da Estratégia 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 à inovação e a história à contemporaneidade. 

As propostas contidas nestes estudos têm como objetivos: 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. 

A área objeto desta operação de reabilitação urbana está parcialmente incluída no núcleo intramuros da 

cidade com proposta de classificação, em apreciação na Direção Regional de Cultura do Alentejo, donde 
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resultará a criação de uma única zona especial de proteção, que abrange a totalidade do centro 

histórico de Beja e que integrará parte da ORU extramuros. 

O novo regime jurídico da reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana, com os objetivos 

identificados no seu artigo 3.º, 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 à função habitacional e o potenciar dos valores 

patrimoniais. 

Para tal, é desenvolvido um programa de ação que identifica um conjunto de ações articuladas no 

sentido dos objetivos 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 

Este programa define, no respeito por tudo 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 infraestruturas 

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. 

Para atingir estes objetivos e no respeito pela visão estratégica já referida a intervenção proposta é no 

sentido de colocar as artes e cultura ao serviço da intervenção urbana, da economia local e do turismo. 

3.1. 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 à estratégia para aquela área central com operação de reabilitação urbana em curso.  

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. 

 

 Área - ha Nº 

Edifícios 

Nº 

Habitações  

Nº 

Comércios 

Nº 

Serviços 

Nº 

Armazéns 

Nº 

Industrias 

ARU 43,53 1295 1584 334 143 106 5 

Tabela 1 - Características gerais 
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4. RECOLHA E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO  

4.1.  Identificação de propriedade 

De acordo com a alínea c) do nº 5 do artigo 34º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, devem 

identificar-se os proprietários e titulares de outros direitos, ónus ou encargos, dos edifícios a reabilitar, 

mencionando, se for o caso, que os mesmos são desconhecidos. 

Tendo em consideração os preceitos legais, foi realizado um levantamento da situação patrimonial dos 

imóveis através de consultas efetuadas às Cadernetas Prediais Urbanas na Repartição de Finanças de 

Beja. 

Relativamente a estes dados é muito importante ter em consideração que: 

As informações foram consultadas entre março e maio de 2017, pelo que alterações de titularidade 

ocorridas posteriormente não foram consideradas; 

Podem existir, como a própria lei prevê, casos de desatualização dos registos. 

As tabelas com recolha de dados das cadernetas e as cópias dessas mesmas cadernetas fazem parte 

integrante dos elementos anexos. 

 

4.2.  Levantamento e diagnóstico do edificado 

 

Delimitação da propriedade 

Para a delimitação de propriedade procedeu-se a análise de: levantamentos anteriores, cartografia, 

planos de pormenor, processos de construção, com verificações em campo, complementando-se com a 

consulta das cadernetas prediais urbanas, podendo conter imprecisões associadas à qualidade da 

informação disponível. 

 

Número de pisos 

Na análise do número de pisos dos edifícios, foram contabilizados os pisos acima do solo, considerados 

habitáveis, incluindo os pisos recuados.  

Foram também identificados sótãos, águas furtadas e caves, no entanto, na sua maioria, não foram 

contabilizados por não serem considerados habitáveis. 

 

Ocupação funcional global 

Para análise do Uso dos Edifícios, foram definidas as seguintes categorias de classificação: 

Administrativa; 

Armazenagem; 

Artesanal; 

Assistencial; 

Associativa; 

Comemorativa; 
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Comercial; 

Cultual; 

Cultural; 

Desportiva; 

Devoluto; 

Educativa; 

Equipamento; 

Financeira; 

Hospitalar; 

Industrial; 

Informativa; 

Infraestrutura; 

Judicial; 

Militar; 

Política; 

Recreativa; 

Residencial; 

Serviços; 

Turística. 

 

Estado de conservação 

Para análise do estado de conservação dos edifícios, foram definidas as seguintes categorias: 

Bom – edifício em bom estado de conservação; 

Razoável – edifício com necessidade de obras de manutenção, nomeadamente, pinturas, pequenas 

reparações em acabamentos e limpeza de telhados; 

Mau – edifício com sinais de deterioração ao nível das infraestruturas, acabamentos, vãos, 

caixilharias, pinturas, bem como, de necessidade de reparação de coberturas, podendo apresentar 

riscos ao nível da segurança geral do edifício e dos seus moradores; 

Ruína – edifício com graves problemas estruturais, que não pode ser utilizado por questões de 

segurança e ou salubridade. 

 

Tipo de propriedade 

Para análise global do tipo de propriedade dos edifícios, foram definidas as seguintes categorias: 

Pública Municipal; 

Pública Estatal; 

Privada Igreja Católica e outras; 

Privada Coletiva; 

Privada Singular. 
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Sistema construtivo 

Para análise do sistema construtivo dos edifícios, subdividiu-se nas categorias de Estruturas e Paredes 

Exteriores, definindo-se os tipos, a seguir descriminados: 

- Estruturas 
Estrutura portante – sistema estrutural associado a paredes portantes de taipa, alvenaria de pedra 

e/ou alvenaria de pedra; 

Estrutura resistente – sistema estrutural associado ao betão armado, composto por pilar e viga, 

com preenchimento em alvenaria; 

Estrutura mista – o sistema estrutural inclui os dois anteriores. 

- Paredes exteriores 
Alvenaria de pedra;  

Taipa; 

Gigantes e Moirões; 

Alvenaria de Tijolo Maciço; 

Alvenaria de Tijolo Vazado.  

 

Datas aproximadas de construção 

Para análise da época de construção dos edifícios, foram definidas as seguintes categorias de datação 

dos edifícios, determinadas por aproximação, de acordo com as características do edificado: 

Século XVI; 

Século XVII; 

Século XVIII; 

Século XIX; 

Século XX – início; 

Século XX – meados; 

Século XX – final; 

Século XXI. 

 

Valor patrimonial 

A ARU integra os seguintes imóveis classificados: 

Monumento Nacional 

Imóvel de Interesse Público 

Salienta-se que esta área é também abrangida por Zonas de Proteção e Zonas Especiais de Proteção de 

outros imóveis, localizados fora da área de estudo. 

Para os edifícios não classificados, definiram-se as seguintes categorias de Interesse Patrimonial: 

Em Zona de Proteção – edifícios que se localizam em Zonas de Proteção e Zonas Especiais de 

Proteção de imóveis classificados, sujeitos a condições específicas. 

Cantaria Classificada de Interesse Municipal – edifícios que integram cantaria(s), que pelo seu 

valor como pormenor notável, foram classificadas de interesse municipal. 
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Imóvel de Qualidade – edifícios que apresentam características arquitetónicas e construtivas 

representativas de uma época e / ou denotam qualidades compositivas arquitetónicas de 

interesse, bem como um cuidado especial na seleção e aplicação de materiais de acabamento, 

de qualidade comprovadas. São considerados de qualidade, os imóveis que possuam qualquer 

elemento classificado, independentemente de intervenções posteriores. 

Imóvel de Acompanhamento – edifícios que apesar de não apresentarem qualidade 

arquitetónica e construtiva notável, contribuem para a coesão da imagem urbana do conjunto 

em que se inserem. 

Imóvel Dissonante - edifícios que contrastam negativamente com o conjunto em que se 

inserem, ao nível da volumetria, alinhamentos, materiais utilizados ou outros elementos.  

 

4.3.  Levantamento e diagnóstico do espaço público 

 

Tipo de pavimento 

Classificados quanto à composição, identificaram-se os seguintes tipos de pavimento no espaço público: 

Calçada antiga – pavimento composto por pedras irregulares, de cor escura (diorito). 

Calçada de Paralelepípedos – pavimento composto por paralelepípedos, que têm uma grande 

resistência à carga, às condições atmosféricas e aos químicos e baixo nível de desgaste 

(dependendo da pedra). São normalmente de cor escura, granito ou basalto.  

Calçada Portuguesa – pavimento composto por pedras mais ou menos regulares, tirando partido 

dos diferentes tipos de pedra natural da região, principalmente calcário vidraço azul-escuro 

(basalto) e calcário vidraço branco, para criar formas e padrões. 

Calçada de Cubos – pavimento composto por cubos de granito, que têm uma grande resistência à 

carga, às condições atmosféricas e aos químicos e baixo nível de desgaste. 

Lajedo – composto por placas de pedra natural (Mármore), podendo esta camada de desgaste ser 

assente em material granular ou betão conforme a resistência de que necessita, tal como a calçada. 

Saibro – Terra batida. 

Alguns arruamentos compreendem vários tipos de pavimento, nomeadamente, quando registada a 

existência de passeios em calçada de calcário vidraço, normalmente de cor branca. 

O registo de sinalização horizontal, no caso da calçada de paralelepípedos, ocorre também pela 

utilização de calçada de calcário de vidraço de cor branca, como é o caso de passadeiras e lugares ou 

restrição de estacionamento. 
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Estado de conservação 

Para análise do estado de conservação espaço público, foram definidas as seguintes categorias: 

Bom – pavimento em bom estado de conservação. 

Razoável – pavimento com necessidade de obras de manutenção, nomeadamente, pequenas 

reparações. 

Mau – pavimento com sinais de deterioração, podendo apresentar riscos ao nível da segurança na 

circulação. 

 

Mobiliário urbano 

Identificaram-se os elementos de mobiliário urbano existente no espaço público, contabilizados na 

tabela seguinte: 

Mobiliário Urbano  

Bancos 146 

Bebedouros 7 

Floreiras 43 

Elementos escultóricos 8 

Papeleiras 68 

Equipamentos Recolha de Resíduos Indiferenciados: 38 

 

- Superfície (contentores) 14 

- Subterrâneos (Moloks) 24 

Ecopontos: 31 

 

- Superfície 25 

- Subterrâneos 6 

 

Estacionamentos 

ESTACIONAMENTO 

PARQUE 

 Gratuito 

 Reservados 

 Tarifado com Duração Máxima de 2 horas 

 Parque subterrâneo (tarifado) 
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VIA PÚBLICA 

 Gratuito 

 Reservados 

 Tarifado com Duração Máxima de 2 horas, com acesso a Residentes 

 Tarifado com Duração Máxima de 2 horas 

 Tarifado com Duração Máxima de 4 horas 
 

PARCÓMETROS - 30 

LUGARES RESERVADOS NA VIA PÚBLICA 

 Residentes 

 Cargas e Descargas 

 Lugares para Deficientes 

 Entidades 

 Turismo 

 Ambulâncias 

 Veículos elétricos 
 

ZONAS DE RESIDENTES 

A ARU abrange as seguintes zonas de residentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

5.1. Enquadramento geral 

A zona de intervenção proposta, corresponde a uma área que integra tecido urbano há muito 

consolidado com a área de 43,53 hectares constituída por 1272 edifícios a que correspondem 

atualmente 1491 habitações, 310 comércios e 134 serviços, com estados de conservação distintos mas 

onde não se preveem alterações ou ampliações significativas dos volumes edificados.  

 

5.1.1. Enquadramento morfológico 

A Zona de intervenção encontra-se numa área de festo que divide as bacias do rio Sado para sudoeste e 

a do rio Guadiana para nordeste e está inserida em duas freguesias urbanas distintas: 

A poente, a União das freguesias de Santiago Maior e S. João Baptista e a nascente, a União das 

freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira. 
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Fig. 1 - Área de intervenção 

5.1.2. Enquadramento histórico 

 

. A EXPANSÃO ALÉM MUROS – FINAL SÉC. XIX / INÍCIO SÉC. XX                                                                                                                             

A área da ARU #2 inclui sobretudo as partes da 

cidade que envolvem o perímetro amuralhado. 

Correspondem à expansão que a cidade foi tendo 

possivelmente desde o último quartel do século 

XIX e a 1.ª metade do século XX, cerca de 70 anos 

de crescimento “para fora das muralhas”. Há 

também importantes áreas intramuros, que não 

constando da ARU #1, integram agora a área 

desta. 

 
Fig. 2 - ARU #2 

Trata-se de cerca de 43 ha que formam uma espécie de um segundo “coração” que envolve a extensa 

muralha da cidade, uma zona inaugural de expansão do tecido urbano primitivo. Revela aqui, embora de 

forma ainda muito tímida, um traçado viário com características diferentes, mais linear, mais largo nas 

ruas, aparentando uma estratégia urbanística nova, discretamente orientada com as portas da cerca, 

mas já livre do constrangimento desta. Uma atitude que expandiu a cidade, que lhe deu um novo corpo, 

uma nova estrutura, um novo perímetro, uma nova “circunvalação”. Estas (todas “novas” menos uma) 

áreas urbanas oitocentistas, estão perfeitamente identificadas no “levantamento da cidade” revelado 

numa planta do “séc. XIX (último quartel)” e que se passam a referir:  
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. a zona das Alcaçarias – importante “bairro 

residencial” não incluído, no entanto, no âmbito 

desta ARU. 

. a zona do Jardim da Rampa – das mais 

importantes “salas de entrada” da cidade com o 

aparecimento do caminho de ferro. A relação com 

a porta das “Portas de Moura”.  

 

 

. zona da rua General Teófilo da Trindade – a 

expansão feita a partir das Portas de Moura e da 

Porta de Avis. A “circunvalação” da cidade e o 

novo perímetro para o século XX.  

. a zona de Santo Amaro (Portas de Évora), com a 

rua Conselheiro Menezes (antiga rua 11 de 

outubro) a rasgar decididamente a muralha e a 

formação de uma nova quadrícula urbana. 

 

 

 

. a zona “rua Alferes Malheiro” e a construção de 

um bairro morfologicamente coeso, precedendo 

um importante zonamento industrial 

imediatamente a norte. 

. a zona da “Avenida Miguel Fernandes” (antigo 

Largo da Corredoura), não englobada, todavia, 

nesta ARU, com o “postigo” dos Prazeres e a 

importância do maior espaço público até então, 

mais a necessidade de fazer jardins.  

 

 
Fig. 3 - zona 3 

 

 
Fig. 4 - zona 1 

 

 

 
Fig. 5 - zona 6 
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. a zona da Praça Diogo Fernandes (“Jardim do 

Bacalhau antiga Praça de Santa Catharina), outra 

“sala de entrada” na cidade para quem viesse de 

Aljustrel. As desaparecidas “Portas de Santa 

Catarina” na antiga “rua do buraco”, hoje rua Dr. 

Brito Camacho. 

 

 

 

 

. a zona do “Bairro das Portas de Mértola” e 

aquilo que é exceção nestas novas áreas 

oitocentistas. Urbanização muito anterior, 

aparentemente quinhentista, corresponderá 

provavelmente à primeira expansão “fora de 

portas” que a cidade medieval conheceu. Típica 

planta em “leque” a convergir fortemente na 

porta das “Portas de Mértola”, denunciando, no 

desenho puramente orgânico, a sua considerável 

idade. 

 
Fig. 6 - zona 5 

 

 
Fig. 7 - zona 4 

 

. a zona da “rua Luís de Camões” (lado norte) – um limite urbano bem marcado, de onde irá partir, mais 

tarde, praticamente todo o novo “tecido” da cidade e a grande expansão a sul, das décadas de 40, 50 e 

60 do século XX. 

. finalmente a zona do Jardim Público (“Jardim Froebel”), herdeira das terras (hortas?) da cerca do  

Convento de S. Francisco (depois quartel de Infantaria e atual Pousada) e onde, na década de 80 do 

século XIX, se construiu este jardim de gosto exótico e romântico. A esta área, já imensa, a que se juntou 

ainda, em 1960, a área destinada ao Mercado Municipal, parece, curiosamente corresponder, em todo 

o lado norte do polígono que desenha, a dimensão do troço de muralha, demolido, ao que se sabe, para 

fornecer a alvenaria necessária à construção do imenso “Colégio dos Jesuítas”, nunca realmente 

concluído, mas que se poderá datar de cerca de 1777.  

 

5.1.3. Edificado 

5.1.3.1. Enquadramento 

Neste capítulo do Edificado, a ARU#2, apresenta um conjunto bastante coeso e de manifesta similitude 

e homogeneidade no universo das suas peças, caracterização que sendo maioritária é por vezes 

interrompida por peças com valores distintos. De facto, nota-se uma contemporaneidade aparente 

entre os edifícios, sobretudo naqueles que se encontram já fora da área intramuros. Pode-se verificar, 
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também, que a essa sensação de contemporaneidade, corresponde uma tradição construtiva comum, 

que amplia o sentimento de um corpo urbano construído já consolidado, de apreciável coesão, quer 

formal, quer material. É, para todos os efeitos, um território edificado com valor patrimonial inegável. 

  

5.1.3.2. Edificações a destacar e notáveis 

Referem-se os Imóveis Classificados nesta ARU: 

1. Castelo e Torre de Menagem – Monumento Nacional (DL de 16/06/1910 DG 136 13/06/1910), 

ZEP DG II SÉRIE 71, 25/03/1955 

2. Hospital da Misericórdia – Monumento Nacional (DEC 15/2006, DR I SÉRIE B, 06/06/2006) 

3. . Igreja de Santo Amaro / Capela de Santa Maria da Graça / Núcleo Visigótico do Museu 

Rainha D. Leonor – Monumento Nacional (DEC. 22743, DG 142, 27/06/1933 e DL 27398, DG 

302, 26/12/1936). 

4. . Antigo Convento de S. Francisco / Pousada de S. Francisco / Antigo Quartel do Regimento de 

Infantaria n.º 3 – Sala dos Túmulos da Capela – Imóvel de Interesse Público (DEC. 29604, DG 

114, 16/05/1939/ZEP DG II Série 80. 04/04/1961).  

5. Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres – Imóvel de Interesse Público (DEC, 129/77, DR 226, 

29/09/77) 

 

Encontram-se, depois, outros edifícios que, nesta Área, merecem destaque: 

1.  “Casa do Governador” - na “praça de armas” do Castelo, uma espécie de relíquia arquitetónica 

de fins de século XV, marcada, todavia, por significativas adulterações. Em 1940 ficou com a 

atual fisionomia, para abrigar o Museu Militar, entretanto desativado. 

 

2. “Casas” quinhentistas da rua da Misericórdia, n.
os   

4, 6 e 8 – conjunto muito interessante de 

casario civil daquilo que se aceita como sendo o “casario da antiga Mesa da Santa Casa da 

Misericórdia, restaurado em 1947 para serventia da secção de obras e de armazém da Câmara 

Municipal.” Muito alteradas no interior, preservam ainda uma fachada “alta”, distinta, com rara 

chaminé de “ressalto” (adulterada). 

 

3. Paço Episcopal – rua D. Manuel I, n.º 1 – edifício oitocentista, rico, de 1.º piso de algum 

aparato, com a fachada principal revestida por azulejo decorativo das primeiras décadas do séc. 

XX, e extensíssima balaustrada cerâmica no remate superior da parede, numa atitude de 

alguma forma rara na maioria da arquitetura urbana do sul alentejano, mas que em Beja teve 
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um momento de florescimento. O logradouro posterior forma-se como um curioso jardim 

suspenso. 

 

4. Palacete da rua de Lisboa, n.º 4 (CCDR) – exemplo maior da arquitetura de influência “art 

nouveau”, num edifício rigorosamente revestido a azulejo, de “ar” simultaneamente discreto e 

elegante.  

 

Fig. 8 - Palacete da Rua de Lisboa n.º4 

 

5. Edifício “Apartamentos Lara”, rua de Lisboa n.º 56ª – edifício de “apartamentos” (3 pisos com 

fachada principal já plena de “marquises”) dos inícios da década de 70 do século XX, dissonante 

em toda a envolvente, com uma fachada de seca composição geométrica, assaz 

desinteressante contudo. Notáveis são os apartamentos, com surpreendentes soluções de 

organização funcional, de traço racionalista e uma utilização de madeira (exótica), construindo 

ambientes envolventes e confortáveis 

 

Fig. 9 - Edifício da Rua de Lisboa n.º56A 

 

6. Edifício da Sociedade “Capricho Bejense”, rua da Moeda n.º 10 - “Casarão” oitocentista 

dividido entre três corpos com diferentes volumes e “arquiteturas”, exemplo de 

aproveitamento de pré-existências de origem desconhecida. Edifício típico de uma Sociedade 

Recreativa da 1.ª República. 

 

7. Biblioteca Municipal, rua Luís de Camões – edifício de iniciativa municipal totalmente 

consagrado ao serviço público e exemplo feliz de uma “comunhão” prolongada entre os 
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numerosos utentes e a arquitetura propriamente dita. Inaugurado em 1993, segundo projeto 

da arquiteta Francisca Romão. 

 

8. 1.ª Fase dos edifícios dos CTT, Lg. dos Correios – exemplo erudito do 1.º modernismo 

português, marcado pelas referências à arquitetura “nacionalista” do Estado Novo, muito ao 

gosto daquilo que foi a “Exposição do Mundo Português” de 1940. Obra de 1939, segundo 

projeto do arquiteto Adelino Nunes. 

 

Fig. 10 - CTT Lg. dos Correios 

 

9. Mercado Municipal, rua José Gomes Alves – edifício de 1965, que com o “Edifício de Habitação, 

Indústria e Comércio” (1962), no Largo do Carmo, a Gare Rodoviária (1966), a Piscina Municipal 

(1966) e, antes de todos, o “Café Luíz da Rocha”, 1955 – equipamentos fora do âmbito desta 

ARU – apresenta a “linguagem” da escola racionalista europeia cruzada com temas de caráter 

regionalista. Projeto do arq. Alberto Cruz. 

 

Fig. 11 - Mercado Municipal  vista sul 

 

Fig. 12 - Mercado Municipal  anteprojeto 
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10.  Edifício do ex-Governo Civil, rua D. Nuno Álvares Pereira – edifício imenso, dois pisos altos, em 

planta quase quadrilátero, com 57 m de lado, estrutura “conventual”, composição simétrica, 

gosto inteiramente neo-joanino. Um certo ar de pompa. Enorme “repartição pública” que 

nasce também, embora muito mais tarde, da demolição da muralha. Inaugurado em 1942. 

 

11. Palacete da rua Jacinto Freire de Andrade – arquitetura revivalista e eclética, neo-barroco e 

neo-joanino, entre outras influências. Materiais nobres com pormenores notáveis. Projeto do 

arq. Amílcar Pinto em 1925.   

 

Fig. 13 - Palacete da Rua Jacinto Freire de Andrade 

 

12. Cine Teatro Pax-Júlia - imensa sala de espetáculos, que antes da recente reforma, tinha 1500 

lugares sentados, o que fazia dela a maior sala a sul do país. Outro exemplo da arquitetura do 

Estado Novo (embora edificado a partir de um outro edifício, o “Teatro Pax-Júlia”); composição 

simétrica, algo pesadona, de extraordinária solidez. Inaugurado em 1952 e remodelado em 

2003. 

 

13. Edifício do Lg. do Salvador n.
os 

5 e 6 – “casa nobre do Visconde de Cortes” com extensa e 

agradável fachada de 2 pisos, sempre bem conservada e caiada, rasgada por elegantes janelas 

de sacada ornadas por jambas e cornijas de estuques de desenho barroquizante que, no 

entanto, não lhe retiram um certo ar de “arquitetura chã” portuguesa. Possivelmente da 2.ª 

metade do séc. XVIII. 

 

Fig. 14 - Edifício do Lg. do Salvador 
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14. Quartel da GNR / Convento dos Jesuítas – seguramente a maior “mole” edificada da cidade, 

nunca verdadeiramente concluída e também bastante adulterada. Arquitetura de traço 

barroco, de gosto “joanino”, também apelidado de “quinto joanino”, com obra que se arrastou 

até ao último terço do séc. XVIII. Muito intervencionada pelos “Monumentos Nacionais” na 

década de 40 do século passado. 

 

15. Edifício do Terreirinho das Peças, n
os 

13, 14, 15, 16 e 17 – exemplar muito interessante de uma 

casa grande, de 1.º piso, eventualmente rica, mas com arquitetura sem traço propriamente 

erudito, de gosto singelo, chão, quase “popular”. Tem um agradável ar arcaico muito por causa 

das curiosas janelas de verga redonda e das formidáveis caixilharias de madeira que as 

compõem, miraculosamente preservadas. Dividido, atualmente, em várias frações de 

habitação. Século XIX. 
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5.1.3.3. Características construtivas 

 
Fig. 15 - Características construtivas: Estruturas1 

 
Fig. 16 - Características construtivas: Paredes Exteriores1 

                                                           
1 Plantas temáticas – Inventário do Património Arquitetónico e Arqueológico do Concelho de Beja 
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5.1.3.4. Utilização funcional 

 
 

 

 
Fig. 17 - Utilização funcional 
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5.1.3.5. Volumetria 

 
 

 

 
Fig. 18 - Volumetria 
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5.1.3.6. Estado de conservação 

 

 
 

 

 
Fig. 19 - Estado de conservação 
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5.1.3.7. Estatuto de propriedade 

 
Fig. 20 - Estatuto de propriedade 

 

6. AÇÕES ESTRUTURANTES 

6.1.  Reabilitação de edificado 

A articulação entre a regeneração urbana e a revitalização económica e social passa pela identificação 

de projetos estruturantes para o desenvolvimento desta área da cidade. 

A existência de edifícios degradados e principalmente o facto de existirem muitos edifícios devolutos 

será necessariamente encarada como uma oportunidade quanto se trata de refletir sobre novos usos e 

funcionalidades adequados á vocação definida para o centro histórico. 

A recuperação do património edificado pertencente ao município para utilizações que se afigurem 

viáveis e sustentáveis, fazendo a articulação entre património, história e cultura, constituem-se como 

projetos estruturantes ao nível da intervenção urbana ao serviço da economia local e do turismo tendo 

como ancora o património. 

Como exemplos de intervenções  a curto prazo em coerência com a estratégia definida refira-se as 

programadas para  a biblioteca e o mercado municipal e para o castelo . 
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6.2.  Espaço público 

A defesa e valorização do espaço público serão conseguidas através da sua requalificação e 

reestruturação na perspetiva de selecionar os locais e promover a sua preparação e adequação à fruição 

inclusiva e socialmente sustentável, preservando as características morfológicas de ambiente e imagem 

urbana, nomeadamente as qualificadoras da imagem do sítio. 

Pretende-se conferir eficácia e coesão a ações já efetuadas e perspetivar outras tanto nesta área de 

intervenção como na área de intervenção da ORU do Centro Histórico 1. 

6.3.  Intervenções concluídas 

Entre as ações já concretizadas recentemente nesta área refere-se a requalificação da Rua General 

Teófilo da Trindade que é uma das artérias mais movimentadas da cidade de Beja. 

A empreitada de requalificação promoveu uma intervenção urbanística criando alternativas para uma 

melhor e mais cómoda utilização para todos, pela remodelação de infraestruturas e pavimentação e 

criação de bolsas de estacionamento de forma a libertar os passeios e disponibilizá-los aos peões. 

Outra intervenção concretizada e digna de registo por se tratar de  parte de um projeto integrado mais 

alargado foi a reabilitação efetuada no troço da muralha entre o largo do Terreirinho das Peças e o 

miradouro reabilitando o monumento e  qualificando o seu espaço envolvente numa ação concertada 

entre a Câmara Municipal, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Direção Geral do Tesouro e 

Finanças que custeou a operação. 
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Fig. 21 - Proposta de Requalificação Paisagista da Rua General Teófilo da Trindade - Plano Geral A-C  
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7. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO 

Tendo em vista os objetivos a atingir e com o apoio de um vasto trabalho de campo já na posse da 

Câmara de Beja abrangendo diversas áreas, e através de uma reflexão sobre o existente delineia-se aqui 

o princípio de uma estratégia global de intervenção. 

7.1. Edificado 

- Considerar todas as intervenções nos edifícios desta Área de Intervenção procedimentos de 

reabilitação urbana sujeitas ao Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro; 

- Defender e valorizar os elementos edificados de valor arquitetónico ou urbanístico, requalificando-os 

arquitetónica e funcionalmente, visando a melhoria das suas condições de habitabilidade, salubridade, 

segurança e conforto, com a finalidade de, não só fixar a população residente, mas também, atrair 

novos moradores. 

- Manter a estrutura morfológica, as tipologias urbanas e a função primordialmente habitacional dos 

edifícios; 

- Salvaguardar os valores patrimoniais em presença e a imagem urbana tradicional, nomeadamente ao 

nível da estrutura urbana e dos materiais e acabamentos; 

- Promover a eliminação ou integração dos elementos dissonantes; 

- Promover a desocupação dos logradouros e saguões ou a sua legalização; 

- Considerar a demolição e substituição de edifícios apenas em situações de: (1) interesse publico, (2) 

ruína iminente e (3) edifícios sem interesse urbanístico arquitetónico ou cultural, tanto individualmente 

como para o conjunto em que se integram; 

- Admitir o aumento de cérceas, de acordo com o definido no Plano de Salvaguarda, de forma a 

melhorar a imagem das frentes edificadas e incentivar as ações de reabilitação dos edifícios a ampliar. 

7.2.  Espaço Público 

- Defender e valorizar o espaço público através da sua requalificação e reestruturação; 

- Preservar as características morfológicas e de ambiente e imagem urbana, nomeadamente as 

qualificadoras da imagem do Sítio; 

- Melhorar as condições ambientais e a acessibilidade viária e pedonal, tentando, sempre que possível, 

suprimir as barreiras urbanísticas a pessoas com mobilidade condicionada; 

- Promover o desenvolvimento de zonas de estadia, com integração de elementos de sombra vegetais e 

de mobiliário urbano integrados e compatíveis. 

- Reordenar o estacionamento 

- Promover a requalificação do comércio tradicional e a instalação de atividades comerciais qualificadas 

ajustadas a novos padrões de consumo que decorram da presença de novos residentes. 
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8. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

8.1. Intervenção no edificado 

A amplitude das obras a efetuar em cada edifício está dividido nos seguintes graus de intervenção: 

Sem Intervenção – aplica-se a edifícios em bom estado de conservação, não apresentando 

necessidade imediata de obras. 

Ligeira – o nível de reabilitação ligeira aplica-se a edifícios em razoável estado de conservação, 

necessitando apenas de obras de manutenção, nomeadamente, pinturas, pequenas reparações em 

acabamentos e limpeza de telhados. 

Média – o nível de reabilitação média aplica-se a edifícios em mau estado de conservação, com 

sinais de deterioração, nomeadamente, ao nível das infraestruturas, acabamentos, vãos, 

caixilharias, pinturas, bem como, de necessidade de reparação de coberturas, mas que não 

apresentam, aparentemente, riscos ao nível da segurança geral do edifício e dos seus moradores. 

Além dos trabalhos já referidos para a reabilitação ligeira, a reabilitação média pode incluir ainda: 

- Reparação ou substituição das carpintarias e caixilharias; 
- Reparação ou reforço de alguns elementos estruturais, fundamentalmente 

pavimentos; 
- Reparação generalizada dos revestimentos exteriores e interiores, da cobertura e 

paredes interiores e exteriores; 
- Substituição ou reparação das instalações elétricas e hidráulicas e beneficiação das 

partes comuns; 
- Melhoria das condições de habitabilidade com especial relevo das relacionadas com a 

utilização de cozinhas e instalações sanitárias. 
Pode ainda incluir a necessidade de realização de obras de adaptação do edifício de modo a 

possibilitar a sua utilização. 

Profunda – O nível de reabilitação profunda aplica-se a edifícios em muito mau estado de 

conservação, com graves problemas estruturais que possam pôr em risco a segurança do edifício, 

dos moradores e dos edifícios contíguos. Além dos trabalhos já referidos para a reabilitação ligeira e 

média, a reabilitação profunda pode ter implicações estruturais, nas circulações verticais e 

horizontais e nos revestimentos e acabamentos das construções. 

Demolição e/ou Construção – Intervenção indicada para edifícios em ruína ou em muito mau 

estado, sem interesse urbanístico arquitetónico ou cultural, tanto individualmente como para o 

conjunto em que se integram ou em casos de manifesto interesse público. Também indicada para 

edifícios em ruína ou em muito mau estado, que não suportando estruturalmente obras de 

reabilitação, deve ser viabilizada a sua demolição parcial. 

Foi ainda definida a classificação de carácter de urgência, que inclui as intervenções em edifícios que se 

encontrem em risco de ruína e / ou que estejam a danificar os edifícios contíguos, assim como a 

necessidade de reabilitação com vista à sua utilização. 

 

8.1.1. Custo de intervenção no edificado 

Para análise do custo de intervenção no edificado, definiram-se os valores apresentados no quadro 

seguinte. 



34/55 

 

Níveis de Intervenção Valor base 
(1)

 

Ligeira 150,00€/m2 

Média 400,00€/m2 

Profunda 750,00€/m2 

Demolição e/ou 

Construção 

850,00€/m2 

(1)
 Custo de construção sem IVA e não incluindo, nomeadamente, os seguintes custos: Aquisição do imóvel, 

indemnizações, realojamentos, projeto, gestão e fiscalização, comercialização, taxas e licenças administrativas. 

 

Níveis de Intervenção 
Número de 

Imóveis 
Áreas (m2) 

Preços Unitários 

(€) 
Preço total (€) 

Sem intervenção 400 96.021,78 0,00 0,00 

Ligeira 756 211.662,84 150,00 31.749.426,00 

Média 105 19.593,11 400,00 7.837.244,00 

Profunda 15 2.760,82 750,00 2.070.615,00 

Demolição e/ou Construção 19 1.934,93 850,00 1.644.690,50 

 
1295 331.973,48 

 
43.301.975,50 

 

Valores globais de empreitada de intervenções concluídas em 2016/2017 

 

Imóveis 

Designação 
Nível de 

intervenção 

Áreas 

(m2) 
Valor da Obra 

Entidade 

adjudicante 

Classificação 

financeira 

Intervenções na Torre de 

Menagem 

Sem 

intervenção 
xx,00 334.475,95€ Município de Beja 

Imóveis 

Públicos 

 

 

Por classificação funcional 

 Edifício 

Níveis de Intervenção 
Número de 

Imóveis 
Áreas (m2) 

Preços Unitários 

(€) 
Preço total (€) 

Sem intervenção 348 74.948,87 0,00 0,00 

Ligeira 625 144.121,25 150,00 21.618.187,50 

Média 96 16.845,81 400,00 6.738.324,00 

Profunda 15 2.760,82 750,00 2.070.615,00 

Demolição e/ou Construção 18 1.453,46 850,00 1.235.441,00 

 
1102 240.130,21 

 
31.662.567,50 
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 Atividade Económica 

Níveis de Intervenção 
Número de 

Imóveis 
Áreas (m2) 

Preços Unitários 

(€) 
Preço total (€) 

Sem intervenção 41 12.653,66 0,00 0,00 

Ligeira 100 41.462,91 150,00 6.219.436,50 

Média 5 648,91 400,00 259.564,00 

Demolição e/ou Construção 0 0,00 750,00 0,00 

 
1 481,47 850,00 409.249,50 

 

 Equipamento 

Níveis de Intervenção 
Número de 

Imóveis 
Áreas (m2) 

Preços Unitários 

(€) 
Preço total (€) 

Sem intervenção 11 8.419,25 0,00 0,00 

Ligeira 27 25.906,81 150,00 3.886.021,50 

Média 4 2.098,39 400,00 839.356,00 

 
42 36.424,45   4.725.377,50 

 

 Infraestrutura 

Níveis de Intervenção 
Número de 

Imóveis 
Áreas (m2) 

Preços Unitários 

(€) 
Preço total (€) 

Ligeira 4 171,87 150,00 25.780,50 

 
4 171,87 

 
25.780,50 

 

 Muralha 
Para análise do custo de intervenção na muralha, definiram-se os valores apresentados no quadro 

seguinte, com base em intervenções já efetuadas. 

Níveis de Intervenção Valor base 

Ligeira 500,00€/m 

Média 650,00€/m 

Profunda 1350,00€/m 

 
 

Níveis de Intervenção Unidades Extensão (m) Preços Unitários (€) Preço total (€) 

Sem intervenção 1 91,71 0,00 0,00 

Ligeira 9 989,69 500,00 494.845,00 

Média 9 464,48 650,00 301.912,00 

Profunda 8 733,37 1350,00 990.049,50 

 
27 2.279,25 

 
1.786.806,50 
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Valores globais de empreitada de intervenções concluídas em 2016/2017 

Muralha 

Designação 
Nível de 

intervenção 

Extensão 

(m) 
Valor da Obra 

Entidade 

adjudicante 

Classificação 

financeira 

Obras de conservação na 

Muralha de Beja no 

Terreirinho das Peças 

Sem 

intervenção 
91,71 57.787,36€ Município de Beja 

Imóveis 

Públicos 

 

8.2. Nível de intervenção no espaço público  

Para análise do estado de conservação do espaço público, foram definidas as seguintes categorias: 

Sem Intervenção – o espaço encontra-se em bom estado de conservação, não necessitando de 

intervenção imediata. 

Ligeira – o espaço apresenta estado de conservação razoável, com necessidade de obras de 

manutenção, nomeadamente, pequenas reparações. 

Média – o espaço apresenta sinais de deterioração, podendo apresentar riscos ao nível da 

segurança e deficiências na acessibilidade. 

Profunda – o espaço encontra-se em mau estado de conservação, necessitando de intervenção por 

questões de necessidade de requalificação. No caso de se encontrar em razoável estado de 

conservação, a necessidade da intervenção ao nível das infraestruturas e/ou acessibilidades poderá 

conduzir a um intervenção profunda. 

 

8.2.1. Custo de intervenção no espaço público 

Para análise do custo de intervenção no espaço público, definiram-se os valores apresentados no 

quadro seguinte. 

Níveis de Intervenção Valor base 

Ligeira 25,00€/m2 

Média 75,00€/m2 

Profunda 155,00€/m2 

 

 Espaço Urbano e Verde de Utilização Coletiva 

Níveis de Intervenção Unidades Áreas (m2) 
Preços Unitários 

(€) 
Preço total (€) 

Sem intervenção 7 19.811,25 0,00 0,00 

Ligeira 3 4.530,60 25,00 113.265,00 

Média 1 25.931,24 75,00 1.944.843,00 

 
11 50.273,09 

 
2.058.108,00 
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 Infraestrutura Urbana e Sistemas de Circulação 

Níveis de Intervenção Unidades Áreas (m2) 
Preços Unitários 

(€) 
Preço total (€) 

Sem intervenção 62 63.595,94 0,00 0,00 

Ligeira 43 51.866,42 25,00 1.296.660,50 

Média 9 11.022,68 75,00 826.701,00 

Profunda 1 1.313,08 155,00 203.527,40 

 
115 127.798,12 

 
2.326.888,90 

 

Valores globais de empreitada de intervenções concluídas em 2016/2017 

Espaço Público 

Designação 
Nível de 

intervenção 

Áreas 

(m2) 
Valor da Obra 

Entidade 

adjudicante 

Classificação 

financeira 

Rua General Teófilo da 

Trindade 

Sem 

intervenção 
12185,51 816.384,95€ Município de Beja 

Espaços e 

Infraestruturas 

Públicas 

 

 

9. Principais condicionantes 

 

 

Fig. 22 - Planos Municipais de Ordenamento do Território na área de intervenção 
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9.1. Plano Parcial de Urbanização do Núcleo Central Histórico de Beja 

 

O centro histórico de Beja coincide com a área abrangida pelo Plano Parcial de Urbanização do Núcleo 

Central Histórico de Beja, aprovado pela Portaria nº 150/86, publicada no Diário da República, 1ª série, 

nº 88, de 16 de Abril de 1986, e objeto de revisão aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de 

Beja em 29 de Dezembro de 1994, publicada no Diário da República, 2ª série, de 12 de Julho e de 14 de 

Agosto de 1995, mantido em vigor pelo Plano Diretor Municipal de Beja. 

 

De acordo com o Artigo 3º do regulamento do PPUNCHB,  na parte da cidade de Beja abrangida pelo 

plano são demarcadas as seguintes áreas: 

a) Área urbana de qualidade, que é delimitada pelo traçado das muralhas existentes e a sua 

envolvência; 

b) Área urbana de acompanhamento, que corresponde à área restante; 

c) Área sensível, que constitui o conjunto das áreas urbana de qualidade e de acompanhamento, sendo 

a área urbana fundamental da cidade sobre a qual mais diretamente incidem os propósitos do plano. 

 

 

Fig. 23 - Limites dos graus de proteção 
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A área de intervenção, na sua sobreposição com o plano, fica sujeita aos três graus de proteção 

estabelecidos no Artigo 4º, que determinam o seguinte: 

 Grau de proteção 1 (GP 1) 

a ) O respeito integral pela arquitetura antiga, sem prejuízo dos trabalhos indispensáveis de limpeza, 

manutenção e restauro das edificações;  

b ) A proibição da instalação de indústrias poluentes ou de quaisquer atividades suscetíveis de produzir 

fumos, ruídos ou cheiros; são admitidas oficinas artesanais;  

c ) A proibição de aumento da cércea de edifícios e da construção em espaços livres, públicos ou 

privados;  

d ) A proibição de instalações de motores com potência superior a 3 cv. 

 

 Grau de proteção 2 (GP 2) 

a) A proteção da periferia do centro histórico, destinada a evitar a rotura de escala ou modificações de 

ambiente; 

b) A proibição da implantação de indústrias poluentes; 

c) A proibição de aumento da cércea de edifícios e da construção em espaços livres, públicos ou 

privados; 

d) A sujeição das novas construções a planos de pormenor a elaborar. 

 

 Grau de proteção 3 (GP 3) 

a) A harmonização das relações entre o centro histórico e as novas extensões e obras que sejam 

necessárias, intramuros e extramuros; 

b) O condicionamento da instalação de indústrias; 

c) A proibição da construção de edifícios cuja altimetria seja suscetível de prejudicar os elementos 

arquitetónicos proeminentes da cidade. 
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Fig. 24 - Sobreposição da área de intervenção com os Graus de Proteção estabelecidos pelo PPUNCHB 

 

9.2. Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística  

Tendo em vista a manutenção, reabilitação e renovação do património construído na área do plano de 

Salvaguarda, de modo a salvaguardar e revitalizar os valores patrimoniais em presença que conduziram 

à elaboração do Plano Parcial de Urbanização, bem como a adesão ao Regime de Apoio à Recuperação 

Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (REHABITA), criado pelo Decreto-Lei nº 105/96, de 31 de Julho, a 

Câmara Municipal de Beja solicitou ao Governo que o centro histórico de Beja fosse declarado como 

área crítica de recuperação e reconversão urbanística, ao abrigo do artigo 41.o do Decreto-Lei nº 

794/76, de 5 de Novembro.
2
 

Sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Beja aprovou, em 24 de Setembro de 

2001, a delimitação da área crítica de recuperação e reconversão urbanística.  

De igual modo, foi concedido, pelo prazo de cinco anos, o direito de preferência previsto no nº 1 do 

artigo 27º do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro, face ao eventual interesse do município na 

aquisição de imóveis que fossem alienados a título oneroso naquela área, de forma a viabilizar a 

necessária manutenção e reabilitação da mesma. 

 

                                                           
2 Decreto nº 22/2003 de 8 de Maio 
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9.3. Plano de Pormenor da Rua de Lisboa 

O regulamento deste Plano foi publicado no DR 281 – II Série de 05-12-1996, Declaração de 12-11-96. 

Este Plano abrange o quarteirão definido pela Rua do Conselheiro Menezes, Rua do Infante D. Henrique, 

Rua de Lisboa e Rua de Olivença. 

Trata-se de um plano de pormenor situado em zona abrangida pelo Plano Parcial de Urbanização do 

Centro Histórico de Beja, dentro da área sensível do Plano sujeita a grau de proteção GP2, para o qual 

remete o próprio PDM (zona especial - centro histórico). 

Os principais objetivos a atingir com o plano são a requalificação de todo o quarteirão, a remoção de 

atividade de armazenagem de produtos explosivos e de atividades oficiais existentes e criação de 

condições para uma ocupação do solo ordenada tendo em conta o cadastro existente. 

O plano propõe a criação de um amplo espaço interior público através da aquisição de terrenos para 

esse fim, criando condições para uma recuperação diversificada dos espaços oficinais e de 

armazenagem a remover. Não poderão ser executadas obras de construção ou remodelação em 

discordância com o disposto no plano. Nele se definem normas a adotar caso os proprietários as 

pretendam executar. 

 

Fig. 25 - Planta Síntese 
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9.4. Plano de Pormenor das Portas de Mértola 

O regulamento deste Plano foi publicado no DR 200 – II Série de 31-08-1998, Declaração 270/98. 

A área do plano é delimitada pela Rua de Mértola a norte e noroeste, pela Rua de Luís de Camões, Rua 

do Canal e Largo dos Correios a sul e pela Rua de Infantaria Dezassete a nordeste. 

Objetivos do Plano: 

 Manter as características, em termos genéricos da morfologia existente, sem prejuízo de 
eventuais correções, visando, sobretudo, a sua regeneração ambiental. 

 Favorecer e manter a estrutura de circulação existente com reserva de percursos pedonais no 
interior da malha (criação de uma nova via de ligação ao centro). 

 Crescimento da atividade terciária através deste novo eixo, fixando, no entanto, a população 
inicialmente residente nesta malha. 

 Melhorar as condições ambientais, recorrendo à melhoria do acesso pedonal, com interdição 
de trânsito nas Ruas radiais e melhoria no tratamento dos espaços livres públicos e privados. 

 Reabilitar habitações, tendo em conta as necessidades de espaços funcionais dos vários 
edifícios. 

 Recuperar e reestruturar o sistema de infraestruturas degradadas da zona. 

 

Fig. 26 - Planta Síntese PP Bairro das Portas de Mértola 
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9.5. Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia 

O regulamento deste Plano foi publicado no DR 172 – II Série de 27-7-2000, Declaração 238/2000. 

O Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia visa regular a ocupação, uso e transformação na sua área de 

intervenção. 

Fig. 27 - Planta Síntese PP Rua da Casa Pia 

O Regulamento tem como objeto um plano de pormenor para uma área dentro do perímetro urbano da 

cidade de Beja, definida na planta de ordenamento da cidade como espaço urbano especial, centro 

histórico, e definida na planta de síntese do Plano Parcial de Urbanização do Centro Histórico da Cidade 

como grau de proteção 1, GP1. 

Parte da área da intervenção está abrangida por zona especial de proteção à Igreja de Santa Maria. 

 

9.6. Plano de Pormenor da Rua da Guia 

O regulamento deste Plano foi publicado no DR 61 – I Série-B de 13-03-2002, RCM 46/2002. 

O terreno sobre o qual recai este Plano é delimitado pelas construções que ladeiam a Rua da Guia, parte 

da Travessa Funda, a Rua do Arco, parte da Rua do Sarilho e a zona a poente do Terreirinho das Peças. 

O Plano de Pormenor visa definir a tipologia de ocupação e a conceção do espaço urbano, dispondo 

sobre usos do solo e condições gerais de edificação quer para novas edificações quer para 

transformação das edificações existentes, caracterização das fachadas dos edifícios e arranjos dos 

espaços livres. 

Objetivos: 

 Manutenção das características habitacionais do conjunto com propostas para a deslocação de 
atividades industriais atualmente existentes. 
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 Criação de condições que facultem o acesso ao adarve da muralha. 

 Condicionamento do tipo de intervenção ao nível construtivo tendo em conta a referência à 
presença do teatro romano possivelmente situado ao longo do limite sul da área de 
intervenção. 

 Criação de condições de reajuste de cadastro tendo em vista a melhoria das condições de 
habitabilidade sem recurso a aumentos volumétricos. 

 Correção de dissonâncias entretanto introduzidas de modo a harmonizar o conjunto que 
poderá ser observado a partir de cotas situadas acima das coberturas. 

 Implantação de novos lugares de estacionamento tendo em conta que o apoio às habitações 
pode ser considerado no parque situado junto ao castelo durante a noite. 

 

Fig. 28 - Planta Síntese PP Rua da Guia 

 

 

9.7. Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I - Alferes Malheiro 

O regulamento deste Plano foi publicado no DR 60 – I Série-B de 12-03-2003, RCM 37/2003.  

A área sobre a qual recai este Plano é delimitada pela Rua do Alferes Malheiro, pelo Largo de Santo 

Amaro, pela Rua de D. Dinis, pela Rua de D. Manuel I, pelo Largo dos Prazeres, pela Rua dos Prazeres, 

pela Avenida de Miguel Fernandes e pela Rua de Lisboa. 

O presente Regulamento visa regular a ocupação, o uso e a transformação da área de intervenção do 

Plano de Pormenor da Rua de D. Manuel I — Alferes Malheiro, em Beja. 
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Objetivos: 

 Manutenção do carácter da zona e o reforço da relação com a cidade envolvente nos seus 
vários níveis morfológico, de circulação e atividade. 

 Definição de um percurso junto à Muralha e a valorização dos seus monumentos, edifícios e 
conjuntos de qualidade. 

 Manutenção das características da zona, com retificações pontuais destinadas a corrigir 
situações de insalubridade, sem pôr em causa a qualidade formal das edificações. 

 Definição de logradouros no interior do quarteirão e a abertura de um percurso ajardinado no 
exterior do perímetro da Muralha permitindo desafrontar muitas das traseiras da Rua Alferes 
Malheiro. 

 Correções volumétricas e planimétricas às estruturas edificadas de modo a atenuar as 
deficiências detetadas. 

 

Fig. 29 - Planta Síntese PP R. D. Manuel I - Alferes Malheiro 
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9.8. Imóveis classificados – Zonas especiais de proteção e zonas de proteção 

 

Fig. 30 - Zonas Especiais de Proteção e Imóveis Classificados 

 

Nesta área de reabilitação urbana existem os seguintes imóveis classificados: 

9.8.1. Monumentos Nacionais 

Arco Romano de Beja / Porta de Évora - Decreto de 16/06/1910, DG 136, 23/06/1910 

Igreja de Santo Amaro / Capela de Santa Maria da Graça / Núcleo Visigótico do Museu Rainha 

D. Leonor - Dec. 22743, DG 142, 27/06/1933 e DL 27398, DG 302, 26/12/1936 

Castelo de Beja / Torre de Menagem do Castelo de Beja - Decreto de 16/06/1910, DG 136, 

23/06/1910 e com ZEP definida por Portaria publicada no DG II série 71, 25/03/1955 

Hospital da Misericórdia de Beja - Dec. 15/2006, DR I série-B, 06/06/2006 

9.8.2. Imóveis de Interesse Público 

Sala dos túmulos do Convento de São Francisco de Beja /  Pousada de São Francisco - Dec. 

29604, DG 114, 16/05/1939 e com ZEP definida por Portaria publicada no DG II série 80, 

04/04/1961 

Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres - Dec. 129/77, DR 226, 29/09/1977 

9.8.3. Zonas Especiais de Proteção 

ZEP Castelo de Beja / Torre de Menagem do Castelo de Beja -  DG II Série n.º 71, 25-03-1955 
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ZEP Igreja de Nossa Senhora da Conceição / Museu Rainha Dona Leonor / Real Mosteiro de 

Nossa Senhora da Conceição - DG II Série n.º 175, 25-07-1956 

ZEP Igreja da Misericórdia de Beja - DG II Série n.º 287, 07-12-1956 

ZEP Antigo Convento de S. Francisco / Pousada de S. Francisco/ Antigo Quartel do Regimento 

da Infantaria n.º 3 (Sala dos túmulos da Capela) - DG II Série n.º 80, 04-04-1961 

ZEP Liceu Diogo Gouveia / Escola Secundária Diogo Gouveia / Antigo Nacional Fialho de Almeida 

/ Antigo Liceu Nacional de Beja - Port. 269/2013, DR II série 90, 10/05/2013 

9.8.4. Zonas de Proteção 

ZP Igreja de Santa Maria da Feira - Decreto n.º 42 255, DG n.º 105, de 08-05-1959 

ZP Capela de Nossa Senhora dos Prazeres - Decreto n.º 129/77, DR 226, 29-09-1977 

ZP Igreja de Santo Amaro / Capela de Santa Maria da Graça / Núcleo Visigótico do Museu 

Rainha D. Leonor - Dec. 22743, DG 142, 27/06/1933 e DL 27398, DG 302, 26/12/1936 

ZP Arco Romano de Beja / Porta de Évora - Decreto de 16/06/1910, DG 136, 23/06/1910 

ZP Hospital da Misericórdia de Beja - Dec. 15/2006, DR I série-B, 06/06/2006 

 

10. MODELO DE GESTÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA E DE EXECUÇÃO DA 

RESPETIVA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

10.1.  Modelo de gestão 

A gestão e a coordenação da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) são asseguradas pela Câmara 
Municipal de Beja que se assume como Entidade Gestora

3
. 

A gestão e coordenação competem ao Presidente da Câmara Municipal que poderá delegar 
competências. 

O modelo proposto permitirá: 

- prestar apoio às iniciativas dos particulares, nomeadamente através da promoção de um atendimento 
que permita o esclarecimento de dúvidas e a prestação de informação sobre as condicionantes e 
normas aplicáveis aos projetos de arquitetura e engenharia; 

- melhorar a gestão dos apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e 
demais titulares de direitos sobre os imóveis; 

- agilizar a apreciação e gestão dos processos de controlo prévio das operações urbanísticas, de 
licenciamento e de admissão de comunicação prévia; 

                                                           
3
 A gestão e a coordenação das operações de reabilitação urbana podem ser asseguradas, de acordo com o disposto 

nos artigos 10º, nº 1, e 36º do RJRU por um dos seguintes tipos de entidades: 
- município; 
- uma entidade do sector empresarial local; 
- uma sociedade de reabilitação urbana. 
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- potenciar a eficiência da comunicação com entidades públicas e privadas, bem como a gestão do 
património afeto. 

10.2.  Modelo de execução 

A política de reabilitação urbana prosseguida pelo atual regime jurídico visa articular a responsabilização 
dos proprietários e demais titulares de direitos sobre os edifícios - aos quais são imputados os deveres 
de conservação ordinária e extraordinária dos imóveis

4
 e da sua reabilitação

5
, com a responsabilidade 

pública de qualificar e modernizar o espaço público, os equipamento e as infraestruturas. 

Concomitantemente, também se elege como princípio estruturante da política de reabilitação a 
complementaridade e coordenação entre os vários intervenientes, promovendo-se a convergência, a 
articulação, a compatibilização e a complementaridade entre as várias ações de iniciativa pública, entre 
si, e entre estas e as ações de iniciativa privada. 

A Entidade Gestora procederá à divulgação da ORU junto dos munícipes, através dos meios que julgar 
adequados, visando a sua sensibilização para a importância das ações de reabilitação e para as 
vantagens e o dever de serem asseguradas adequadas condições de conservação do património 
edificado. 

As intervenções de reabilitação de imóveis particulares decorrem da iniciativa dos seus proprietários e 
demais titulares de direitos que promoverão a sua execução com o apoio da entidade gestora

6
. 

10.3. Condições de aplicação dos instrumentos de execução 

10.3.1. Unidade técnica 

 
A entidade gestora implementará uma unidade técnica de missão, multidisciplinar, recorrendo aos 
serviços municipais, que garanta a necessária capacidade de resposta nos domínios de gestão 
urbanística e de gestão estratégica das Operações de Reabilitação Urbana previstas. 

Para efeitos da execução das operações de reabilitação urbana, a entidade gestora dispõe de 
instrumentos legais, designadamente de poderes relativos ao controlo das operações urbanísticas e de 
um conjunto de instrumentos de execução de política urbanística a que poderá recorrer. 

10.3.2. Instrumentos de controlo das operações urbanísticas 

10.3.2.1. Licenciamento e admissão de comunicação prévia de operações 

urbanísticas 

O sucesso da execução da presente operação de reabilitação urbana depende, em grande medida, da 
realização das operações urbanísticas de reabilitação urbana pelos particulares e, consequentemente, 
da celeridade e eficácia dos respetivos procedimentos de licenciamento, de admissão de comunicação 
prévia e de autorização de utilização de edifícios. 

                                                           
4
 Conforme estabelece o art.º. 89º do RJUE, na sua atual redação. 

5
 Conforme estabelece o art.º. 6º do RJRU. 

6
 Um modelo que tem sido seguido em Municípios com Sociedades de Reabilitação Urbana é o de execução da 

operação de reabilitação urbana por iniciativa da entidade gestora, devendo a mesma ser desenvolvida no âmbito das operação 
de reabilitação urbana por iniciativa da entidade gestora, devendo a mesma ser desenvolvida no âmbito das unidades de 
intervenção através de parcerias com entidades privadas, mediante uma concessão de reabilitação urbana ou um contrato de 
reabilitação urbana. 
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Com esse objetivo, no âmbito dos procedimentos de controlo preventivo das operações urbanísticas, 
deverá ser constituída uma comissão de apreciação, para efeitos da consulta às entidades externas ao 
Município, nos termos previstos no art.º 50º do RJRU. 

A constituição da comissão de apreciação tem a virtualidade de se reunirem simultaneamente todas as 
entidades externas ao Município que devam pronunciar-se, nos termos da lei, sobre os pedidos de 
realização de operações urbanísticas, evitando eventuais atrasos dos prazos de apreciação dos pedidos 
e de emissão de pareceres e assegurando a imediata resolução de eventuais divergências e a 
concertação de posições. 

10.3.2.2. Inspeções e vistorias 

Deve ser promovida a realização de inspeções e de vistorias de fiscalização relativamente aos imóveis 
localizados na área de reabilitação urbana, nos termos do disposto nos artigos 95.º e 96.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 559/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. 

A realização destas ações é essencial para o controlo do dever de conservação periódica do edificado, 
bem como para a identificação de anomalias que devam ser corrigidas mediante a realização de obras. 

Na sequência da realização de inspeções e vistorias, podem igualmente ser aplicados dois outros 
instrumentos de política urbanística: 

- requerimento da determinação do nível de conservação dos imóveis, ainda que não estejam 
arrendados, nos termos estabelecidos no Novo Regime do Arrendamento Urbano, aprovado 
pela Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro, e respetivos regimes complementares e consequente 
eventual agravamento da taxa do imposto municipal sobre imóveis, nos termos legalmente 
previstos para os edifícios degradados, quando seja atribuído a um imóvel, em sede da 
determinação do nível de conservação, um nível 1 ou 2; 

- Identificação dos prédios ou frações devolutos, designadamente para efeitos da aplicação do 
disposto no Decreto-Lei nº 159/2006, de 8 de agosto. 

10.3.2.3. Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística 

A câmara municipal exercerá as suas competências em matéria de aplicação das medidas de tutela da 
legalidade urbanística relativamente aos imóveis localizados na área de reabilitação urbana, previstas 
nos artigos 100º a 109º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

10.3.3. Instrumentos de reabilitação urbana 

10.3.3.1. Enquadramento 

No âmbito da operação de reabilitação urbana podem ser utilizados os instrumentos de reabilitação 
urbana previstos nos artigos 54º a 59º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 

10.3.3.2. Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas 

O Município pode impor ao proprietário de um edifício ou fração a obrigação de o reabilitar e o prazo 
para a sua conclusão. No caso de incumprimento, pode esta entidade tomar posse administrativa para 
dar execução imediata às obras nos termos do disposto nos artigos 107º e 108º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação. 

A imposição da obrigação de reabilitar visa a restituição das características de desempenho e segurança 
funcional, estrutural e construtiva dos imóveis, podendo ser determinada na sequência da realização de 
vistorias pela entidade gestora. 
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10.3.3.3. Empreitada única 

Através do instrumento de Empreitada Única o Município, na qualidade de representante dos 
proprietários, será responsável por contratar e gerir a empreitada, caso não se verifique a oposição à 
sua realização por parte dos proprietários. 

O recurso a este instrumento de política urbanística deverá ser avaliado casuisticamente, de acordo com 
a análise das características e historial da operação urbanística em causa, devendo apenas ser acionado 
no caso de todos os proprietários dos imóveis envolvidos estarem de acordo quanto a todos os aspetos 
da empreitada (características do projeto, prazos de execução, valor da empreitada, condições de 
pagamento, entre outros). 

O lançamento da empreitada depende do cumprimento dos requisitos legais para o efeito, 
designadamente a notificação a cada um dos proprietários e demais interessados, que identifique o tipo 
de obras a realizar, os custos e os prazos previsíveis, a possibilidade de realojamento durante o período 
de execução da obras e a indicação do prazo para pronúncia. 

Caso se verifique a oposição dos proprietários à sua representação pela entidade gestora, ficam os 
mesmos obrigados a contratar com o Município as respetivas obrigações em sede do processo de 
reabilitação, designadamente em matéria de prazos para efeitos de licenciamento ou de comunicação 
prévia e para a execução das obras. 

10.3.3.4. Demolição de edifícios 

O recurso ao instrumento da demolição de edifícios depende da determinação da verificação dos 
seguintes pressupostos legais: 

- ausência dos requisitos de segurança e salubridade indispensáveis ao fim a que se destina o 
imóvel; 

- a reabilitação do edifício seja técnica ou economicamente inviável. 

10.3.3.5. Direito de preferência 

O Município pode exercer o seu direito de preferência, aquando da transmissão a título oneroso, entre 
particulares, de terrenos, edifícios ou frações situados em áreas de reabilitação urbana. 

Este direito apenas pode ser exercido caso se considere que o imóvel deve ser objeto de intervenção no 
âmbito da operação de reabilitação urbana, discriminando na declaração de preferência, a intervenção 
de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual pretende executá-la. 

10.3.3.6. Arrendamento forçado 

O Município pode recorrer ao instrumento do arrendamento forçado nos casos em que se verifiquem 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

- a entidade gestora tenha tomado a posse administrativa do imóvel e executado as obras; 

- no prazo máximo de quatro meses a contar da conclusão das obras pela entidade gestora, o 
proprietário não proceda ao ressarcimento integral das despesas incorridas por aquela, ou não 
der de arrendamento o edifício ou a fração por um prazo mínimo de 5 anos, afetando as rendas 
ao ressarcimento das despesas. 

Verificando-se as condições supra enunciadas, a entidade gestora poderá arrendar o imóvel, 
mediante concurso público, pelo prazo de 5 anos. 
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10.3.3.7. Servidões 

Podem ser constituídas as servidões administrativas necessárias à reinstalação ou ao funcionamento de 
atividades na zona de intervenção, as quais podem ser definitivas ou temporárias. 

10.3.3.8. Expropriações 

O recurso à expropriação pode ocorrer quando se verifique uma das seguintes circunstâncias: 

- os terrenos, os edifícios ou as frações sejam necessários à execução da operação de 
reabilitação urbana; 

- os proprietários não cumprem a obrigação de promover a reabilitação dos seus imóveis ou 
declarem que não podem ou não querem realizar as obras e trabalhos impostos; 

- o proprietário requeira a expropriação, por se opor ao arrendamento forçado. 

Os procedimentos de expropriação estão sujeitos ao disposto no Código das Expropriações com as 
especificidades previstas no RJRU, nomeadamente no que respeita ao direito de preferência dos 
expropriados sobre a alienação se a expropriação se destinar a permitir a reabilitação de imóveis para a 
sua colocação no mercado. 

10.3.3.9. Venda forçada 

Em alternativa à expropriação, pode-se recorrer à venda forçada do edifício ou das frações quando se 
verifique uma das seguintes situações: 

- os proprietários não cumpram a obrigação de reabilitar; 

- os proprietários respondam à notificação para a realização de obras, alegando que não podem 
ou não querem realizar os trabalhos determinados. 

10.3.3.10. Reestruturação da propriedade 

Poderá recorrer-se ao instrumento de reestruturação da propriedade para efeito de reordenamento 
urbano, designadamente quando se pretenda criar arruamentos e outros espaços públicos, consolidar 
frentes urbanas ou reconstruir ou remodelar prédios urbanos dissonantes. Pode ser promovida a 
reestruturação da propriedade de um ou mais imóveis, expropriando por utilidade pública. Nas 
situações em que a reestruturação da propriedade abranja mais do que um edifício ou terreno, deve ser 
apresentada aos proprietários uma proposta de acordo para estruturação da compropriedade sobre os 
edifícios que substituírem os existentes, antes de iniciar o procedimento de expropriação. 

 

11. APOIOS, INCENTIVOS E SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE 

REABILITAÇÃO 

11.1.  Apoios e incentivos às ações de reabilitação 

As ações de reabilitação executadas pelos proprietários e demais titulares de direitos poderão beneficiar 
de um conjunto de apoios e incentivos de natureza regulamentar e de procedimentos, bem como de 
natureza fiscal, definidos e/ ou atribuídos pelo município. A estes acrescentar-se-ão os apoios e 
incentivos de natureza fiscal de âmbito nacional. 
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11.1.1. Apoios e incentivos de natureza regulamentar e de procedimentos 

Para incentivo à realização de operações urbanísticas no âmbito da estratégia de reabilitação urbana, 
será estabelecido um regime especial de isenção das seguintes taxas municipais, relacionadas com 
ações de reabilitação de imóveis localizados na ARU: 

- referentes ao licenciamento, comunicação prévia e autorização das operações urbanísticas; 

- referentes à emissão de alvarás que titulam as operações referidas; 

- devidas por ocupação de domínio público, motivada pelas intervenções; 

- decorrentes da realização de vistorias. 

Este regime de isenção visa, em consonância com o disposto no art.º 67º do RJRU, incentivar a 
realização das operações urbanísticas. 

O aludido regime de isenção deve vigorar até ao final do prazo de execução da presente operação de 
reabilitação urbana. 

A entidade gestora assegurará também a criação de mecanismos que garantam o apoio às ações de 
reabilitação, quer na vertente de informação quer na de tramitação processual, de modo a facilitar e 
promover as ações, apoiar candidaturas, divulgar os incentivos de caráter fiscal e financeiro disponíveis 
e apoiar a montagem do modelo económico das operações. 

11.1.2. Apoios e incentivos de natureza fiscal – municipais 

Os prédios urbanos localizados na Área de Reabilitação Urbana que forem objeto de reabilitação até à 
sua extinção, beneficiam de isenções de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e IMT (Imposto 
Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis), a saber: 

- a isenção de IMI ocorre por um período de cinco anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 
da reabilitação, desde que após a conclusão das obras o estado de conservação do imóvel for, 
pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção, podendo a isenção ser 
renovada por um período adicional de cinco anos; 

- a primeira transmissão onerosa de prédio urbano ou fração autónoma reabilitada e destinado 
exclusivamente a habitação própria e permanente, é isenta de IMT, assim como as aquisições 
de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística, desde que, no prazo de dois anos a 
contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras. 

Os edifícios devolutos ou em ruínas serão alvo de reavaliação no sentido de assegurar o aumento da 
incidência da carga fiscal incentivando-se com isso a sua reabilitação. Neste contexto, a taxa de IMI será 
agravada em 30%, ao abrigo do nº 6 do artigo 112º do CIMI, para os imóveis que apresentem um estado 
de conservação mau ou péssimo, ou seja, de nível 2 ou 1, respetivamente. 

11.1.3. Apoios e incentivos de natureza fiscal – nacionais 

Serão atendidos os apoios e incentivos de natureza fiscal definidos na lei de enquadramento orçamental 
e no Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

11.2.  Soluções de financiamento das ações de reabilitação 

Não está prevista a implementação de soluções de financiamento promovidas pelo Município. 

Poderão ser utilizadas soluções de financiamento para as ações de reabilitação urbana a desenvolver no 
quadro da ORU, previstas no programa nacional de incentivos públicos. 
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12. PROGRAMA DE INVESTIMENTO PÚBLICO 

 

12.1.  Sustentabilidade financeira 

A intervenção de reabilitação é norteada por duas valências: 

- requalificação do espaço urbano e desenvolvimento social (reabilitação integrada); 

- geração de receitas essenciais para a autossustentação da intervenção. 

Nestes termos, a manutenção pública da intervenção de reabilitação urbana proposta será financiada 
por fluxos financeiros suscetíveis de serem gerados a médio prazo no território. 

 

12.2.  Imóveis privados 

12.2.1. Enquadramento 

Na intervenção nos imóveis privados será adotado o princípio da subsidiariedade da ação pública face à 
ação privada. Caso a ação privada – coordenada pelo instrumento público de orientação – for suficiente 
para a concretização da reabilitação, não será necessária qualquer financiamento público. 

A intervenção pública assumirá, ao nível da intervenção em património privado, os papeis regulador e 
orientador, divulgando os apoios públicos existentes e os benefícios fiscais passíveis de serem obtidos 
pelos privados. 

Serão adotados procedimentos distintos para os imóveis habitados (pelos próprios ou por arrendatários) 
e para os imóveis devolutos, geradores de impactos negativos (v.g. insegurança, insalubridade, 
degradação paisagística). 

12.2.2. Apoio à realização de obras para situações sociais desfavorecidas 

O Câmara Municipal avaliará a possibilidade de providenciar apoio a munícipes em situações de 
manifesta carência económica, na realização de obras de construção, reparação, restauro ou 
beneficiação, com vista à garantia da existência de condições mínimas de habitabilidade, segurança e 
conforto, bem como à remoção de barreiras arquitetónicas e à melhoria das condições de mobilidade 
de pessoas portadoras de deficiência. 

Os apoios podem revestir a seguinte forma: 

- fornecimento, a título gratuito, de materiais de construção; 

- disponibilização de equipamento de construção; 

- elaboração de projetos de obras pelos serviços municipais; 

- formalização de pedidos de licenciamento ou de autorização de obras particulares. 

Os requisitos necessários para se aceder ao referido apoio são os previstos em regulamento próprio. 
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12.2.3. Penalizações para prédios degradados 

 Será majorada em 30% a taxa de IMI aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como 
tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 
perigar a segurança de pessoas e bens. 

 

12.3.  Património e espaço públicos 

A intervenção será efetuada fundamentalmente com recurso a apoios disponíveis ao nível do IHRU – 
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e a fundos europeus de desenvolvimento urbano. Na 
medida do possível, a Câmara Municipal afetará recursos próprios. 

 

13. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO 

O montante global do investimento para as ações propostas é 47.686.972,40 €, a saber: 

- investimento em património público: 10.822.776,90 €; 

- investimento potencial em património privado: 36.864.195,50 €. 

A quantificação do investimento foi efetuada tendo como referência obras semelhantes, recorrendo a 
preços unitários que refletem o grau de incerteza inerente a esta fase do processo. 

Nos Quadros I a III apresentam-se os valores do investimento em património público. 

 
QUADRO I 

INVESTIMENTO EM PATRIMÓNIO EDIFICADO PÚBLICO 
 

Nível de Intervenção Número de imóveis Investimento (€) 

Ligeira 29 5.538.139,50 

Média 6 411.036,00 

Profunda 0 0,00 

Demolição / construção 14 483.446,00 

Totais 49 6.432.621,50 

 
 

QUADRO II 
INVESTIMENTO EM PATRIMÓNIO EDIFICADO PÚBLICO – MURALHA 

 

Nível de Intervenção Extensão (m) Investimento (€) 

Ligeira 989,69 494.845,00 

Média 464,48 301.912,00 

Profunda 733,37 990.049,50 

Totais 2.187,54 1.786.806,50 
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QUADRO III 
INVESTIMENTO EM ESPAÇOS E INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS 

 

Nível de Intervenção Número Área (m2) Custo (€) 

Ligeira 47 56.431,41 1.415.084,00 

Média 10 36.953,92 2.771.544,00 

Profunda 1 1.313,08 203.527,40 

Totais 58 94.698,41 4.390.155,40 

 
 
No Quadro IV apresenta-se o investimento potencial em património privado. 
 

QUADRO IV 
INVESTIMENTO POTENCIAL EM PATRIMÓNIO PRIVADO 

 

Nível de 
Intervenção 

Estimado (€/m2) Número Área (m2) Investimento (€) 

Ligeira 150,00 726 174.707,52 26.206.128,00 

Média 400,00 99 18.565,52 7.426.208,00 

Profunda 750,00 15 2.760,82 2.070.615,00 

Demolição e/ou 

construção 
850,00 5 

1.366,17 
1.161.244,50 

  845 197.400,03 36.864.195,50 

 

 

 


