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PROJETO PRELIMINAR DE CONSTITUIÇÃO DE ARU DO BAIRRO DE S. MIGUEL À 

ESTRADA DA CAROCHA  

 

INTRODUÇÃO 

Ao abrigo do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei 307/2009, de 2 de outubro, 

na redação dada pela Lei 32/2012, de 14 de agosto) é proposta a delimitação da área de 

reabilitação urbana (ARU) do Bairro de S. Miguel à Estrada da Carocha. 

O espaço demarcado para a ARU íntegra conjuntos urbanísticos distintos, constituídos por 

ocupações com funcionalidades urbanísticas diversas, formando quarteirões com componente 

de habitação, pavilhões com instalações de atividades socio económicas e espaços mistos.  

Trata-se de uma área urbana consolidada e a consolidar, classificada na planta de 

ordenamento da cidade de Beja do PDM como solo urbanizado: espaço residencial e espaço de 

atividades económicas; e solo urbanizável destinado à instalação de atividades económicas. 

 

ESPAÇO URBANO 

O espaço urbano envolve três zonas distintas, constituídas por ocupações com funcionalidades 

urbanísticas diversas, mas integradas por uma relação territorial e um contexto de 

assentamento, com aspetos essenciais de ordenamento, partilhados por um percurso de 

implantação comum, onde emergiram problemáticas urbanas que afetaram globalmente a 

ocupação ao nível, quer da construção residencial, quer da instalação das atividades socio 

económicas.  

As três zonas são, respetivamente: a zona residencial do Bairro S. Miguel; a zona de atividades 

económicas do Bairro de S. Miguel; a zona de atividades económicas de S. Miguel à Estrada da 

Carocha. 

O início da ocupação urbana começou por volta dos anos cinquenta do século passado, por 

uma população oriunda do espaço rural, fruto do êxodo provocado pela mecanização intensiva 

da agricultura, que ao dispensar mão-de-obra causou uma deslocação de pessoas, em idade 

produtiva, para as cidades e consequente ocupação das respetivas periferias. Esta tendência é 

um dado mais que comprovado na história do urbanismo em Portugal e no mundo. As 

diferenças residem fundamentalmente na expressão que o fenómeno assumiu à época nos 

centros urbanos. Em Beja a sua expressão e impacte foram, comparativamente com outras 

urbes, moderados, mas prevalecentes na ocupação periurbana, fundamentalmente com a 

função residencial. É neste contexto que surge e se consolida o Bairro de S. Miguel, com um 

pendor essencialmente residencial, resultante da construção de habitações por gentes que 

encontravam na cidade trabalho, quer nas unidades económicas, quer nos serviços 

domésticos. Mais tarde, já na década de setenta, resultante da valorização do solo urbano e do 
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crescimento da cidade, assistiu-se à sediação na periferia de atividades económicas em 

espaços contíguos ao residencial, neste caso delimitado pela linha de caminho-de-ferro e, 

posteriormente, por uma circular rodoviária, de ligação interurbana, que veio a constituir um 

troço da EN 260 e do IP8. 

Ao longo do tempo, neste espaço da cidade, registou-se um desenvolvimento urbano marcado 

por traços de unidade marcantes entre as distintas funções urbanas em presença, que importa 

destacar como elementos de fundamentação para a definição dos limites da ARU, 

designadamente: 

 O carácter acentuado de uma ocupação precária e à margem de um enquadramento 

urbano programado, assumindo claramente um desenho caracterizado pela 

espontaneidade e pela evolução funcional das edificações, condicionados por quadros 

de utilidade prática orientados para dar respostas imediatas às necessidades dos 

residentes e dos operadores económicos; 

 O isolamento físico e uma perceção de depreciação global do espaço por parte de 

outras áreas da cidade constituem atributos desta área urbana, decorrente de um 

acantonamento provocado por barreiras à expansão natural do tecido urbano 

consolidado, com bloqueios ao nível infraestrutural e de inter-relação e conectividade; 

 Um percurso de implantação e fruição do espaço influenciado por determinantes 

comuns, relacionadas com uma ocupação da periferia sem escolhas, face aos custos e 

encargos financeiros de localizações alternativas. Este contexto vivencial contribuiu 

para reforçar, em termos subjetivos, um sentimento de identidade e de pertença 

partilhado, apesar de assumido em modos distintos pelos residentes e agentes 

económicos, que permitiu a emergência de um ambiente social marcado por um forte 

pendor de coesão local; 

 Uma coexistência pacífica e adulta, sem conflitualidade entre as diferentes funções 

presentes, numa relação de boa vizinhança; 

 A ausência de estigmatizações mútuas relevantes para a possível emergência de 

conflitos, marcando o território em causa com laços de identidade próprios e 

consistentes; 

 A existência de problemas de ordem urbanística (infraestruturas e serviços urbanos) 

comuns, cuja resolução aconselha a uma abordagem global e integradora, centrada no 

espaço-território; 

 A importância que a qualificação assume no contexto global da cidade, tendo em 

conta o peso atual e futuro das atividades económicas instaladas; 

 A possibilidade de criar um quadro de fruição de bens e serviços urbanos mais 

equilibrado, por forma a assegurar idêntica qualidade urbana aos residentes e aos 

agentes económicos locais, em relação ao que é proporcionado em outros espaços da 

cidade. 

Para além dos pressupostos enumerados, importa ainda referir que a qualificação do espaço 

da presente ARU também proporciona uma relação mais inteligente entre os diversos espaços 

da cidade permitindo reforçar, através do fator aproximação, as sinergias entre atividades e 

funções urbanas. Não é racional lançar uma dinâmica de crescimento urbano de um espaço, 
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quando há áreas do território onde se insere que se caracterizam por carências no acesso a 

bens e serviços urbanos de qualidade. A ARU, ao abranger os espaços ainda não edificados, 

está à partida a estabelecer as linhas estruturantes de um quadro de intervenção padronizado 

para um determinado nível de qualificação de bens e serviços, dando uma dimensão de 

execução com significado para a coesão do território urbano da cidade.  

Este é o caminho que contribui basicamente para a construção de Beja como cidade 

inteligente. 

OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A REABILITAÇÃO URBANA  

Do artigo 3.º do regime jurídico da reabilitação urbana pode-se identificar a prossecução dos 
seguintes objetivos: 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 
inadequados; 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário e 
dos espaços não edificados; 

f) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

g) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 
urbanos; 

h) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de 
desenvolvimento urbano, em que as ações de natureza material são concebidas de forma 
integrada e ativamente combinadas na sua execução com intervenções de natureza social 
e económica; 

i) Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos 
urbanos existentes; 

j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização 
coletiva; 

k) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a 
inclusão social e coesão territorial; 

l) Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, 
equipamentos, serviços e funções urbanas; 

o) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor 
gestão da via pública e dos demais espaços de circulação. 

Na zona urbana delimitada, justifica-se uma intervenção integrada de qualificação, devido à 
degradação de edifícios, à necessidade de superação de lacunas ao nível de equipamentos e de 
espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, à degradação e carências de infraestruturas 
rodoviárias e de comunicação, impondo-se desenvolver uma operação de reabilitação urbana 
que identifique um conjunto de ações articuladas no sentido de concretizar os objetivos gerais 
a aplicar à área de intervenção. 

O programa a elaborar definirá os domínios estratégicos fundamentais e as metas a alcançar e 
prazos para a sua execução faseada, quer em relação aos investimentos públicos, quer no que 
se refere a investimentos privados, inerentes à reabilitação do edificado, com especial atenção 
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aos espaços urbanos, quer em matéria de qualificação de equipamentos para usufruto de 
residentes e visitantes, garantindo uma estratégia integrada de atuação na área identificada.  

 

CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DA ARU  

A definição da Área de Reabilitação Urbana do Bairro de S. Miguel à Estrada da Carocha teve 

como critério incluir o Bairro de S. Miguel – componente residencial e espaço das atividades 

económicas do Bairro – os espaços das atividades económicas de S. Miguel à Estrada da 

Carocha e as áreas envolventes a afetar á utilização coletiva (espaços verdes e de lazer e 

instalação de equipamentos), assim como a área em que se prevê a ligação viária do Bairro a 

zonas mais centrais da cidade, assegurando a travessia da linha férrea, abrangendo a superfície 

total de 34,02ha. 

Deste modo, a ARU é constituída por três zonas que se apresentam na figura seguinte (extrato 

de orto foto mapa com as respetivas localizações), designadamente: 

1. Zona residencial do Bairro S. Miguel; 

2. Zona de atividades económicas do Bairro de S. Miguel; 

3. Zona de atividades económicas de S. Miguel à Estrada da Carocha. 

 

 

 

Os critérios que alicerçaram a delimitação da ARU respondem aos seguintes pressupostos 

estruturantes e de contexto: 
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 Unidade territorial baseada em relações profundas de coexistência e de vivências 

comuns de décadas, independentemente das diferenças funcionais, que concedem 

uma identidade própria ao espaço em causa; 

 Partilha de problemas comuns associados à qualificação urbana e ao acesso a bens e 

serviços urbanos de qualidade; 

 Incentivo à capacidade intrínseca evidenciada pela comunidade local de lidar, de 

forma autónoma e voluntariosa, com os problemas urbanísticos, proporcionado uma 

intervenção global e integrada, da parte dos poderes públicos, que contagie a 

reabilitação, como meio de reforçar os padrões de qualidade nas edificações, 

residências e pavilhões, e nos espaços exteriores; 

 Criação de massa critica no processo de transformação urbana, que sustente uma 

dinâmica de reabilitação e qualificação consistente e com impacte no espaço local e 

envolvente; 

 Quebra do isolamento físico e alteração na perceção de depreciação global do espaço 

por parte de outras áreas da cidade, resultante da criação de um novo contexto de 

relação urbana que projete o espaço no exterior; 

 Melhoria da imagem do Bairro e reforço da autoestima como requisito essencial para 

aprofundamento dos níveis de coesão urbana, tal como se pretende de uma cidade 

inteligente. 

 

Características gerais da ARU  

 

Área 
ha 

Nº de 
Edifícios 

Nº 
Fogos 

Estabelecimentos 
de comércio 

Estabelecimentos 
de serviços 

Estabelecimentos 

Industriais 

Nº 
Armazéns 

34,05 74 42 11 4 

 

2 7      

 

A área delimitada apresenta um total de 74 edifícios, dos quais 2 se encontram devolutos e 15 

em mau estado de conservação.  

 

BENEFÍCIOS FISCAIS  

De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 13º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a 

proposta de delimitação de uma ARU 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 alínea 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 
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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 artigo 71º 

dos Estatutos dos Benefícios 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 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 às 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.  

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 início 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: Nível 5 - Excelente, Nível 4 – Bom, 

Nível 3 – Médio, Nível 2 – Mau, Nível 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. 


