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Introdução 

Nos termos do previsto no n.1 do artigo 20º.- A, do Decreto- Lei 307/09 de 23 de outubro, na redação atual, cabe à 

entidade gestora das Operações de Reabilitação Urbana, neste caso ao Município de Palmela, elaborar anualmente um 

relatório de monitorização o qual deve ser submetido à apreciação da Assembleia Municipal, devendo o mesmo ser 

objecto de publicação no site do município em consonância com a deliberação deste órgão. 

O presente relatório incide sobre o ano de 2020, da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) do Centro Histórico de 

Palmela e da Operação de Reabilitação Urbana de Pinhal Novo, de tipo simples, publicadas pelo Aviso nº. 10913/2018, 

do Diário da República II série, em 9 de agosto de 2018, procurando avaliar o seu desenvolvimento e execução, face aos 

objectivos definidos, bem como identificar a dinâmica dos privados em função dos incentivos à reabilitação, e determinar 

potenciais ajustes com vista com vista à melhoria da implementação das Operações de Reabilitação em curso. 

Será ainda de deixar presente que à ORU do Centro Histórico de Palmela subjaz a delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) do Centro Histórico de Palmela, através do Aviso nº. 9277/2015 de 20 de agosto, e a ORU de Pinhal Novo 

à delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) através do Aviso n.º 9817/2015 de 28 de agosto, entendendo-se 

assim reportar no presente relatório as acções desenvolvidas em todo o processo para cada uma delas. 

Enquadramento cronológico 

17/06/2015 – Aprovação por unanimidade dos projetos de delimitação da ARU – Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Palmela e da ARU – Área de Reabilitação Urbana de Pinhal Novo, em Reunião de Câmara Municipal  

25/06/2015 – Deliberação de aprovação por unanimidade da delimitação da ARU do Centro Histórico de Palmela e da 

ARU de Pinhal Novo 

31/07/2015 – Submissão da deliberação de aprovação da ARU do Centro Histórico de Palmela e de Pinhal Novo ao IHRU 

– Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, em cumprimento do n.º 5 do artigo 13.º do Regime Jurídico de 

Reabilitação Urbana (RJRU) 

20/08/2015 – Publicação do Aviso nº Aviso n.º 9277/2015 de Delimitação da área de reabilitação urbana do centro 

histórico de Palmela 

28/08/2015 – Publicação do Aviso n.º 9817/2015 de Delimitação da área de reabilitação urbana do Pinhal Novo. 

21/03/2018 – Deliberação de Câmara de abertura de procedimento de consulta pública dos projetos da Operação de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Palmela e da Operação de Reabilitação Urbana de Pinhal Novo 

5/04/2018 – Submissão dos projetos de ORUs do Centro Histórico de Palmela e Pinhal Novo a parecer do IHRU 

6/04/2018 – Publicação em Diário da República do Aviso nº. 4613/2018, com abertura de período de discussão pública 

da ORU do Centro Histórico de Palmela e de Pinhal Novo 

18/05/2018 – Emissão de parecer Favorável à ORU do Centro Histórico de Palmela e de Pinhal Novo por parte do IHRU 

28/06/2018 – Submissão a deliberação e aprovação por unanimidade da Assembleia Municipal da Operação de 

Reabilitação do Centro Histórico de Palmela de Pinhal Novo 
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9/08/2018 – Publicação da aprovação das ORU do Centro Histórico de Palmela e de Pinhal Novo, através do Aviso nº 

10913/2018 Operação de reabilitação urbana do Centro Histórico de Palmela e Operação de Reabilitação Urbana de 

Pinhal Novo 

27/02/2020 – Submetido e aprovado em Assembleia Municipal o 1º relatório de Monitorização da Operação de 

reabilitação urbana do Centro Histórico de Palmela e Operação de Reabilitação Urbana de Pinhal Novo, e efectuada a 

respectiva publicação no site do Município.   

 

Fig: 1 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico 
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Fig: 2 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Pinhal Novo 

 

A operacionalização das Operações de 

Reabilitação Urbana 

A operacionalização das ORU previu o seu desenvolvimento em duas fases. Uma 1ª fase que decorre até à completa 

concretização metodológica da ARU e uma 2ª fase que se admite desenvolver pelo período de 5 anos, isto é em metade 

do prazo de vigência da ORU, com vista à completa implementação da Estratégia de Reabilitação Urbana definida para as 

Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), momento em que, nos termos do nº 2 do artº 20-A do RJRU, e perante avaliação da 

execução da Operação poderão ser propostas alterações ao instrumento de programação. 

Ao longo de 2020 foram desenvolvidas as seguintes ações tendentes ao cumprimento dos objetivos definidos: 
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Equipas  

ARU Palmela, acumulando com restantes funções do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico: 

1 dirigente (acumulando funções técnicas de arquitecto)  

4 Técnicos superiores – 3 arquitectos e 1 engenheiro (tempo parcial) 

1 Apoio técnico/ 2 administrativos 

1 Técnico superior da área das ciências sociais 

 

A equipa e estrutura funcional do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico, sofreu alterações no final de 2019 com 

influência em 2020 na sequência da reestruturação orgânica do Município de Palmela, e no contexto das funções 

partilhadas com o Departamento de Administração Urbanística, tendo por base o princípio da não duplicação de meios e 

potenciação dos recursos, na procura de ganhos de eficiência numa visão global da instituição.  

 

No processo de avaliação de procedimentos partilhados entre serviços foram identificados dois pontos críticos a 

melhorar: 

- o registo de novos processos urbanísticos – picagem, saneamento, carregamento de elementos digitais; 

- o cálculo de taxas urbanísticas e/ou despesa fiscal em cada processo de reabilitação. 

 

Foi assim acordada a reorganização da partilha de funções, procurando obter ganhos de eficácia para os munícipes na 

tramitação das suas pretensões, captando para o Gabinete algumas das funções antes cumpridas pelo DAU, ficando de 

forma sucinta acordadas as seguintes atribuições, sujeita ao devido reforço da equipa: 

 
DAU GRCH 

Secção de Apoio 

Administrativo 

SAA 

Processos NOVOS 

Receção pela SAA das pretensões e elementos 

instrutórios associados 

Constituição de processo (novo)  

Certificação dos elementos entregues 

Processos Pré-existentes 

Solicitação de processo EAD ou serviço  

Junção ao processo existente 

Certificação dos elementos entregues 

 

GRCH – 

Apoio 

Administrativo 

Recepção de processos/requerimentos com 

elementos certificados, após intervenção do 

SIP, quando aplicável 

 

Emissão de títulos 

Após a emissão de alvará 

(obras/utilização) /registo interno de CP 

remeter o processo para o SIP/Gabinete de 

Instrução e Pré-Análise. 

Serviço de 

Instrução e Pré-

análise 

SIP 

Elementos digitais  

Backup dos elementos digitais,  

Criando pasta em rede do processo, quando 

aplicável (novo), e subpasta relativa ao 

requerimento  

Verificação e apreciação liminar apenas dos 

elementos georreferenciados (planta de 

implantação e levantamento topográfico) 

Após emissão de titulo 

Inserção de dados na aplicação OBP das fichas 

do INE-SIOU após a emissão de alvará 

(obras/utilização)  

Registo interno de CP para efeitos de emissão 

do relatório mensal a remeter ao INE  

Alinhamentos/Cota de Soleira  

DAU-SIP/Gabinete de Instrução e Pré-Análise a 

gerir os pedidos de marcação/fixação de 

alinhamento e cota de soleira 

GRCH – 

Técnicos 

Instrução de Análise 

Verificação da instrução 

Saneamento 

Apreciação liminar dos restantes elementos e 

do procedimento legal aplicável  

Verificação e validação da taxa de 

apresentação, quando aplicável 

Análise técnica  

Promoção de Consultas (internas / externas) 

Mapa de áreas 

Cálculo de Taxas aplicáveis / perdas de 

receita  

Alinhamentos/Cota de Soleira 

As pretensões que carecem de fixação de 

alinhamento/cota de soleira devem ter esta 

questão devidamente identificada/assinalada 

aquando do envio dos alvarás de 

obras/registo interno de CP (ver ponto 

anterior). 
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Em final de 2019 e 2020 a equipa do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico foi assim reforçada na área urbanística, 

com um arquiteto e um administrativo, tendo em sentido oposto perdido um técnico na área da dinamização 

socioeconómica. 

 

Esta transformação alavancou a capacidade de resposta nos processos urbanísticos de reabilitação do edificado e trouxe 

ainda uma capacidade acrescida ao Gabinete de desenvolver trabalho de reflexão, planificação e dinamização de 

processos associados à Estratégia de Reabilitação Urbana. Em sentido contrário a perda de um recurso humano na área 

socioeconómica, inviabiliza ao Gabinete assumir o papel de executante de projetos nestas áreas, reforçando no entanto 

a sua missão conceptual e colaborativa com as áreas com funções próprias de desenvolvimento social, cultural e 

económico.  

 

ARU de Pinhal Novo 

 

A operacionalização da ARU de Pinhal Novo, que desde o inicio de 2020 com a publicação da nova estrutura orgânica do 

município em 31 de dezembro de 2019, ficou a cargo da Divisão de Atividades Económicas, Edificação e Reabilitação 

Urbana, tem sido assumida por uma equipa constituída por: 

1 dirigente 

2 técnicos superiores  

1 administrativo 

que vêm assegurando de forma pontual as tarefas que tem sido necessárias desenvolver na ARU cumulativamente com 

as atividades da Divisão que lhes estão atribuídas. 

Atendendo aos objetivos plasmados na estratégia de reabilitação urbana da ARU de Pinhal Novo, considera-se necessário 

para que se implemente um dinâmica de sensibilização junto dos proprietários/promotores do edificado na ARU a 

afetação de uma equipa técnica que possa assumir de forma continuada uma atuação conveniente designadamente, de 

identificação de prédios que se encontrem devolutos e em más condições de conservação, bem como dos seus 

proprietários, tarefa esta em articulação com os serviços de administração pública – Conservatória do registo predial e 

Autoridade tributária. 

 

Revisão de regulamentos municipais e definição da Estratégia Local de Habitação 

Após a aprovação da ORU foi promovida a alteração ao RTTM- Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, com vista à 

definição da taxa associada à emissão de parecer de enquadramento IFRRU – Instrumento Financeiro de Reabilitação e 

Revitalização Urbanas, a par da previsão das reduções e isenções associadas às operações urbanísticas de reabilitação e 

de emissão de parecer IFRRU, com enquadramento previsto nas ORUs aprovadas para o Centro Histórico de Palmela e 

para o Pinhal Novo. Abaixo são identificados os momentos-chave do processo e as alterações introduzidas tendo em 

consideração a experiência de aplicação entre 2019 e 2020: 

18/04/2018 - Submissão a reunião de Câmara do início do procedimento e participação procedimental referente à 

Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais (RTTM); 

22/08/2018 – Submissão de proposta de Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais (RTTM) e respectiva 

estimativa de despesa fiscal; 

26/09/2018 - Abertura de consulta pública através de publicação em DR. Aviso n.º 13803/2018 à alteração ao RTTM;  

28/11/2018 – Aprovação em Assembleia Municipal da proposta de alteração ao RTTM; 
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04/01/2019 – Publicação em Diário da República de Declaração de Retificação às anteriores alterações ao RTTM, no que 

respeita à numeração: Declaração de Retificação n.º 15/2019; 

07/01/2019 – Publicação através em Diário da república da Alteração ao RTTM, através do n.º 399/2019. 

12/01/2021 – Publicada alteração ao RTTM, com correção da redação do nº 13 do artº 9ºA, e alterado o artº 11 no que 

respeita aos benefícios previstos no Artº 9A, passando a liquidação automática em caso de cumprimento dos 

pressupostos de aplicação. 

Ao longo de 2020 foi desenvolvido o processo de revisão do Regulamento FIMOC – Programa de Financiamento Municipal 

a obras de conservação de imóveis localizados na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico. 

O programa de financiamento FIMOC reforça e alarga as medidas municipais defendidas na Estratégia de Reabilitação 

Urbana, nomeadamente o Centro Histórico de Palmela, onde estes apoios na componente de conservação do edificado 

são complementares aos incentivos e benefícios definidos para intervenções mais profundas de reabilitação. Esta revisão 

procurou salvaguardar os seguintes princípios: 

1. Ampliar o âmbito das obras de conservação a apoiar: 

 tornando elegíveis todas as fachadas das edificações, e não apenas as confinantes com espaço 

público;  

 integrar a elegibilidade de obras interiores com vista a melhorar a acessibilidade interna das 

habitações para pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência; 

 alargar a abrangência financiamento a obras de conservação em prédios com 30 anos ou mais 

anos situados no núcleo histórico de Palmela; 

 melhorar o desempenho térmico e acústico dos edifícios;  

 incluir a conservação ou restauro de elementos decorativos de relevância patrimonial 

(azulejos, ferro forjado, cantarias…) 

 promover a eliminação ou uniformização de elementos dissonantes (cabos e antenas, guardas, 

ar-condicionado, caixas técnicas, elementos publicitários…). 

2. Estimular a ocupação de prédios ou frações devolutos/desocupados, para habitação própria 

permanente ou afectação a arrendamento de longa duração, incentivando a criação de melhores 

condições de habitabilidade para ocupação plena: 

 incluindo este critério na selecção das candidaturas; 

 criando uma majoração ao financiamento para as obras elegíveis;  

3. Criar melhores condições de instalação e habitabilidade para jovens, maiores de 65 ou onde residam 

portadores de incapacidade: 

 criando uma majoração ao financiamento para obras elegíveis.  

 

Fig: 3 – Grafismo de programa FIMOC 
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Neste processo existiram os seguintes momentos-chave: 

17/06/2020 – Abertura do procedimento de Revisão do Regulamento FIMOC, com publicitação em edital de 18/06, com 

vista à constituição de interessados; 

04/11/2020 - Deliberação de abertura de período de discussão pública do projeto de Revisão do Regulamento FIMOC 

publicado em Diário da República, 2ª série, nº 228º, com o aviso nº 19103/2020, de 23 de novembro de 2020, terminado 

no dia 8 de dezembro, sem terem sido recebidas participações externas. 

25/02/2021 – Aprovada por deliberação em Assembleia Municipal a revisão do Regulamento FIMOC. 

18/03/2021 – Publicação do Regulamento FIMOC em Diário da Republica através do Aviso n.º 5063/2021. 

Será ainda de referir que em 2020 foi desenvolvida a Estratégia Local de Habitação (ELH) para o concelho de Palmela, 

tendo a mesma recolhido contributos das Estratégias de Reabilitação Urbana definidas para às Áreas de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Palmela e de Pinhal Novo, sendo declarada a associação de ambas as estratégias, vincada 

pela integração de respostas ancoradas em soluções de reabilitação do edificado. 

 

A Estratégia Local de Habitação de Palmela, foi aprovada em Assembleia Municipal no início de 2021 aguardando a 

pronúncia do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, para efeito de financiamento das medidas previstas. 

 

 

Procedimentos “via verde” 

Foram definidos procedimentos, prazos de execução e grau de priorização associados à agilização procedimental definida 

nas Operações de Reabilitação Urbana. Foram criadas orientações de trabalho para os vários serviços intervenientes com 

vista à sua clara aplicação, nomeadamente as classificações de requerimentos associados ao enquadramento das 

operações urbanísticas, no regime da Reabilitação Urbana e correspondente solicitação dos benefícios fiscais e 

financeiros associados, e que foram já identificados no anterior relatório. 

Do ponto de vista de desempenho, num exercício efectuado no GRCH a partir dos resultados de desempenho nos vários 

intervenientes técnicos, a tramitação de requerimentos associados a processos tem um tempo médio por requerimento 

de 5,14 dias resultando, em casos em que não existam consultas externas ou internas, num total de entre 7 a 30 dias 

desde a chegada ao Gabinete e a comunicação da decisão ou necessidade de melhor instrução. 

Como já antes identificado, entre o Gabinete de Recuperação do Centro Histórico e Departamento de Administração 

Urbanística, foi protocolada a reorganização tarefas e circulação de processos/requerimentos, procurando obter ganhos 

de tempo na tramitação e decisão.  

Verificam-se no entanto ainda dificuldades, no cumprimento deste compromisso os seguintes pontos:  

- 2 dias úteis de processamento desde a entrada dos requerimentos no DAU e envio para o GRCH; 

- prazo de 5 dias úteis, em sede de consulta interna dos serviços (pareceres internos). 

 

Porque o desempenho do Município e compromisso na diminuição dos custos de contexto é crucial para a confiança e 

segurança de munícipes e investidores em reabilitação, deve ser continuo e transversal o esforço no cumprimento desta 

determinação da Estratégia de Reabilitação Urbana, alocando os objetivos de tempo de emissão de pareceres ou 

processamento das tarefas aos objectivos de desempenho. Esta conquista será sempre consequente nos resultados do 

nosso trabalho no território e junto dos cidadãos. 
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Já tardava uma referência ao contexto “especial” do ano de 2020, ano de contingência por via das regras de segurança 

face ao Covid19. Em 2020 o que efetivamente se verifica no desempenho da gestão urbanística no Gabinete, bem como 

na Divisão de Atividades Económicas, Edificação e Reabilitação Urbana, é uma manutenção na resposta do serviço, com 

alguns ganhos nos tempos de tramitação/decisão. Assim, a contingência resultou na introdução de práticas 

desmaterializadas, nomeadamente na receção de requerimentos, tramitação interna e decisão, que obliteraram grande 

parte dos tempos de protocolo de circulação de documentos (expediente). Entende-se que, eventuais faltas ou falhas 

nestas soluções temporárias, devem ser encaradas como melhorias a introduzir – ou como fase de pré-teste – no rumo 

para a institucionalização da ambicionada desmaterialização de processos e procedimentos urbanísticos. 

Formulários em vigor: 

- ARU Reabilitação Urbana - Benefícios Fiscais e Financeiros (Certidão de localização em área de reabilitação e/ou vistoria 

antes da obra de reabilitação) - DAUF108 

- ARU Reabilitação Urbana - Benefícios Fiscais e Financeiros (Vistoria após realização de obra de reabilitação) - DAUF111 

Codificação de Requerimentos 

Código Designação 

CL-ARU Certidão de localização em ARU 

BFF-ARU-IN Benefícios Fiscais e Financeiros ARU - Candidatura (antes da realização de obra) 

CC-ORU Certidão de Conformidade com ORU 

BFF_ARU_FI Benefícios Fiscais e Financeiros ARU - Candidatura (após realização de obra) 

 

Gestão interna da informação 

Mantém-se simplificado o acesso no site do município a Emissão de plantas do SIG para emitir planta específica para as 

operações localizadas em ARU, a constituir anexo da certidão a emitir (com a delimitação da pretensão no tema ARUs). 

De igual modo se mantém o local na rede informática interna para partilha e controlo de execução, com acesso dos 

serviços envolvidos, no qual se disponibiliza, entre outros conteúdos, toda a documentação que se encontra disponível 

no sítio de internet da CMP e ficheiro contendo a lista com os processos existentes (inseridos na aplicação e em SIG) que 

estão em ARU, que permite desde logo auxiliar o atendimento no que respeita à verificação do enquadramento e 

possibilidade de apresentação de candidatura.  

No relatório anterior foi identificada a ausência de utilização deste instrumento, essencial para a monitorização dos 

processos em ARU, respectiva fase de desenvolvimento e conclusão. Neste sentido foi reforçada a necessidade da sua 

utilização junto dos serviços de Atendimento e serviços administrativos, para verificação e carregamento em caso 

recepção de requerimentos associados a ARU (email 27/08/2020). Verifica-se no entanto que esta base de dados não 

tem utilização rotinada, o que obrigará à avaliação mais detalhada do que está a falhar e que outras metodologias 

poderão ser introduzidas para cumprir os mesmos objectivos. 

Não foi cumprido em 2020 o objectivo de ter um plano de formação com mobilização de todos os intervenientes internos, 

com objectivo de melhorar os circuitos “Via Verde”. 
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Neste ano de trabalho à distância e com a diminuição de manipulação de processos, manifestou-se crucial a existência 

de um arquivo documental dos processos em OBP (aplicação de gestão urbanística), entendendo-se como matéria 

prioritária no trabalho interno.  

  

Comunicação externa 

Na componente de comunicação externa, foram compilados, actualizados e organizados os conteúdos associados à 

Reabilitação Urbana, divulgados por diversos meios com base em imagem gráfica desenvolvida para as Áreas de 

Reabilitação Urbana do concelho de Palmela. 

Identidade gráfica 

  

 

 
 

 

 
 

Fig: 4 – Identidade gráfica da Áreas de Reabilitação Urbana (ARU)  

 

Com o objetivo de maximizar a promoção da reabilitação urbana nas áreas de Reabilitação Urbana do Município de 

Palmela, foi desenvolvido o Programa de Dinamização da Reabilitação Urbana (formação/animação). Neste contexto 

foram identificadas as necessidades ao nível da informação e formação no âmbito da reabilitação urbana, definidos os 

públicos-alvo, objetivos, temáticas e a proposta do modelo mais indicado para a implementação de um programa de 

dinamização. Este programa tem um carácter plurianual, com início agendado para 2020 e conclusão em 2023, ano de 

avaliação das Estratégias de Reabilitação Urbana. Para o desenvolvimento deste programa foram envolvidas as diversas 

áreas funcionais com potencial de dinamização destas áreas urbanas, nomeadamente Desenvolvimento Económico e 

Turismo, Cultura, Património, entre outras. 

Na continuidade das apresentações públicas à população para divulgação da estratégia de reabilitação urbana e 

incentivos a ela associados, foi desenvolvida uma ação de apresentação em 28 de Fevereiro de 2020, no Espaço Cidadão 

em Palmela, intitulada “Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Palmela – Balanço e Desafios”, procurando 

estreitar relações entre o Município, enquanto entidade gestora, e os vários atores interessados na reabilitação, 

devolvendo os dados de monitorização da ARU, apresentando os desafios colocados a este território, ouvindo e 

esclarecendo as questões aí colocadas.  
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Fig: 5 e 6 – elementos de divulgação da sessão pública de 26 Fev. 2020 

 

Ao longo de 2020, no contexto do plano de Dinamização da RU, foi desenvolvido um vídeo promocional que tem o seu 

lançamento previsto para 2021, associado ao programa das Jornadas de Reabilitação Urbana em Palmela. Este programa 

foi inicialmente planeado para uma versão presencial, tendo a sua programação e formato sofrido as necessárias 

adaptações para cumprimento das regras de segurança, sem descurar os objetivos iniciais de criar espaços de reflexão, 

informação e formação, enquanto oportunidade de aproximação de todos os públicos intervenientes na Reabilitação.  

Assim, já com incidência em 2021, foi concretizada uma ação de formação em formato Webinar sobre o novo Regime da 

Reabilitação de Edifícios e Frações Autónomas, tendo como formadoras/es Fernanda Paula Oliveira (Doutora), professora 

da Faculdade de Direito (Universidade de Coimbra) e Raimundo Mendes da Silva (Prof. Doutor), professor do 

Departamento de Engenharia Civil (Universidade de Coimbra) e coordenador da equipa “Reabilitar como Regra” (RcR). 

Esta ação contou com a com a participação de 85 formandos (da CMP e externos) num evento amplamente valorizado 

pela comunidade técnica.  

 

Fig: 7 e 8 – Elementos promocionais do Webinar de Janeiro 2021 

Também foi alterado o programa inicialmente previsto para realização das Jornadas de Reabilitação Urbana em Palmela, 

estando em preparação uma primeira edição em formato online com os seguintes temas: 

 A REABILITAÇÃO E OS NÚCLEOS ANTIGOS  

 REABLITAÇÃO E PATRIMÓNIO  

 SOLUÇÕES PARA A REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS  
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Ao longo de três dias, irão abordar-se questões transversais da reabilitação urbana, focando a realidade de Palmela, e 

questões de carácter mais técnico, relacionadas com a intervenção sobre o edificado existente e os desafios associados. 

Com este evento o município pretende criar uma oportunidade para todos os interessados (proprietários, investidores, 

profissionais, estudantes) adquirirem mais conhecimentos sobre as Áreas de Reabilitação Urbana e a Reabilitação Urbana 

nas suas diversas dimensões. 

Está ainda ser preparada pela Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo uma campanha, associada ao plano de 

Dinamização da RU, com objectivo de valorizar o comércio local, com os rostos que diariamente apoiam a vida em 

comunidade no Centro Histórico de Palmela. Esta ação terá uma exposição em espaço público, criando um percurso de 

visitação ao núcleo mais antigo da vila de Palmela. 

Conteúdos e suportes 

Mantêm-se disponíveis todos os conteúdos associados às ARU na Página Web do Município de Palmela, no tema: 

Reabilitação Urbana: https://www.cm-palmela.pt/pages/1992   

Com criação de subtemas: 

ARU do Centro Histórico de Palmela https://www.cm-palmela.pt/pages/2310  

ARU de Pinhal Novo https://www.cm-palmela.pt/pages/2311 

Em 2020 foram partilhados através do tema Reabilitação Urbana da página web do Município outros conteúdos 

considerados relevantes para acesso dos públicos interessados: 

- Relatório de Monitorização das ARU do Centro Histórico e de Pinhal Novo - https://www.cm-

palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/11310/p_5_novo_operacao_de_reabilitacao_urbana_do_centro

_historico_palmela_e_pinhal_novo.pdf 

- PDF da apresentação pública de 26 de Fevereiro de 2020 sobre a ARU do Centro Histórico de Palmela -https://www.cm-

palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/11264/apresentacao_aru_ch_2020_final.pdf 

- Relatório e respectivas conclusões do estudo do LNEC sobre revestimentos exteriores dos edifícios no Centro Histórico 

de Palmela  

https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/12171/relatorio_lnec_i.pdf 

https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/12172/relatorio_lnec_conclusao.PDF 

 

Fig: 9 – Exemplo de conteúdos da página Web do Município 
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Foi reforçada a edição do folheto de suporte à comunicação, com objectivo de: 

- Distribuição generalizada à população; 

- Como instrumento de mediação de atendimentos presenciais;  

- No apoio às acções de divulgação públicas. 

 

Outros suportes: Outdoor,  mupis e lonas. 

 

 

Fig: 10 e 11 – Outdoor  

 
 

Fig: 12 –  Mupi Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Pinhal Novo 
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Está a ser trabalhada entre o Gabinete de Recuperação do Centro Histórico e o Gabinete de Comunicação uma proposta 

para o novo micro-site do Centro Histórico de Palmela, estando finalizada estrutura e conteúdos considerados úteis para 

vivência neste território versando os temas: Descobrir, Habitar e Investir, Eventos e Iniciativas. 

 

Também em fase de conclusão estão dois documentos a editar pelo Município de Palmela, fulcrais para a informação e 

ação dos munícipes e investidores: 

- GUIA DO INVESTIDOR, um trabalho editorial desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Turismo para apoio documental aos interessados em investir no território,  

- GUIA INFORMATIVO PARA O LICENCIAMENTO - CENTRO HISTÓRICO DE PALMELA, um trabalho de revisão do 

Guia prático anteriormente editado, com toda a informação sobre o enquadramento legal para obras a realizar 

na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico. 

 

A execução da Estratégia de Reabilitação 

Urbana 

No contexto da Operação de Reabilitação Urbana e execução da Estratégia de Reabilitação definida, o Gabinete de 

Recuperação do Centro Histórico de Palmela, manteve neste segundo ano as linhas de trabalho identificadas no primeiro 

relatório: conhecer e aprofundar os instrumentos de suporte à gestão urbanística no quadro legal disponível na área da 

reabilitação urbana e promover a proximidade com os interessados na execução da reabilitação no Centro Histórico de 

Palmela, aproximando e enquadrando as suas expectativas ao contexto de gestão urbanística e de protecção patrimonial 

presente e estimulando o seu conhecimento do quadro legal e fiscal de excepção de incentivo ao seu investimento. 

Para o cumprimento desta missão, em contexto de planeamento, foram desenvolvidos estudos e propostas para a 

melhoria da paisagem urbana de Palmela e sustentação de decisão em sede de exercício de direito de preferência ou 

proteção da paisagem da vila no âmbito da gestão urbanística. Foram assim concluídas as cartas de levantamento do 

edificado, com articulação destas duas componentes de informação, constituindo um instrumento de consulta e apoio à 

decisão, com potencial para integração nos instrumentos de Planeamento do Concelho.  
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Fig: 13 –  Levantamento e proposta de proteção da paisagem urbana (Centro Histórico de  Palmela) 

Demos, no Centro Histórico, continuidade ao processo de minimização de impactos gerados pelas infraestruturas aéreas 

de comunicação para encontrar soluções que, em respeito pelos diversos interesses públicos em causa, conciliem a 

qualidade paisagística e patrimonial e resposta dos serviços de comunicação instalados. Esta iniciativa tem o necessário 

envolvimento da ANACOM e Direção Geral de Património Cultural e tem merecido o reconhecimento dos vários 

intervenientes, nomeadamente da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico. No final de 2020 

encontram-se menos três estruturas instaladas no Centro Histórico. 

Neste ano foi ainda apresentado um levantamento e proposta metodológica com vista à revisão/atualização do Plano de 

Circulação, Sinalização e Estacionamento no Centro Histórico de Palmela, procurando caminho para o cumprimento do 

objectivo de “Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública e 

dos demais espaços de circulação” plasmado na Estratégia de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Palmela.  

Com a prossecução do investimento privado na reabilitação do edificado e consequente ocupação permanente dos 

edifícios por via do seu uso habitacional ou dinâmica socioeconómica, planificar uma resposta de qualidade e que defenda 

o equilíbrio dos usos do espaço público urge, necessitando de respostas e projetos criativos para os desafios colocados 

no Centro Histórico de Palmela.  

Sendo crucial para o território em causa a protecção patrimonial, estão identificadas questões eminentemente jurídicas 

que aguardam clarificação por parte da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) para um correto enquadramento 

das pretensões no que diz respeito à aplicação do previsto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, enquadrado pelo 

DL 307/2009 de 23 de outubro, na sua atual redacção, nomeadamente na aplicabilidade do Regime Especial de 

Reabilitação Urbana, tendo em conta o determinado no DL. 309/2009 de 23 de outubro. O Município mantém ainda 

contactos com a DGPC para clarificação do enquadramento legal da responsabilidade sobre das medidas preventivas de 

salvaguarda patrimonial.  
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No contexto da Operação de Reabilitação Urbana e execução da Estratégia de Reabilitação definida para o Pinhal Novo e 

uma vez estabelecido o quadro legal aplicável à Área de Reabilitação Urbana, manteve-se o trabalho de verificação e 

validação das prioridades de reabilitação do edificado, tarefa esta que se impõe prosseguir. Manteve-se a promoção de 

ações tendentes à conservação do edificado, no âmbito do artigo 89.º do Regime Jurídico de Edificação e Urbanização 

tendo-se desencadeado ações, por via de execução coerciva de obras em edifícios cujo estado de conservação se 

constituía perigo para pessoas e bens. Iniciou-se o processo de identificação de proprietários, de imóveis devolutos e em 

más condições de conservação. 

Sensibilização e divulgação dos apoios e incentivos 

 

No quadro da ação do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de Palmela e dando continuidade e aprofundando a 

vocação de proximidade do serviço, procurou-se em 2020 manter o diálogo com os requerentes, implementando 

soluções de atendimento técnico de enquadramento a requerentes, técnicos ou outras partes interessadas na 

reabilitação urbana, representantes do sector imobiliário ou investidores. Este atendimento realizou-se 

preferencialmente à distância e, sempre que a situação o exigiu, de forma presencial respeitando as regras de segurança. 

Estes atendimentos procuram clarificar e enquadrar as pretensões de reabilitação e investimento, do ponto de vista 

urbanístico, no contexto da protecção patrimonial ou do uso a que se destina, contando-se para o efeito, com o 

envolvimento de técnicos de outras áreas funcionais do Município sempre que necessário. 

 

Gráfico 3 - Gestão urbanística Centro Histórico – Evolução requerimentos / atendimentos. 

Considerando o ano particular em causa, foi desenvolvido um plano de contato à distância com os detentores de 

pretensões na ARU de Palmela, no sentido de dar suporte às suas necessidades de conhecimento dos benefícios, mas 

também agilizar e incentivar a sua ação no contexto dos seus processos de reabilitação. Neste âmbito foram efetuados 

em 2020, 29 contatos de diagnóstico sobre o conhecimento das medidas e incentivos por parte dos requerentes e 

submetidos 26 emails com informação dedicada e adaptada a cada situação concreta. Poderá inferir-se que desta 

metodologia resultou a entrada de requerimentos para acionamento de benefícios fiscais e financeiros associados aos 

processos de reabilitação em curso, cujos resultados serão analisados mais à frente.  

Perante as intenções dos requerentes ou seus representantes, foi divulgado o quadro de benefícios aplicáveis e aprovados 

em sede de Operação de Reabilitação Urbana ou de âmbito municipal ou nacional: 

- FIMOC – Programa Municipal de Financiamento da Obras de Conservação 

- Benefícios fiscais e financeiros associados à Reabilitação Urbana – de âmbito regulamentar municipal (taxas urbanísticas) 

ou outros incentivos fiscais (IMI, IMT, IVA, tributação reduzida de mais-valias, rendimentos prediais,…); 
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- Enquadramento de programas nacionais, como o Reabilitar para Arrendar, Porta 65 e IFRRU – Instrumento financeiro 

de reabilitação e revitalização urbanas. 

- Outras opções de financiamento para projectos de investimento ou promoção da empregabilidade que possam estar 

disponíveis e respectiva forma de acesso (p.ex.SI2E). 

No período em causa, foi desenvolvida uma ação de promoção, divulgação e balanço da implementação da Estratégia 

ARU do Centro Histórico de Palmela, no dia 26 de fevereiro de 2020, no Espaço Cidadão, conforme acima mencionado.  

A divulgação da Área de Reabilitação de Pinhal Novo e dos respetivos benefícios e incentivos quer financeiros quer fiscais 

foi efetuada a todos os que, em contato com a Divisão, manifestaram interesse em obter informação associada a imóveis 

dentro da Área de Reabilitação Urbana, assim como aos que, sendo proprietários e residentes na referida Área 

pretendiam o desenvolvimento de operação urbanísticas, ou ocupação de via pública para obras isentas de controlo 

prévio. 

Também no âmbito de realização de vistoria subjacente ao dever de conservação, foram os interessados, informados da 

disponibilização de incentivos à reabilitação e conservação do edificado passiveis de serem concedidos, pelo facto de os 

imóveis se situarem em Área de Reabilitação Urbana. Na oportunidade e em qualquer destas situações distribuíram-se 

folhetos explicativos com aquele benefícios, incentivos e forma de como os obter. No ano de 2020 em que se verificou 

confinamento devido à Pandemia foram também prestados esclarecimentos aos interessados, através de meios de 

comunicação alternativos, designadamente por contato telefónico e comunicação eletrónica (e-mail). 

 

Dinamização da ação dos privados e acompanhamento 

Em qualquer das operações de reabilitação urbana é privilegiada a reabilitação do edificado da iniciativa dos proprietários 

e titulares de outros direitos, ónus e encargos de edifícios ou frações nela compreendidos, na sequência de iniciativa 

própria ou da determinação de reabilitar a enviar pelo Município. 

A reabilitação de edifício ou frações assenta no enquadramento legal em vigor, designadamente o Plano Diretor Municipal 

de Palmela, no Regulamento Urbanístico do Município do de Palmela e as demais disposições legais aplicáveis em vigor, 

incluindo as de salvaguarda de património, no que se aplica a ZEP – Zona Especial de Proteção. 

Assim, desde a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Palmela, foi divulgado o quadro legal 

de enquadramento no regime jurídico de reabilitação urbana, tendo sido aberta a possibilidade dos interessados 

poderem acionar, desde 2015, os procedimentos que, a par da operação urbanística em causa, poderiam dar lugar à 

aplicação dos benefícios fiscais e financeiros previstos. 

Deste modo desde 2015 até dezembro de 2019, foram submetidos a apreciação do Gabinete de Recuperação do Centro 

Histórico de Palmela 64 requerimentos de Licenciamento, sendo predominantemente de operações urbanísticas 

localizadas no Núcleo do Centro Histórico de Palmela. 

 CL-ARU BFF-ARU-IN CC-ORU BFF_ARU_FI 
Nº requerimentos de controlo 

prévio / Reabilitação com 

Legalização 

Localizados 

Núcleo CH 

Fora do 

Núcleo CH 

2015/2019 26 17 1 2 64 57 7 

2020 12 6 2 2 16 13 3 

 

 



 

   19 
  

De 25 processos em andamento em ARU, 10 iniciados antes de 2020, 12 não acionaram benefícios fiscais. Identificam-se 

desde 2015, data de delimitação da ARU, iniciativas de controlo urbanístico associadas a 98 prédios situados na ARU do 

Centro Histórico de Palmela, sendo as de Licenciamento ou Legalização com obras um total de 80.   

Em 2020 foram concluídas duas operações sobre as quais foram accionados todos os mecanismos de incentivos em Área 

de Reabilitação Urbana (fotos antes e depois), estando em condições de avançar com procedimento de certificação de 

ação de reabilitação mais duas no final de 2020. 

Das 16 novas operações de licenciamento ou legalização com obras entradas em 2020, 3 foram fora no núcleo histórico, 

prevalecendo a iniciativa dentro malha mais antigo do Centro Histórico com 13 operações de controlo prévio 

desencadeadas, correspondendo a 81%. 

Estas operações urbanísticas comportam ações que poderão não ser enquadráveis no regime jurídico de reabilitação 

urbana, não representando a subida de estado de conservação estimada para o universo identificado de 236 edifícios no 

Núcleo do Centro Histórico de Palmela e 46 fora do Núcleo do Centro Histórico de Palmela, passiveis da subida de dois 

níveis de conservação. 

Das operações urbanísticas submetidas a apreciação, apenas 6 (37,5% do total de requerimentos) acionaram o pedido de 

vistoria antes do início da obra, verificação essencial para que possa ser determinado o cumprimento dos critérios de 

reconhecimento da ação de reabilitação e deste modo o enquadramento na aplicação da totalidade dos benefícios fiscais 

ou financeiros disponíveis em ARU. Estes números expressam uma subida de 10,5% em relação ao verificado no anterior 

relatório, referente a 2015/2019. 

Será ainda importante referir que houve uma evolução significativa na percentagem das operações que acionaram 

pedidos de acesso a algum benefício associado à ARU. 

Gráfico 4 e 5 – Comparativo requerimentos entrados na ARU do Centro Histórico associados a benefícios 

Mais se verifica que foram apresentados 12 pedidos de certificação de localização em Área de Reabilitação Urbana do 

Centro Histórico de Palmela, nem todos associados a requerimentos de controlo prévio ou a pedidos de vistoria inicial, 

ou seja apenas 50% avançaram com pedido de vistoria para acesso à totalidade dos benefícios fiscais e financeiros.  

 

Gráfico 6 – Incidência de requerimentos de controlo prévio por localização dentro da ARU do Centro Histórico 
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Das operações urbanísticas submetidas a controlo prévio, duas concluíram o processo de enquadramento no RJRU, tendo 

sido certificada a conformidade desta ação com a estratégia de reabilitação definida para o Centro Histórico de Palmela, 

culminando com a competente comunicação à Autoridade Tributária. No final de 2020, estavam mais duas operações 

urbanísticas em condições de concluir este processo, aguardando-se a submissão dos respectivos requerimentos. 

Pese embora o enquadramento do reconhecimento da ação de reabilitação nos termos do previsto no nº 4 do artº 45 do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, transposto para a Operação de Reabilitação Urbana, remeta para a apresentação de 

pedido de aplicação das reduções e isenções em simultâneo com a operação urbanística, tal não se tem demonstrado na 

iniciativa dos particulares. Deste modo foi desencadeada em 2020 uma iniciativa de seguimento dos processos localizados 

na ARU do Centro Histórico de Palmela, procurando fazer um diagnóstico do conhecimento dos requerentes sobre os 

benefícios ao seu dispor, das operações urbanísticas em causa, e fornecendo informação dedicada, ficando ao seu critério 

solicitar a sua aplicação. Este processo, ocorrendo em ano de pandemia, mostrou-se igualmente útil para desmistificar as 

dificuldades de dar seguimento aos seus processos, facilitando a interlocução com o Gabinete de Recuperação do Centro 

Histórico e o normal prosseguimento das ações de reabilitação ou conservação. 

Nesta abordagem de aproximação da administração aos requerentes, temos procurado dar suporte às questões dos 

particulares, dotando-os de melhor conhecimento sobre a tramitação dos seus processos e fazendo cumprir os objectivos 

comuns de boa prossecução das operações em curso.  

A execução da ARU do Centro Histórico de Palmela em números 

  
Localizados 
Núcleo CH 

Fora do Núcleo 
CH 

Localizados 
Núcleo CH 

Fora do Núcleo 
CH 

  2015/2019 2020 

Número de edifícios em ARU (passíveis de enquadramento 
RJRU) 

236 46 231 44 

Requerimentos entrados de controlo prévio 57 7 13* 3 

Pedidos de vistoria para determinação de grau de 
conservação (antes da obra) 

15 2 6 0 

Pedidos de Certificação de Localização em ARU 21 5 10 2 

Pedidos de Vistoria para determinação de grau de 
conservação (após a obra) 

- 2 2 0 

Pedido de certificação de conformidade com ORU - 1 2 0 

Obras a decorrer (Licença emitida) 8 1 11 0 

Obras concluídas  5 2 7 1 

Estimativa de investimento privado  4.703.747,32 € 486.506,43 € 894.084,60 € 431.526,27 € 

 5.190.253,75 € 1.325.610,87 € 

*processo E 666/07CH com LOE 6605/2019 
contabilizado em 2020     
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RUA HELIODORO SALGADO Nº 31 

Antes da intervenção Vista actual 
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RUA DE NENHURES, Nº7 
Antes da intervenção Vista actual 

 

 

 

 

 

 
Rua General Amílcar Mota, 59-61 

Antes da intervenção Vista actual 
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RUA CORONEL GALHARDO N.º18-20 

Antes da intervenção Vista actual 
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Rua da Saboaria, 52 

Antes da intervenção Vista actual 
 

 

 

 

 
Rua Aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral e Rua General Amílcar Mota 

Antes da intervenção Vista actual 
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Fig: 14 – Procedimentos Urbanísticos registados em ARU e respectivo grau de maturidade 

Do ponto de vista do investimento privado, de acordo com o levantamento dos dados disponíveis nas operações 

urbanísticas submetidas a controlo prévio, estima-se um investimento global de 1.325.610,87 € sendo que o mesmo não 

cobre a totalidade das operações por indisponibilidade de informação. Do investimento apurado, verifica-se que 

894.084,60 € (67,45%) correspondem a investimento efectuado na reabilitação/recuperação de imóveis no núcleo do 

Centro Histórico de Palmela, correspondendo 431.526,27 € (32,55%) a operações realizadas na área de transição até ao 

limite da ARU. 

No contexto dos apoios financeiros mantém-se em vigor o FIMOC – Programa Municipal de Financiamento a obras de 

conservação na área de intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de Palmela, sendo o mesmo 

compatível com a aplicação de outros benefícios que não impliquem sobreposição de financiamento. Foram recebidas 

duas candidaturas no âmbito deste programa, resultando num processo aprovado no ano de 2020. Foram ainda 

concluídos quatro processos de obra com apoio ao abrigo do FIMOC, com um montante global de financiamento de 

16.853,31 €. Destas, duas accionaram outros benefícios ARU. 

No quadro do IFRRU – Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas, no período em causa não foi 

solicitado qualquer parecer de enquadramento no instrumento financeiro, verificando-se que até à data nenhum dos 

antes solicitados se materializou em candidatura aos fundos disponíveis.  

No contexto do incentivo à dinâmica dos privados, será ainda importante sublinhar as medidas que anualmente são 

sujeitas a aprovação em Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do previsto no Artº 112 

do Código do IMI, com vista à aplicação de incentivos fiscais em sede de IMI a prédios em bom estado de conservação e 
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habitabilidade. Estas medidas de promoção da ocupação plena dos edifícios e combate à desertificação, são aplicadas 

desde 2006.  

No ano 2020, com efeitos em 2021, foi reconduzida a identificação por proprietárias/os, num total de 661 prédios urbanos 

passiveis de acolhimento deste benefício, acolhendo redução de IMI em 30%, dos quais 243 estavam na condição de 

arrendados. A estes últimos é acrescido um benefício de 20%, totalizando uma redução de 50% em sede de IMI. 

Para boa concretização desta campanha em 2020 foi desenvolvido um plano de atendimento e recepção de candidaturas, 

procurando privilegiar o Balcão Online, sem descurar o atendimento presencial salvaguardando as regras de prevenção 

de risco e segurança Covid 19, adequada aos públicos do Centro Histórico de Palmela. 

No plano das penalizações, identificaram-se 51 prédios urbanos devolutos, no estrito no cumprimento da identificação 

de proprietárias/os e respetiva notificação (em conformidade com o DL n.º 159/2006 de 08/08, com as alterações 

introduzidas pelo DL. 67/2019 de 21 de maio), para promoção de agravamento em sede de IMI. Sendo uma medida 

gravosa, a mesma cria oportunidades de aproximação dos proprietários, dotando-os da informação sobre consequências 

da desocupação, mas por outro lado do conhecimento sobre os benefícios e vantagens de fazer reverter a situação do 

seu prédio, através da reabilitação e ocupação plena. 

Esta motivação pode ainda vir a ser fortalecida pelas medidas previstas na nova redação do regulamento FIMOC, 

nomeadamente com a majoração do apoio financeiro em candidaturas que melhorem a habitabilidade edifícios devolutos 

ou desocupados, tornando-os disponíveis para arrendamento de longa duração ou habitação própria. 

Na Área de Reabilitação Urbana de Pinhal Novo, tem-se verificado uma reduzida iniciativa por parte dos privados, quer 

na construção em espaços vagos, quer nas operações urbanísticas de reabilitação do edificado. A pandemia que assolou 

o ano de 2020, associado ao facto de estarmos perante uma ORU simples, dependente da iniciativa dos particulares, e de 

um edificado se encontra na grande maioria ocupado por agregados familiares de dimensão reduzida, levou a que os 

números associados à execução da ORU, não tivessem evolução face ao ano anterior, independentemente de se registar 

um maior interesse, dos proprietários na obtenção informação sobre a ARU.  

Ainda assim, no inicio de 2020, alguns operadores económicos no desenvolvimento de pretensões para o local, intenções 

que não foram prosseguidas durante o período pandémico que se atravessou. 

 A execução da ARU do Pinhal Novo  

De acordo com os elementos disponíveis, registaram-se: 

 2019 2020 

Edifícios em ARU (passíveis de enquadramento RJRU) 705 

Requerimentos entrados de controlo prévio  9 5 

Pedidos de vistoria para determinação de grau de conservação (antes da obra) 1 2 

Pedidos de Certificação de Localização em ARU 3 3 

Pedidos de Vistoria para determinação de grau de conservação (após a obra) - - 

Pedidos de certificação de conformidade com ORU - - 

Licenças de obras emitidas - - 

Pedidos de autorização/alteração de utilização  3 
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Obra pública 

 

No âmbito do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Urbano (PEDU) e respetivo Plano de Ação para a Regeneração 

Urbana (PARU), e sem prejuízo da primazia dada à reabilitação promovida pelos particulares, tem o município prevista a 

concretização de intervenções estruturantes de investimento de qualificação de espaço público e infra-estruturas e 

edifícios emblemáticos do Centro Histórico de Palmela. 

O quadro que se apresenta abaixo resume as operações submetidas e sujeitas a reprogramação no início de 2021. A 

Operação R5. De Requalificação do Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho terá um investimento total de 

760.706,69€; sendo uma operação com uma componente não elegível no montante de 382.713,34€. Das operações em 

desenvolvimento, a Requalificação do Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, é a que neste momento tem maior 

grau de maturidade, sendo uma empreitada em curso. 

As operações R2. e R6., foram alvo de reprogramação física e financeira, apresentando-se atualmente com os 

investimentos abaixo descritos, cuja taxa de comparticipação será de 50%.  

A operação R7. de Requalificação da Rua Serpa Pinto, concluída em 2018, renovou e qualificou os pavimentos existentes 

na área de intervenção, ajustando os perfis das vias e promovendo a substituição das redes públicas de infraestruturas, 

com reforço da rede de hidrantes de combate a incêndios, de modo a responder adequadamente às necessidades da 

população. Com esta operação procurámos igualmente contribuir para a atratividade e fixação de novos residentes e de 

atividades económicas e dinamizar mercado de arrendamento urbano, factores influentes na criação de riqueza e 

aumento dos postos de trabalho, permitindo uma qualificação e valorização do tecido urbano (ambiente e paisagem) 

com vista a potenciar igualmente a iniciativa privada de reabilitação do edificado. 

6.5. PARU  - 

REGENERAÇÃO URBANA 

(ARU CENTRO 

HISTÓRICO DE 

PALMELA) 

R2. Requalificação da Capela de S.João Baptista FEDER 409.435,87 818.871,74 50% 

R5. Requalificação do Salão Nobre dos Paços de Concelho FEDER 188.996,68 760.706,69 25% 

R6. Requalificação do antigo edifício da GNR (Reservas 

Arqueológicas Municipais) 
FEDER 316.520,87 633.041,74 50% 

R7. Requalificação da Rua Serpa Pinto (CONCLUIDO) FEDER 111.783,58 223.567,16 50% 

Subtotal 6.5  FEDER 1.026.737,00 2.436.187,33  

 

A ARU de Pinhal Novo tem vindo a acomodar projetos/intervenções no âmbito da obra pública, com vista à renovação 

urbana tendente a suscitar o maior interesse dos particulares pela reabilitação do edificado. Dentro destas obras publicas, 

destaca-se as intervenções no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), conforme se explicita no 

Quadro seguinte, cujas obras se encontram em curso, designadamente a Requalificação do Monte do Francisquinho e a 

intervenção no Largo do Mitra, com constituição de parqueamento automóvel e dotação do espaço com novas 

funcionalidades associadas à mobilidade sustentável, isto para além de já se encontrar concluída a intervenção junto à 

ligação intermodal, no parqueamento automóvel junto á estação de caminho-de-ferro, ciclovias e vias pedonais. Assim, 

perspetiva-se que estas intervenções se constituam num incentivo aos privados e ao investimento na reabilitação dos 

seus imóveis. 
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Enquadramento e intervenções de iniciativa pública na ARU de Pinhal Novo 

 

PAMUS - Plano de ação de mobilidade 

urbana sustentável – 

Adoção de formas de mobilidade 

sustentáveis e de promoção da 

intermodalidade na zona sul de Pinhal 

Novo e a Requalificação dos espaços 

degradados, melhorando as 

acessibilidades e mobilidade 

M3 - Ligação intermodal Pinhal Novo Sul- 

parqueamento automóvel junto á estação de 

caminho-de-ferro, ciclovias e vias pedonais.  

M.5 - Ligação do Largo adjacente à Rua Infante Dom 

Henrique (antigo Largo da Mitra) á zona central do 

Pinhal Novo – Intervenção em parqueamento 

automóvel e dotação do espaço com novas 

funcionalidades associadas à mobilidade 

sustentável; 

 

 

 

170.750,71€ 

 

85.375,35€ 

cofinanciado 

50% pelo FEDER 

 

PAICD  - Plano de ação integrado para as 

comunidades desfavorecidas -  

Desenvolvimento económico e apoio 

social 

C1 - Requalificação do Monte Francisquinho num 

espaço onde, em articulação com os agentes locais e 

parceiros, se possam desenvolver atividades 

(investigação, inovação, criação de emprego, etc) 

tendo em vista o apoio social a públicos 

diversificados 

 

 

948.151,75€ 

474.075,87€ 

cofinanciado 

50% pelo FEDER 

Subtotal   1.118.902,46€ 
559.451,22€ 

cofinanciado pelo 

FEDER 

  

 

Conclusões 

O período em análise, referente ao ano de 2020, pese embora tenha sido assombrado por acontecimentos de saúde 

pública com impacto na vida dos cidadãos, não se mostrou adverso ao bom desenvolvimento da Operação de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Palmela, confirmando-se por parte dos particulares o interesse em investir e reabilitar no 

Centro Histórico de Palmela. 

Este dinamismo exige por parte do Município de Palmela, enquanto entidade gestora, a continuidade dos seus esforços 

no acompanhamento de proximidade dos processos de reabilitação; da promoção do conhecimento sobre o 

enquadramento legal da reabilitação de edifícios e da reabilitação urbana, no sentido mais lato, a par de todo o quadro 

de incentivos disponíveis como estímulo à reabilitação. 

Deverá estar igualmente sensível aos sinais dos seus interlocutores que acusam desgaste perante custos de contexto 

elevados (tempo e carga burocrática); preferem a adesão a benefícios de aplicação simples e escorreita; necessitam de 

proximidade com administração como descodificador e facilitador na compreensão da hermética urbanístico-

administrativa. 

A plena concretização dos objectivos plasmados na legislação associada à Reabilitação e nas Estratégias definidas no seu 

encalce; a aplicação do edifício legal que suporta estas ações e do quadro fiscal que, benevolentemente, as estimula, 

carecem duma visão de simplificação, acessibilidade e transparência, de alívio procedimental e de política fiscal, sob pena 

de ver frustrados os seus princípios. 
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Assim, no que às competências e funções municipais possa estar a seu alcance cumprir, deverá o Município procurar 

estabilizar soluções que respondam às necessidades e expectativas dum serviço público eficiente e de qualidade, que 

aliás persegue no seu quotidiano. 

Já no ano transato identificámos a ausência de correspondência de entrada de pretensões urbanísticas e do efectivo 

acionamento dos mecanismos de aplicação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, nomeadamente no que se 

relaciona com os procedimentos / requerimentos de acesso aos benefícios fiscais. Esta questão explica-se exactamente 

nos parágrafos anteriores: requerentes sentem-se assoberbados pelo processo urbanístico, o volume de informação para 

acionarem os benefícios na sua totalidade é mais uma carga, o que os remete para o que é prioritário, o processo de 

licenciamento. No Gabinete de Recuperação do Centro Histórico temos tido a possibilidade e capacidade, com a equipa 

atualmente constituída, de dar suporte aos requerentes e respetivos técnicos, aliviando o caminho para uma ação de 

reabilitação escorreita e com acesso aos direitos fiscais que estão disponíveis para quem faz este investimento.  

Mantém-se a tendência de entrada de pedidos de certificação de localização em Área de Reabilitação Urbana sem o 

correspondente pedido de vistoria para determinação do grau de conservação antes da obra, com uma incidência em 

2020 de 50%. Tal sublinha a importância financeira do benefício da taxa reduzida de IVA associada a empreitadas de 

reabilitação, nos termos previstos na verba 2.23 da Lista I do CIVA, aliada à facilidade da sua compreensão e aplicação. 

O Município é no entanto continuamente abordado para o esclarecimento de aplicação destes benefícios, que são da 

competência da Autoridade Tributária (AT) e, no que concerne à aplicação da verba 2.23 da Lista I do CIVA, existem 

pareceres e fichas doutrinárias que conflituam na sua interpretação, pelo que para melhor informação aos requerentes, 

urge um pedido de posicionamento único à AT no âmbito da aceitação de empreitada única ou várias empreitadas para 

a reabilitação de um edifício. 

Dos processos em acompanhamento, mantém-se uma tendência destas reabilitações terem como destino a habitação 

própria, não sem descurar que parte do investimento efectuado terá como fim potencial a colocação no mercado 

imobiliário ou de arrendamento após a reabilitação, no uso predominante habitacional. Sublinha-se assim a importância 

de um quadro legal e fiscal estável e potenciador da reabilitação do edificado, enquanto factor determinante para a 

regeneração do tecido urbano e dinamizador das comunidades no sentido da criação de ecossistemas sociais e 

económicos mais sustentáveis.  

No que concerne à alocação de imóveis destinados a habitação ao mercado turístico ou de alojamento local, tal não tem 

sido uma tendência dominante, estando registados até à data no perímetro da ARU 14 alojamentos locais em unidades 

habitacionais e 1 um hostel, e cuja afetação não está na maioria relacionada com processos de reabilitação antecedentes.   

Decorrido pouco mais de um ano da entrada em vigor do DL 95/2019 de 18 de julho que estabelece o regime aplicável à 

reabilitação de edifícios ou frações autónomas, e respetivas portarias regulamentares, com a consequente revogação do 

DL 53/2014 de 8 de abril (regime excecional de reabilitação), foi previsto no âmbito do programa de Dinamização da 

Reabilitação Urbana um processo de aproximação aos nossos interlocutores responsáveis pela aplicação do novo Regime, 

procurando percepcionar e recolher as questões e dificuldades verificadas na sua aplicação prática.  

Perante as questões suscitadas, foi preparada uma ação de formação, dirigida aos intervenientes nos processos de 

reabilitação de edifícios, envolvendo os técnicos municipais e profissionais externos, contando como formadoras/es 

Fernanda Paula Oliveira (Doutora), professora da Faculdade de Direito (Universidade de Coimbra) e Raimundo Mendes 

da Silva (Prof. Doutor), professor do Departamento de Engenharia Civil (Universidade de Coimbra) e coordenador da 

equipa “Reabilitar como Regra” (RcR).  

Através deste Seminário foram apresentadas as principais alterações introduzidas pelo novo regime, bem como os 

princípios fundamentais da reabilitação de edifícios e frações autónomas e as alterações introduzidas nos domínios 

regulamentares das exigências funcionais, acessibilidade, segurança estrutural, segurança contra incêndios, 

comportamento acústico e comportamento térmico e eficiência energética, de manifesta utilidade para os todos os 

participantes. 
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Como já referido anteriormente o estímulo dos particulares na afectação dos seus recursos a processos de reabilitação e 

de investimento passa pela clareza, simplicidade e rapidez de concretização dos seus projectos, pelo que a estabilidade 

legislativa, fiscal e diminuição dos custos de contexto associados ao licenciamento deve merecer a atenção dos diversos 

intervenientes, devendo manter-se em observação o impacto da aplicação do DL 95/2019 e respectivas portarias 

regulamentares. 

Ainda no contexto legal, subsistem questões de interpretação e aplicação do RJRU e da legislação enquadradora da 

protecção patrimonial que importa obter clarificação por parte da Direção Geral do Património Cultural. Foram 

desenvolvidos esforços pelo Município de Palmela no sentido de melhorar a informação disponível para os interessados 

em conservar ou reabilitar o seu património, ou investir em Palmela, estando estabilizada a nova redação do Guia 

Informativo para o Licenciamento - Centro Histórico de Palmela, que poderá ser publicado assim que dirimidas as dúvidas 

de aplicação do Regime Especial de Reabilitação Urbana, previsto DL. 309/2009 de 23 de outubro. 

No quadro do investimento público, foi efectuada a reprogramação física e financeira do PARU reforçando os projectos 

em desenvolvimento, nomeadamente a Requalificação do Salão Nobre e edifício dos Paços do Concelho, a operação 

associada à criação do Centro de Investigação de Património Cultural de Palmela, a instalar no antigo edifício da GNR, e 

o reforço estrutural e requalificação da Capela de São João Batista. Pese embora não seja possível priorizar no momento, 

deverão merecer atenção e investimento outros processos tendentes à renovação de espaços públicos e infra-estruturas, 

estando já preparados alguns programas preliminares de suporte à sua continuidade e possibilidade de inscrição em 

Plano Plurianual de Investimentos, nomeadamente Alameda 25 de abril e Traseiras do Fontanário do Largo de São João, 

a par do projeto de instalação do espaço Palmela Conquista no antigo edifício Pal, com fins de apoio ao desenvolvimento 

económico, inovação, empreendedorismo nas áreas do Turismo e Indústrias Criativa.   

 

Ainda no âmbito do planeamento no domínio das competências públicas, foram desenvolvidos alguns trabalhos para 

apoio à definição das políticas de desenvolvimento e futuro investimento. Neste âmbito poder-se-á relevar o trabalho 

desenvolvido no Gabinete de Recuperação do Centro Histórico no levantamento e propostas de proteção da paisagem, 

atualizando os dados contidos em Plano Geral de Urbanização de Palmela (PGU) e de eventual exercício de direito de 

preferência, a par da identificação da necessidade de actualização do Plano de Circulação, Sinalização e Estacionamento 

no Centro Histórico de Palmela.  

 

Estes trabalhos, e a já aprovada Estratégia Local de Habitação com o plano de investimento em reabilitação aí identificado, 

tornam o município melhor capacitado para afectação de recursos com vista à plena concretização do definido na 

Estratégia de Reabilitação Urbana para a ARU do Centro Histórico de Palmela. 

 
Olhar o território nas suas diversas dimensões, no sentido da promoção de equilíbrios entre a ocupação trazida pela 

reabilitação do edificado e as respostas dadas às necessidades da comunidade é a visão defendida nas Estratégias de 

Reabilitação Urbana. Urge investir em conhecimento e respostas inovadoras para as problemáticas associadas à logística 

urbana, acessibilidade, mobilidade ou à dinamização económica e sociocultural, que devem merecer agora o nosso 

esforço e investimento para a plena concretização das Operações de Reabilitação Urbana, do Centro Histórico de Palmela 

e de Pinhal Novo 

Propõe-se assim as seguintes medidas, a ser implementadas e reforçadas, com o intuito do melhor desempenho das 

Operações de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Palmela e de Pinhal Novo e enquadramento das pretensões e 

ambições dos munícipes: 

- Reforçar a identificação/sinalização dos processos em ARU para ágil enquadramento nos protocolos Via Verde, 

estabilizados com os serviços (Atendimento; Urbanismo e serviços sujeitos a consulta interna):  

 - estabelecendo objectivos de desempenho associados a prazos de resposta:   

- 2 dias úteis para processamento e envio de requerimentos para serviços com competência de análise; 

  - 5 dias úteis para emissão de pareceres internos e resposta ao serviço requerente; 
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 - melhorando forma de identificação dos processos ARU sujeitos a Via Verde.   

- Manter os canais de proximidade e comunicação junto dos requerentes clarificando o seu conhecimento e vontade 

expressa de enquadramento das suas pretensões no RJRU; 

- Promover ações de proximidade com proprietários ou detentores de direitos, em edifícios identificados como 

prioritários nos levantamentos de edificado, sensibilizando para a importância de reabilitar, informando das 

responsabilidades perante a degradação do edificado e o quadro legal e fiscal de estímulo à reabilitação; 

- Com vista ao rigoroso enquadramento dos pedidos de Certidão de Localização em ARU associados a operações de 

reabilitação, deverá ser tomada por regra de instrução a indicação dos trabalhos a realizar, sempre que não exista 

processo de controle prévio em tramitação;  

- Promover de forma alargada as medidas de apoio financeiro à conservação de edifícios – Regulamento FIMOC e 

respectivo apoio ao enquadramento das candidaturas, privilegiando o contacto de proximidade no caso de edifícios em 

identificados como desocupados ou devolutos; 

- Intensificar a identificação de casos passíveis de enquadramento em ação coerciva ao abrigo dos RJUE e artº 55º do 

RJRU; 

- Manter o enquadramento dos pedidos de aplicação de benefícios até à emissão do título de construção, desde que 

concretizada a vistoria inicial para determinação do grau de conservação e cumpridos os critérios de enquadramento 

previstos na ORU; 

- Ajustar a equipa afeta ao Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de Palmela, com vista à melhoria da resposta 

no âmbito da avaliação do estado de conservação do edificado e determinação de medidas tendentes à plena ocupação 

dos edifícios (ocupação e estado de conservação e habitabilidade); 

- Implementar o Plano de Dinamização da Reabilitação Urbana, concretizando as diversas acções previstas até 2023 

(ajustando às necessidades de segurança determinadas pelas contingências de saúde pública) nomeadamente as 

Jornadas de Reabilitação Urbana de Palmela em maio de 2021, enquanto esforço continuado e estímulo ao 

conhecimento, capacitação, animação e ação de todos os intervenientes neste processo de Reabilitação Urbana; 

- Esclarecer com a Autoridade Tributária o enquadramento de aplicação da taxa reduzida no contexto da reabilitação, 

referido na verba 2.23 da Lista I do CIVA, no que toca aos critérios de elegibilidade, nomeadamente do conceito de 

empreitada. 

- Continuar a desenvolver o levantamento, verificação e validação do estado de conservação do edificado integrado na 

ARU de Pinhal Novo, incrementando o contato direto com os proprietários de modo a incentivá-los à reabilitação do seu 

edificado, privilegiando-se para o efeito os edifícios em mau estado de conservação. 

- Acompanhar as ações a nível público e propondo outras intervenções que possam conduzir a uma dinâmica de 

reabilitação na zona;  

- Procurar incentivar a criação de centralidades e serviços indispensáveis, adequados às atuais exigências da população, 

que fortaleçam as funções urbanas do Pinhal Novo. 

O presente relatório subsume a implementação dos objetivos traçados nas Operações de Reabilitação Urbana e a análise 

dos seus resultados em 2020, lançando as linhas de ação para a prossecução do seu desenvolvimento até ao limite da sua 

vigência de 10 anos. 


