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O Centro Histórico da Vila de Palmela 
apresenta características particulares que 
lhe conferem uma identidade própria de vila 
não muralhada que, encimada pelo Castelo, 
ostenta um desenvolvimento ao longo da 
encosta voltada a Norte, ajustando-se ao seu 
relevo acidentado.

O espaço construído congrega um núcleo 
urbano inicial (séculos XII a XIV), com o casario 
acompanhando a morfologia do terreno.
A arquitetura civil corrente, que corresponde 
a casas térreas, com ou sem chaminé e que 
por vezes denotam alguma assimetria na 
disposição dos vãos e escassa fenestração, 
revela a sua origem medieval e cariz 
defensivo, determinando uma matriz de 
ruas estreitas, travessas, becos, labirintos e 
escadas.
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Nas casas do burgo medieval destacam-
se pormenores arquitetónicos, como sejam 
as arestas boleadas nos vãos, as varandas 
constituídas por balcão de sacada com hastes 
cilíndricas aneladas em ferro forjado, óculos de 
iluminação no acesso ao segundo piso e cobertura 
tradicional em telhado de “tesouro”.
Mais recentemente, finais do séc. XIX e séc. XX, 
surge o uso da platibanda decorada, por vezes 
encimada por balaustradas e faianças, cantarias 
nos vãos, elementos trabalhados em argamassa 
na fachada, azulejo cerâmico de revestimento nas 
fachadas e painéis, que retratam cenas da vida 
quotidiana da vindima e se integram na linguagem 
Arte Nova.

Na arquitetura religiosa e militar destacam-se, 
além do Castelo e Igreja de Santiago, a Igreja 
da Misericórdia e a Igreja Matriz de S. Pedro. 
Destacam-se ainda o Pelourinho e o Chafariz de D. 
Maria I, datados do séc. XVI e XVIII, respetivamente.
Atendendo à tipologia de edifícios que marcam 
a identidade do centro histórico e ao contexto 
urbano em presença, qualquer atuação sobre 
o edificado deverá integrar os princípios 
da proteção e valorização do existente, da 
sustentabilidade ambiental e da melhoria 
proporcional e progressiva da qualidade de vida e 
da habitabilidade.01
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O GRCH, foi criado pelo Município de 
Palmela no ano de 1998, como resposta 
à necessidade de criação de um 
gabinete de proximidade do Município à 
população residente no núcleo histórico 
da Vila de Palmela, que contribuísse 
para a sua revitalização e requalificação, 
não só pela promoção da reabilitação 
do edificado, mas também através 
da implementação de medidas de 
revitalização social, económica e cultural.

A área de intervenção do GRCH, 
delimitada por deliberação de Câmara de 
7/10/1998, e aprovada em Assembleia 
Municipal de 12/11/1998, compreende 
o núcleo urbano, embrião da vila de 
Palmela, e tem delimitada a Área de 
Reabilitação Urbana de Palmela (ARU).

02
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O Centro Histórico de Palmela 
constitui o núcleo social, 
patrimonial e histórico de 
excelência da Vila de Palmela, 
cujo limite encontra-se definido 
desde 1989, no Plano Geral de 
Urbanização de Palmela (PGU), 
publicado em Diário da República 
em 19/12/1989, e mantido nos 
termos do artigo 35º do Plano 
Diretor Municipal de Palmela, em 
tudo aquilo que não contrariasse 
as suas disposições.

A delimitação da área de 
reabilitação urbana (ARU) de 
Palmela, publicada em Diário da 
República, 2ª Série, pelo Aviso 
nº. 9277/2015, de 20 de agosto, 
e a aprovação da respetiva 
Operação de Reabilitação 
Urbana (ORU), publicada em 
Diário da República, 2ª Série, 
pelo Aviso nº. 10913/2018, de 9 
de agosto, surge no seguimento 
dos esforços levados a cabo 
pelo Município para a melhoria 
da qualidade do ambiente 
urbano, através da promoção 
da reabilitação e conservação 
do edificado, e da requalificação 
de alguns espaços públicos 
exteriores. A ARU compreende 
uma área de 38.34 hectares, 
sendo composta por uma 
realidade construída de cerca 
de 885 edifícios. Esta estende-se 
para além do limite da área de 
intervenção do GRCH, incluindo 
o edifício dos Bombeiros 
Voluntários e o terreno a 
nascente da Igreja de São Pedro.

[Executado sobre 
imagem obtida do 
Google Earth, sem 
escala]

https://www.cm-palmela.pt/viver/planeamento-e-gestao-urbanistica/planos-municipais-de-ordenamento-do-territorio/plano-geral-de-urbanizacao-de-palmela
https://www.cm-palmela.pt/viver/planeamento-e-gestao-urbanistica/planos-municipais-de-ordenamento-do-territorio/plano-geral-de-urbanizacao-de-palmela
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/15933/pdmregul_vigor2021_art11_32_34.pdf
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/15933/pdmregul_vigor2021_art11_32_34.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/9277-2015-70064452
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/9277-2015-70064452
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/10913-2018-115967254
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/10913-2018-115967254
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Em face dos instrumentos de gestão 
territorial, nomeadamente do PDM - Plano 
Diretor Municipal de Palmela, a área de 
Intervenção do Gabinete de Recuperação 
do Centro Histórico está classificada como 
espaço urbano consolidado, aplicando-
se o previsto no artigo 11º, do referido 
regulamento. Nesta área deverão ser 
mantidas a estrutura e a escala urbanas, 
bem como os alinhamentos, e a renovação 
do tecido construído deve enquadrar-se 
e respeitar as características urbanas do 
conjunto a preservar. 

Integra-se ainda numa área mais vasta, 
denominada por Zona Especial de 
Proteção conjunta do Castelo de Palmela, 
Igreja de Santiago e Pelourinho, doravante 
designada de ZEP, constituída e demarcada 
conforme a Portaria nº.62/2010, de 19 de 
janeiro.

O PGU - Plano Geral de Urbanização 
de Palmela, identifica na área de 
intervenção do centro histórico imóveis de 
interesse, que pelas suas características 
tipológicas, formais e arquitetónicas foram 
classificados em categorias, às quais 
foi associado um determinado grau de 
preservação, nomeadamente: edifício 
singular a manter, fachada a manter, 
fachada a manter admitindo alterações 
controladas, telhado de “tesouro”. A 
identificação dos imóveis encontra-se na 
planta de “Proteção da Paisagem Urbana”. 
A planta do PGU, mantida pelo PDM em 
vigor, é até aos dias de hoje uma peça 
essencial para o controle das intervenções 
de reabilitação urbana levadas a cabo nos 
edifícios do núcleo do Centro Histórico de 
Palmela e um instrumento que permite a 
salvaguarda da imagem urbana.

https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/15933/pdmregul_vigor2021_art11_32_34.pdf
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/15933/pdmregul_vigor2021_art11_32_34.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/01/012000000/0255202552.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/01/012000000/0255202552.pdf
https://www.cm-palmela.pt/viver/planeamento-e-gestao-urbanistica/planos-municipais-de-ordenamento-do-territorio/plano-geral-de-urbanizacao-de-palmela
https://www.cm-palmela.pt/viver/planeamento-e-gestao-urbanistica/planos-municipais-de-ordenamento-do-territorio/plano-geral-de-urbanizacao-de-palmela


Zona Especial
de Proteção (ZEP) 

DGPC - Direção Geral do 
Património Cultural

A ZEP demarca a proteção conjunta do 
Castelo de Palmela, Igreja de Santiago e 
Pelourinho, classificados como monumentos 
nacionais por Decreto de 16 de junho de 
1910. Importa referir que, para além da ZEP 
conjunta, existem mais três ZEP na área de 
intervenção do Gabinete de Recuperação do 
Centro Histórico, nomeadamente a ZEP do 
Cineteatro de S. João, do Chafariz D. Maria 
I e da Igreja da Misericórdia de Palmela, 
classificados como monumentos de interesse 
público. 

O Município de Palmela, a par do Estado, goza 
do direito de preferência em caso de venda ou 
dação em pagamento de bens localizados nas 
Zonas Especiais de Proteção.  Assim, sempre 
que se pretender a venda ou dação em 
pagamento dos terrenos ou edifícios situados 
em ZEP, tem que ser feita comunicação aos 
detentores deste direito para que estes 
informem se pretendem, ou não, exercer 
o direito de preferência (artigo 37º, nº. 1 e 
2 da Lei 107/2001, de 8 de setembro). Este 
pedido pode também ser feito no portal “Casa 
Pronta”, tendo as entidades envolvidas nesta 
consulta 10 dias para firmar a sua intenção.

A ZEP, que constitui uma servidão 
administrativa, determina que a sua 
salvaguarda e valorização seja partilhada pela 
Câmara Municipal e pela DGPC - Direção Geral 
do Património Cultural, pelo que as obras 
de construção e quaisquer trabalhos que 
alterem a topografia, os alinhamentos e as 

3.1

04
cérceas e, em geral, a distribuição de volumes 
e coberturas ou o revestimento exterior dos 
edifícios, estão sujeitas ao parecer da DGPC, 
cujas diretivas possuem carácter vinculativo 
caso correspondam a uma “não aprovação” ou 
aprovação condicionada. Excluem-se as obras 
de mera alteração no interior de imóveis, desde 
que sem impacte arqueológico.

Se a DGPC se pronunciar pela não aprovação, a 
pretensão deverá conformar-se e, sendo caso 
disso, merecer reformulação em concordância 
com tal decisão.

Nos termos da Lei 107/01, de 08 de setembro 
de 2001, que estabelece as bases da política 
e do regime de proteção e valorização do 
património cultural, onde existam ou se 
presuma existirem vestígios arqueológicos 
em risco de afetação, o Estado poderá 
determinar a necessidade de execução de 
trabalhos arqueológicos para salvaguardar esse 
Património, desde logo através do princípio da 
conservação pelo registo científico. 

Deste modo, caso as operações urbanísticas 
envolvam a transformação de solos, 
revolvimento ou remoção de terreno no 
solo ou subsolo, bem como a demolição ou 
modificação de construções onde se localizem 
vestígios arqueológicos, a DGPC poderá 
condicionar a prossecução dos trabalhos, à 
adoção pelos respetivos promotores, junto 
das entidades competentes, das alterações 
ao projeto capazes de garantir a conservação 
dessas estruturas. De acordo com o n.º 3, 
do artigo 79º, da Lei 107/01, os custos das 
intervenções arqueológicas preventivas e 
de salvamento são da responsabilidade dos 
promotores das obras.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2001-72871514
https://www.casapronta.pt/CasaPronta/preferencias/PrePasso1.jsp
https://www.casapronta.pt/CasaPronta/preferencias/PrePasso1.jsp
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O quadro legal tem sofrido alterações 
face à importância que a reabilitação 
urbana adquiriu. A reabilitação urbana 
tem um regime jurídico - Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana¹ - que veio 
possibilitar a delimitação de ARUs, a 
concretização de ORUs e aprovar medidas 
que permitem agilizar e dinamizar a 
reabilitação urbana.
O Regime Jurídico permitiu que a 
reabilitação de edifícios e frações possa 
ocorrer dentro de um enquadramento 
jurídico mais favorável, acelerando 
iniciativas públicas e privadas existentes 
nesse sentido.
A reabilitação de edifícios e a necessidade 
de os adaptar às novas exigências do 
habitar, muitas vezes era dificultada 
pela obrigatoriedade de cumprimento 
das regras técnicas de construção. Essa 
obrigatoriedade inviabilizava alguns 
processos de reabilitação resultando 
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l a demolição parcial ou integral na 
solução menos onerosa e mais 
simples. Atendendo a essa realidade, 
que correndo o risco de se tornar 
uma solução regular poderia levar à 
destruição e desaparecimento de legado 
construído a valorizar, e ao facto da 
reabilitação passar a ser encarada como 
fator de desenvolvimento das cidades 
e da economia, foi criado um regime 
excecional e temporário que passou a 
regular este tipo de intervenções. 

A publicação do Decreto-Lei 53/2014, de 
8 de abril, veio assim permitir a dispensa 
temporária de cumprimento de algumas 
normas previstas em regimes especiais 
orientadas para a construção nova e que 
por isso condicionavam a dinamização 
da reabilitação urbana. 

O Decreto-Lei 95/2019, de 18 de 
julho, que veio a revogar o Decreto-Lei 
53/2014, de 8 de abril transformou um 
regime excecional num regime normal. 
Este regime dispensa igualmente o 
cumprimento de normas técnicas 
da construção, mas estabelece 
regulamentação complementar que 
define os requisitos específicos a 
cumprir nas operações de reabilitação 
em edifícios ou suas frações, em 
substituição daqueles cujo cumprimento 
é dispensado. 

O quadro legal criou um novo 
dinamismo na reabilitação urbana, 
dotando as áreas mais antigas das 
nossas cidades, aldeias e vilas de 
capacidade para atrair investimento 
nacional e estrangeiro e alavancando 
outros sectores como o turismo.

¹ - Regime Jurídico 
da Reabilitação 
Urbana - Decreto-lei 
307/2009, de 23 
de outubro, na sua 
redação atual.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-60553416
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-60553416
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/95-2019-123279819
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/95-2019-123279819


Qualquer intenção de intervir 
sobre o solo edificado, ou seja, 
sobre os edifícios existentes 
– que aliás é a ocorrência 
mais frequente no Centro 
Histórico – impõe desde logo a 
identificação da caracterização 
legal da construção, 
determinando se o edifício está 
licenciado ou se, pelo contrário, 
não foi objeto de procedimento 
de licenciamento.
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Os edifícios existentes e anteriores a 1951, consideram-
se automaticamente licenciados com a entrada em vigor 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas - RGEU, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 07 de agosto 
de 1951.
Assim, e para efeito de licenciamento ou autorização 
de qualquer proposta de intervenção, deverá ser 
apresentado documento autêntico da data de 
construção².

Os edifícios existentes e posteriores a 1951, podem ou 
não estar dotados de licença de utilização, conforme a 
seguir indicado:

5.2.1 Caso possuam licença de utilização, qualquer 
proposta de intervenção deverá ser instruída com cópia 
dessa mesma licença de utilização.

5.2.2 Se o edifício (posterior a 1951) não possuir 
licença de construção e utilização, resulta que 
qualquer intervenção corresponderá também a 
um procedimento de legalização, com a adequada 
conformidade aos requisitos legais atualmente 
aplicáveis (ver ponto 13).

Ressalva-se que, independentemente das situações 
enunciadas, na realidade urbanística do Centro 
Histórico podem existir prédios urbanos em diferentes 
situações de licenciamento recomendando-se a 
consulta ao processo urbanístico para conhecer a sua 
situação.

5.1

5.2

Edifícios existentes
anteriores a 1951

Edifícios existentes
posteriores a 1951

²- Documento 
exarado, com 
as formalidades 
legais, pelas 
autoridades 
públicas nos 
limites da sua 
competência 
(cfr. art.º 363º, 
n.º 2, do Código 
Civil) - certidão 
das finanças 
ou certidão de 
antiguidade 
a emitir pela 
Câmara Municipal 
de Palmela.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/38382-1951-289214
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/38382-1951-289214


Operações 
urbanísticas
(obras e 
utilizações)
na Área de 
Intervenção
do Gabinete
de Recuperação
do Centro
Histórico 
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Na Área de Intervenção do Gabinete 
de Recuperação do Centro Histórico, 
as operações urbanísticas/intervenções 
em edifícios existentes e as obras de 
novas construções, bem como a utilização 
e alterações do uso de edifícios ou parte 
de edifícios e, também, as operações 
urbanísticas de loteamento, estão nos 
termos e exigências do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação 
- RJUE, republicado pelo Decreto-Lei nº. 
136/2014 de 9 de setembro, na atual 
redação, submetidas à disciplina dos 
seguintes procedimentos:

Licenciamento
Autorização 

Na Área de Intervenção do Gabinete 
do Centro Histórico, só as obras de 
alteração no interior de edifícios ou suas 
frações e de conservação, sem impacte 
arqueológico, melhor identificadas no n.º 
6.3, estão isentas de controlo prévio.

Com a Lei 32/2012, de 14 de agosto, 
que veio alterar o Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana - RJRU, foi criado 
um regime especial da reabilitação 
urbana, que se aplica às operações 
urbanísticas de reabilitação que cumpram 
os seguintes requisitos (cumulativos) e 
tenham por objeto edifícios ou frações, 
localizados ou não em ARU:

i. Construção legalmente existente (com 
licença, ou anterior a 1951) 

ii. Concluída há pelo menos 30 anos;

iii. Que, em virtude da sua insuficiência, 
degradação ou obsolescência, 
designadamente no que se refere às suas 
condições de uso, solidez, segurança, 
estética ou salubridade, se justifique 
reabilitar, para conferir adequadas 
características de desempenho e 
de segurança funcional, estrutural e 
construtiva. 

Nos termos da Parte III, do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (artigos 
77º-A e 77º-B), aplica-se o procedimento 
simplificado de comunicação prévia 
às operações urbanísticas de reabilitação, 
melhor identificadas no n.º 12, salvo 
quando estiverem isentas de controlo 
prévio.

No que toca à autorização de utilização 
o RJRU, no regime simplificado de controlo 
prévio, prevê que, caso esta autorização 
de utilização não seja concedida no prazo 
de 10 dias contados do respetivo pedido 
(ou não seja determinada a vistoria), o 
termo de responsabilidade apresentado 
pelo diretor de obra vale como 
autorização de utilização, substituindo, 
para todos os efeitos, o respetivo alvará, 
devendo aquele ser acompanhado do 
requerimento de autorização de utilização 
e o comprovativo da apresentação de 
ambos às entidades competentes.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-60553416
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-60553416
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Na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação 
do Centro Histórico, como determina a alínea d), 
do n.º 2, do art.º 4º em conjugação com o n.º 1, do 
art.º 6º, do RJUE, estão sujeitas ao procedimento de 
licenciamento, com prévia consulta à DGPC - Direção-
Geral do Património Cultural³, as seguintes operações 
urbanísticas / intervenções:

Obras de construção
Obras de criação de novas edificações para ocupação 
de vazios urbanos;
Obras de criação de novas edificações para ocupação 
de espaços onde existam edifícios, desde que a 
demolição do edifício existente seja admissível.

Obras de reconstrução 
Obras de construção subsequentes à demolição, total 
ou parcial, de uma edificação existente, das quais 
resulte a reconstituição da estrutura das fachadas.
(a demolição total ou parcial só pode ser efetuada 
após aprovação do projeto de reconstrução e desde 
que prevista na licença de obras de reconstrução)

Obras de alteração
Obras de que resulte a modificação das características 
físicas de uma edificação existente, ou sua fração, 
designadamente a respetiva estrutura resistente, o 
número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza 
e cor dos materiais de revestimento exterior, sem 
aumento da área total de construção, da área de 
implantação ou da altura da fachada.
A aplicação de um qualquer elemento na fachada, 
como por exemplo aparelhos de ar condicionado, 
tubos de drenagem pluvial ou outros, bem como 
mudança na cor da fachada e/ou alteração no 
revestimento (mesmo que só em parte do edifício, 
como seja o soco, cimalha, cunhal, molduras, etc.) ou 
modificação das características da caixilharia, quer 

6.1 Obras de construção
sujeitas a controlo 
prévio

na forma, como no material utilizado, constituem 
intervenções / obras de alteração, que carecem de 
prévio licenciamento.
A substituição de vigamentos estruturais existentes 
em madeira (asnas), que suportam as telhas, por 
outros de características diversas (como por exemplo 
em vigas de pré-esforçado), constituem alteração 
da estrutura de estabilidade do edifício, pelo que e 
mesmo sem alteração da configuração da cobertura, 
essa intervenção constituirá uma obra de alteração, 
também sujeita a licenciamento.
A colocação de painéis para aproveitamento 
de energia solar passiva também está sujeita a 
licenciamento prévio.

Obras de ampliação
Obras de que resulte o aumento da área de 
implantação, da área total de construção, da altura da 
fachada ou do volume de uma edificação existente.

Obras de demolição
Obras de destruição, total ou parcial, de uma 
edificação existente.
Habitualmente, a demolição de uma edificação só 
é admissível se acontecer prévio licenciamento de 
nova construção ou de reconstrução. Nestes termos, 
a demolição ficará prevista na licença de obras de 
construção ou reconstrução.

Obras de conservação
As obras de conservação de 
imóveis classificados ou em 
vias de classificação, assim 
como as obras de conservação 
de imóveis integrados em 
conjuntos ou sítios classificados 
ou em vias de classificação 
estão sujeitas a licença 
administrativa (art. 4º, nº2 
al.d) RJUE), estando as obras 
de conservação nos demais 
edifícios isentas de controlo 
prévio (art. 6º, nº1 al.a) RJUE).

³ - A/o 
interessada/o 
poderá sempre 
consultar 
diretamente a 
DGPC. O pedido 
de licenciamento 
deverá, nesse 
caso, ser 
instruído com 
cópia certificada 
pela DGPC, do 
respetivo parecer 
e informação 
anexa.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875


Estão sujeitas ao procedimento de 
Autorização⁴ as seguintes operações 
urbanísticas/intervenções⁵:

Pedidos de utilização de edifícios,
ou suas frações 
Findo o processo de licenciamento de 
quaisquer das obras antes mencionadas, 
e havendo lugar a emissão de título para 
utilização, a consequente utilização do 
edifício, ou suas frações, obedece ao 
procedimento de autorização de utilização 
determinado nos artigos 62º a 65º do RJUE.

Pedidos de alteração de utilização de 
edifícios, ou suas frações 
No caso dos pedidos de alteração de 
utilização podem ocorrer duas situações:

1. a alteração de utilização impõe 
a realização de qualquer obra de 
construção sujeita a licenciamento 
(construção, reconstrução, ampliação, 
alteração, demolição) e, assim, finalizadas 
as respetivas obras de construção 
devidamente suportadas por alvará de 
licença de construção, a utilização do 
edifício, ou suas frações, obedece ao 
procedimento de autorização de utilização 
determinado nos artigos 62º a 65º do RJUE.⁶ 

2. a alteração de utilização não impõe a 
realização de qualquer obra de construção 
sujeita a licenciamento, constituindo 
assim uma mera correção/ alteração ao 
título de utilização já existente, pelo que 
o procedimento de alteração tem início e 
finaliza-se com o pedido de autorização de 
utilização, conforme os artigos 62º a 65º do 
RJUE.⁷

6.2

6.3

Autorizações 

⁴ O procedimento de 
autorização corresponde 
a um modelo de instrução 
menos complexo e de 
controlo administrativo 
menos intenso, que não 
obriga consulta à DGPC. 
⁵ Conforme o nº 5, art.º 4º 
, do DL n.º 555/99, de 16 
de dezembro, republicado 
pelo DL nº. 136/2014 de 9 
de setembro, na sua atual 
redação.
⁶ O pedido de autorização 
de utilização, quando haja 
lugar à realização de obras, 
deverá ser instruído com 
termo de responsabilidade 
subscrito pelo/a diretor/a 
de obra ou diretor/a de 
fiscalização de obra, 
conforme n.º 1, do art.º 63º, 
do RJUE.
⁷ O pedido de autorização 
de utilização, quando não 
haja lugar à realização de 
obras, ou quando forem 
obras no interior, isentas 
de licenciamento, deverá 
ser instruído com termo de 
responsabilidade subscrito 
por pessoa habilitada a ser 
autor de projeto, conforme 
n.º 2, do art.º 63º, do RJUE.

Pedidos de legalização de utilização de 
edifícios, ou suas frações 

Sempre que da pretensão de legalização 
não decorra a necessidade ou intenção de 
realizar obras sujeitas a controlo prévio, 
a deliberação final sobre o procedimento 
de legalização incidirá também sobre a 
utilização pretendida, sendo fixadas as 
taxas correspondentes à emissão de 
alvará de construção, dispensando-se a 
sua redação formal, constituindo a fase 
subsequente de tramitação a emissão de 
autorização de utilização. Para os devidos 
efeitos deverão ser apresentados os 
elementos constantes na alínea v), do n.º 2, 
do art.º 11.º-A do RUEMP - Regulamento de 
Urbanização e Edificação do Município de 
Palmela.

Obras isentas
de controlo

prévio
Obras de conservação
Obras destinadas a manter uma edificação 
nas condições existentes à data da sua 
construção, reconstrução, ampliação ou 
alteração, designadamente as obras de 
restauro, reparação ou limpeza. 
A execução de pinturas que não 
mantenham a cor existente, a substituição 
de caixilharias e os trabalhos de 
reparação de estruturas da cobertura, 
que modifiquem os elementos e materiais 
existentes, carecem de licenciamento 
prévio.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241


19

Obras de alteração no interior 
dos edifícios ou suas frações

Obras de alteração que se 
realizem unicamente no interior 
dos edifícios ou suas frações, 
que não impliquem modificações 
na estrutura de estabilidade, 
das cérceas, da forma das 
fachadas, da forma dos telhados 
ou coberturas, desde que sem 
impacte arqueológico. Excetuam-
se, estando assim sujeitas a 
licenciamento, as obras de 
alteração no interior de edifícios 
classificados ou em vias de 
classificação.

As obras em ZEP que ultrapassam 
os limites de definição legal de 
obras de conservação ou de 
mera alteração no interior do 
imóvel, têm que passar pelo 
procedimento de controlo 
prévio, estando sujeitas a um 
pedido de licenciamento e ao 
parecer favorável da DGPC ou 
ao procedimento simplificado de 
comunicação prévia.  

Sugere-se contacto prévio com 
o Gabinete de Recuperação do 
Centro Histórico a fim de confirmar 
se as intervenções correspondem 
a obras isentas ou não de 
controlo prévio. Não obstante 
de constituírem obras isentas 
de controlo prévio, deverão ser 
executadas em observância com 
as normas legais e regulamentares.

Recolha e transporte de 
resíduos de construção e 
demolição – RCD (Sacão)

O Município de Palmela 
prevê no seu Regulamento 
do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos e de Higiene 
e Limpeza do Concelho de 
Palmela a recolha seletiva 
de resíduos produzidos em 
obras particulares isentas de 
licença e não submetidas a 
comunicação prévia.

O saco próprio para 
acondicionar os RCD, 
vulgarmente designado 
«sacão», com cerca de 1m3 
de capacidade, poderá ser 
solicitado junto dos serviços 
municipais, mediante 
pagamento de taxa.

Informações:  21 233 66 00 ou 
atendimento@cm-palmela.pt



07
Ainda que as obras de construção 
em imóveis da Área de Intervenção 
do Gabinete do Centro Histórico 
sejam frequentemente destinadas a 
uma utilização residencial (habitação 
individual ou coletiva), outras atividades 
são compatíveis com essa área urbana/
consolidada, designadamente as 
comerciais, serviços, turismo e mesmo 
algumas industriais, desde que a 
indústria seja conciliável com o uso 
habitacional dominante e corresponda 
a atividades de referência cultural e 
histórica.

Perante a densificação da matriz 
urbana da Área de Intervenção 
do Gabinete do Centro Histórico 
e predomínio da sua vocação 
habitacional, a instalação de outras 
atividades é frequentemente obtida 
mediante a ocupação/alteração 
do uso habitacional de edifícios 
existentes, constituindo-se assim um 
procedimento geralmente designado 
por mudança de uso/alteração da 
utilização dos edifícios.

Para que as empresas exerçam a 
sua atividade dentro da legalidade, 
os Alvarás de Licença de Utilização 
emitidos pela Câmara Municipal, 
deverão ser compatíveis com a 
atividade desenvolvida pela empresa. 
Para além da obrigatoriedade no 
cumprimento das regras urbanísticas 
(RJUE), há atividades económicas que 
carecem de licenciamento específico, 
existindo diplomas e requisitos 
específicos que devem ser respeitados, 
conforme são os casos da atividade 
industrial, do turismo, do comércio, 
serviços e restauração.
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Todos os pedidos devem ser 
instruídos com o requerimento 
respetivo, que pode ser obtido 
em conjunto com a listagem 
de elementos instrutórios em 
www.cm-palmela.pt » Balcão 
Único» Urbanismo. 

08

https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/urbanismo
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/urbanismo
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• Documentos comprovativos da qualidade 
de titular de qualquer direito que lhe confira 
a faculdade de realização da operação ou da 
atribuição dos poderes necessários para agir 
em sua representação.

• Certidão de teor atualizada com todas as 
inscrições e descrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao 
prédio ou prédios abrangidos, ou indicação 
do código de acesso à certidão permanente 
do registo predial.

• Delimitação da área objeto da operação e 
sua área de enquadramento em planta de 
localização fornecida pela câmara municipal 
ou planta de localização à escala 1:1.000, 
com indicação das coordenadas geográficas 
dos limites da área da operação urbanística, 
no sistema de coordenadas geográficas 
utilizado pelo município. A Câmara Municipal 
de Palmela disponibiliza, de forma gratuita e 
online, a emissão de plantas de localização em 
www.cm-palmela.pt» Balcão Único» Serviços 
Online» Plantas de localização. 

• Levantamento topográfico, sempre que haja 
alteração da topografia ou da implantação das 
construções, georreferenciado ao sistema de 
coordenadas PT-TM06/ETRS89, à escala de 
1:200, ou de 1:500 no caso de loteamentos, 
devidamente cotado, que identifique o 
prédio e a respetiva área, assim como o 
espaço público envolvente (vias, passeios, 
estacionamentos, árvores e infraestruturas 
ou instalações aí localizadas, incluindo postes, 
tampas, sinalização e mobiliário urbano). 08
8.1 Licenciamento de obras de edificação

- Projeto de Arquitetura
• Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico, quando este for 
exigível, indicando a construção e as áreas 
impermeabilizadas e os respetivos materiais 
e, quando houver alterações na via pública, 
planta dessas alterações.

• Projeto de arquitetura,⁸ que deverá conter 
os elementos determinados na alínea f), do 
n.º 15, do capítulo III, do Anexo I da Portaria 
113/2015, de 22 de abril (portaria referente 
aos elementos instrutórios mencionados no 
n.º 4, do art.º 9º, do RJUE).

• Memória descritiva e justificativa, que 
deverá considerar, em função do tipo/
complexidade da operação urbanística, 
os elementos indicados no nº 5, capítulo I, 
do Anexo I da Portaria 113/2015, de 22 de 
abril.

• Quadro Sinóptico, conforme minuta a 
obter em www.cm-palmela.pt» Balcão 
Único» Urbanismo. 

• Suporte digital das pretensões, em CD-
ROM ou DVD-ROM, em ficheiros individuais, 
devidamente assinados com assinatura 
digital certificada (nomeadamente por 
cartão de cidadão), em conformidade com 
as características definidas no anexo do 
RUEMP – Regulamento de Urbanização e 
Edificação do Município de Palmela.

• Declaração de conformidade digital 
assinada por cartão de cidadão ou, na 
ausência de assinatura digital certificada em 
papel.

⁸- As plantas, alçados 
e cortes deverão 
representar a 
modulação do terreno, 
caso haja alteração na 
topografia do prédio 
ou na envolvente 
da edificação. O 
projeto deve incluir 
o levantamento do 
existente e dos edifícios 
confinantes. Sendo 
uma intervenção em 
edifício existente, o 
projeto deve contemplar 
a representação 
gráfica com amarelos, 
vermelhos e azuis, 
correspondendo ao que 
se pretende demolir, 
ao que se deseja 
construir e legalizar, 
bem como considerar a 
representação gráfica 
da solução final.

https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/plantas-de-localizacao
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/plantas-de-localizacao
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2015-67051303
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2015-67051303
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/urbanismo
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/urbanismo
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241


• Levantamento fotográfico com leitura global 
do prédio ou do edifício existente, bem como 
dos edifícios adjacentes.

• Estimativa do custo total da obra.

• Calendarização da execução da obra, com 
estimativa do prazo de início e de conclusão 
dos trabalhos.

• Cópia da notificação da câmara municipal 
a comunicar a aprovação de um pedido de 
informação prévia, caso exista e esteja em 
vigor, ou indicação do respetivo procedimento 
administrativo, acompanhada de declaração 
dos autores e coordenador dos projetos.

• Termos de Responsabilidade subscritos 
pelas/os autoras/es dos projetos e 
coordenador/a do projeto quanto ao 
cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

• Termo de responsabilidade de técnico/a 
autor/a do projeto de condicionamento 
acústico que ateste da conformidade da 
operação com o Regulamento Geral do Ruído.

• Comprovativo da contratação de seguro de 
responsabilidade civil das/os técnicas/os, nos 
termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. 

• Ficha com os elementos estatísticos 
(INE), válida para o ano corrente e 
devidamente preenchida com os dados 
referentes à operação urbanística a realizar, 
preferencialmente subscrita pela/o técnica/o 
responsável.

• Plano de acessibilidades que apresente a 
rede de espaços e equipamentos acessíveis, 
acompanhado do termo de responsabilidade 
do/a seu/ua autor/a que ateste que a 

execução da operação se conforma com o 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 
desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º.

• O Decreto-Lei nº.101-D/2020, de 7 de 
dezembro, em vigor desde 1 de julho de 
2021, estabelece os requisitos que os 
edifícios devem verificar na sua conceção 
ou renovação, com intuito de assegurar e 
promover a melhoria do seu desempenho 
energético, conforto e qualidade do ar 
interior. Conforme disposto no nº.7, 
do artigo 6º, o projeto de Arquitetura 
deve detalhar as soluções adotadas em 
grau que possibilite a demonstração do 
cumprimento dos requisitos previstos na 
Seção II, do Capitulo II, no que diz respeito 
às componentes da envolvente opaca e 
envidraçada.  

• Facultativamente a/o requerente pode 
entregar, desde logo, os projetos de 
especialidades.

• Caso a pretensão não tenha sido 
antecedida de informação prévia favorável 
ou instruída com pareceres, autorizações 
ou aprovações das entidades externas 
cuja consulta seja obrigatória nos termos 
da lei, nos termos previstos do artigo 13º 
do RJUE, essa consulta será efetuada pela 
Câmara Municipal correndo um prazo de 20 
dias úteis para a emissão de parecer pelas 
entidades consultadas. 

• Os projetos devem considerar também 
o mencionado nos art.ºs 6, 12, 13 e anexo 
do RUEMP – Regulamento de Urbanização 
e Edificação do Município de Palmela, 
disponível para consulta em www.cm-
palmela.pt, bem como nos casos específicos 
de Legalizações o art.º 11.ºA, e muros de 
vedação e de suporte o art.º 15.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-34526375
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-67357038
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2006-108253479
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-150571263
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-150571263
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
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O pedido de licenciamento de operação 
urbanística deve ser publicitado, sob a 
forma de Aviso, conforme Anexo IX, da 
Portaria nº.228/2015, de 3 de agosto, 

a colocar no local de execução da operação de forma 
visível da via pública, no prazo de 10 dias a contar da 
apresentação do requerimento inicial.

Tendo presente o n.º 4, do art.20º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, republicado pelo Decreto-
Lei nº. 136/2014 de 9 de setembro, 

na atual redação, a/o interessada/o deve apresentar 
os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra no prazo de 6 meses, 
contados da notificação do ato que aprovou o projeto 
de arquitetura, caso não tenha apresentado tais 
projetos com o requerimento inicial (prazo que pode 
ser prorrogado uma única vez, pelo período máximo 
de três meses).

8.2

8.3

Publicidade
do pedido 

Projetos
das especialidades 

Licenciamento de obras de edificação destinadas 
a utilização residencial (individual ou coletiva) 

• Projeto de Estabilidade que inclua o projeto de 
escavação e contenção periférica. (A apresentação 
de projeto de escavação e contenção periférica será 
avaliada caso a caso);

• Projeto de acondicionamento acústico;

• Projeto de Redes Prediais de Águas e Esgotos 
(identificar previamente a pressão disponível junto da 
Divisão de Águas– C.M.P);

• Projeto de segurança contra incêndios em edifícios 
ou Ficha de SCIE, nos termos da legislação em vigor;

• Ficha eletrotécnica (alimentação inferior a 50kVA) 
ou projeto de Alimentação e Distribuição de Energia 
Elétrica;

• Projeto de Instalação Telefónica e de 
Telecomunicações;

https://files.dre.pt/1s/2015/08/14900/0533205340.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
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• Projeto de Instalação de Gás, aprovado por entidade 
certificadora, nos termos da lei;

• Projeto de Águas Pluviais;

• Declaração de Solidez e Segurança da Estrutura. 
(Deverá ser apresentada quando se tratar de obras de 
alterações/ampliações em edifícios existentes e desde 
que as mesmas não verifiquem a necessidade de 
apresentação de um projeto de estabilidade);

• Declarações / Termos de Responsabilidade das/os 
autoras/es dos Projetos, conforme determina o n.º1 do 
art.º 10.º do DL 555/99 de 16/12, na redação em vigor;

• Comprovativo de contratação de seguro de 
responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei 
31/2009 de 03/07, na atual redação;

• Conforme previsto no Decreto-Lei nº.101-D/2020, de 
7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis 
a edifícios para a melhoria do seu desempenho 
energético e regula o Sistema de Certificação 
Energética de Edifícios, a demonstração dos requisitos 
relativos aos componentes deve constar nos projetos 
de especialidades previstos no nº.5 do artigo 6º, sendo 
responsabilidade das/os técnicas/os autoras/es dos 
projetos. Os requisitos de desempenho energético 
e de conforto térmico devem ser demonstrados 
mediante emissão de um pré-certificado, para o caso 
de edifícios novos ou sujeitos a grande renovação;

• Estudo de comportamento térmico;

• Suporte digital das pretensões, em CD-ROM ou DVD-
ROM, em ficheiros individuais, devidamente assinados 
com assinatura digital certificada (nomeadamente 
por cartão de cidadão), em conformidade com as 
características definidas no anexo do RUEMP;

• Declaração de conformidade digital assinada por 
cartão de cidadão ou, na ausência de assinatura digital 
certificada em papel.

Licenciamento de obras de edificação destinadas 
a utilização não residencial (comércio, serviços, 
turismo e outros)

No que se refere ao licenciamento dos 
estabelecimentos supracitados deverá ser observada 
a legislação específica em vigor e, para qualquer 
esclarecimento, deverá ser consultado o Gabinete de 
Recuperação do Centro Histórico.    

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-67357038
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-67357038
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-150571263
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-150571263
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241


Após entrega dos projetos de 
especialidades, é realizada a respetiva 
apreciação e com a sua validação 
verifica-se o deferimento do pedido 
de licenciamento, sendo esta decisão 
formalmente comunicada.

A partir desse momento, a/o interessada/o 
dispõe de um ano para efetuar o 
pagamento das taxas devidas e solicitar 
a emissão do alvará (documento que 
permite a realização das obras), podendo 
este prazo ser prorrogado uma única vez, 
pelo período máximo de um ano, devendo 
o respetivo pedido ser apresentado antes 
do termo do período inicial.

Para o pedido de alvará de licença de 
construção será necessária a entrega dos 
elementos enunciados na Portaria 216-
E/2008, de 3 de março, consoante o tipo 
de obra a realizar.

09
Sempre que a operação urbanística 
tenha merecido o estabelecimento de 
condicionantes por parte da DGPC – 
Direção Geral de Património Cultural, serão 
solicitados comprovativos de autorização 
ou a realização das medidas preventivas 
aplicáveis, nomeadamente em caso de 
sondagens prévias ou acompanhamento 
arqueológico, no momento de instrução de 
emissão de alvará de construção.

Uma vez levantado o alvará, a obra pode 
ser iniciada (após comunicação à câmara 
municipal, com uma antecedência máxima 
de cinco dias) e deve estar concluída até ao 
termo do prazo previsto no mesmo (passível 
de prorrogações nos termos do artigo 58.º 
do DL 555/99 de 16/12, na redação em 
vigor, pelos prazos máximos previstos no 
artigo 24º do RUEMP). 

No prazo de 10 dias após a emissão do 
alvará, deverá ser afixado no prédio um 
Aviso de licenciamento das obras de 
construção, alteração, ampliação, demolição 
ou reconstrução, conforme Anexo XIII, da 
Portaria nº.228/2015, de 3 de agosto, visível 
do exterior, que deve permanecer até à 
conclusão das obras.

A verificar-se a necessidade de ocupação 
de espaço público, torna-se necessária a 
prévia formalização do pedido, recorrendo 
para o efeito ao preenchimento de 
formulário existente nos serviços municipais, 
em conformidade com o artigo 10º do 
RUEMP - Regulamento da Urbanização e 
Edificação do Município de Palmela.
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https://files.dre.pt/1s/2008/03/04401/0001100013.pdf
https://files.dre.pt/1s/2008/03/04401/0001100013.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://files.dre.pt/1s/2015/08/14900/0533205340.pdf
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
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Nos termos do artigo 83º do RJUE, podem ser realizadas 
em obra alterações ao projeto inicialmente aprovado ou 
apresentado, que estarão ou não sujeitas a controlo prévio, 
consoante o tipo de obras que se pretenda realizar.
Alterações que envolvam a realização de obras de ampliação 
ou de alterações à implantação das edificações, estão sujeitas 
ao procedimento de alteração de licença ou comunicação 
prévia, consoante os casos.

As restantes alterações estão sujeitas a comunicação prévia 
nos termos previstos no artigo 35.º do RJUE, desde que essa 
comunicação seja efetuada com a antecedência necessária 
para que as obras estejam concluídas antes da apresentação 
do pedido de autorização de utilização.
Nas situações previstas anteriormente, devem ser apenas 
apresentados os elementos que sofreram alterações, 
mantendo-se os restantes válidos e adequados.
Podem ainda ser efetuadas sem dependência de comunicação 
prévia à Câmara Municipal as alterações em obra que não 
correspondam a obras que estivessem sujeitas a controlo 
prévio, devendo apenas ser registadas no livro de obra e ser 
devidamente identificadas nas Telas Finais.
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https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
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Finda a realização das obras de 
construção, tituladas por competente 
licença de construção, deverá ser 
requerida a autorização de utilização 
e a emissão do alvará de utilização. 

Sem prejuízo dos elementos 
indicados no capítulo V, da Portaria 
n.º 113/2015, de 12 de abril, deverão 
ser apresentados os certificados de 
conformidade das redes internas 
de gás e eletricidade (conforme 
a legislação aplicável) e termo de 
responsabilidade pela execução de 
ITED, ou declaração comprovativa 
da existência das certificações, 
aprovações ou pareceres, assinada 
pelo/a técnico/a autor/a do projeto e 
pelo/a diretor/a técnico/a de obra ou 
diretor/a de fiscalização.

11

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2015-67051303
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2015-67051303
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No âmbito do procedimento 
simplificado, por via do Regime 
Especial da Reabilitação Urbana, a 
apresentação da comunicação prévia 
deve ser acompanhada pelos elementos 
instrutórios que constam na Portaria 
113/2015, de 23 de abril.
Na comunicação prévia é necessária 
a apresentação conjunta dos projetos 
de arquitetura, de engenharia das 
especialidades em função do tipo de 
obra a executar, dos pareceres emitidos 
pelas entidades externas ao município 
(opcional) e dos documentos necessários 
para realização da obra (entre outros, 
documentos do empreiteiro e diretor/a 
técnica/o de obra).
O novo Regime Especial da Reabilitação 
Urbana (Parte III do DL 307/2009, 
de 23 de outubro), estabelece que 
ficam sujeitas ao procedimento 
simplificado de comunicação prévia 
as operações urbanísticas em ZEP que, 
cumulativamente, contemplem:

i. Preservação das fachadas principais 
do edifício com todos os seus elementos 
não dissonantes, sem introdução de 
novas aberturas de vãos na fachada ou 
cobertura;

ii. Manutenção dos elementos 
arquitetónicos e estruturais de valor 
patrimonial do edifício, designadamente 
abóbadas, arcarias, estruturas metálicas 
ou de madeira;

iii. Manutenção do número de pisos 
acima do solo e no subsolo, bem como a 
configuração da cobertura;

iv. Não reduzir a resistência estrutural do 
edifício.

NÃO SE APLICA a operações urbanísticas 
realizadas em bens imóveis individualmente 
classificados ou em vias de classificação. 

Nas Zonas Especiais de Proteção e nos 
casos em que o regime especial da 
reabilitação urbana é aplicável, uma vez 
apresentada ao município a comunicação 
prévia e demais elementos “(…) aquele 
remete-os de imediato, por meios eletrónicos, 
à administração do património cultural, 
para emissão de parecer não vinculativo 
no prazo de 10 dias úteis.” (nº. 2, do artigo 
77º-B, da parte III, do DL 307/2099, de 
23 de outubro, na sua redação atual). A 
comunicação prévia é uma declaração 
que dispensa a prática de qualquer ato 
permissivo pela câmara municipal. As 
obras podem iniciar-se após a correta 
instrução da comunicação prévia e 
desde que efetuado o pagamento das 
taxas devidas pela operação urbanística. 
A comunicação prévia é titulada pelo 
comprovativo da sua apresentação, 
acompanhado do documento 
comprovativo do pagamento das taxas.12Pr
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https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2015-67051303
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2015-67051303
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-60553416
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-60553416
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13
Caso se verifique a existência de operações 
urbanísticas ilegais e se for possível 
assegurar a sua conformidade com as 
disposições legais e regulamentares em 
vigor, pode promover-se a legalização das 
edificações, sendo aplicável o procedimento 
de legalização ao abrigo do artigo 102º-A 
do RJUE conjugado com o artigo 11º.A do 
RUEMP.

As operações urbanísticas tais como 
definidas na alínea j) do artigo 2º, do RJUE, 
são consideradas ilegais quando:

• Sujeitas a controlo prévio: 
- não obtiveram licença de construção, 
previamente à sua realização; 
- foram realizadas em desrespeito ao 
licenciamento e às condições por ele 
fixadas;
- foram realizadas a coberto de atos
nulos ou de atos revogados;

• Foram realizadas em violação de 
normas legais e regulamentares 
aplicáveis. 

Em suma, para concluir se uma operação 
urbanística é ilegal é necessário verificar a 
exigência legal ou não de ato de controlo 
prévio para o efeito, assim como, se 
a obra se encontra em conformidade 
com as determinações constantes do 
licenciamento e com as normas legais e 
regulamentares aplicáveis.  
O procedimento de legalização inicia-
se com a entrada de requerimento 
por iniciativa de particulares ou na 
sequência de notificação para reposição 
de legalidade urbanística, acompanhado 
dos elementos de instrução previstos na 
Portaria 113/2015, de 23 de abril e artigo 
11º-A do RUEMP e que se demonstrem 
necessários à tipologia da edificação, 
suas características e data de construção, 
bem como em função da previsão ou 
não de execução de obras de alteração, 
ampliação e/ou demolição e tipo de 
intervenção pretendida.

No procedimento de legalização, é 
admitida pelo n.º 5 do artigo 102.º-A do 
RJUE a dispensa do cumprimento de 
normas técnicas relativas à construção 
em vigor no momento da legalização, 
cujo cumprimento se tenha tornado 
impossível ou que não seja razoável 
exigir, desde que se verifique terem sido 
cumpridas as normas técnicas vigentes à 
data da realização da operação em causa.
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https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2015-67051303
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Não faça obras ilegais!

Fazer uma obra dentro da 
legalidade é fazê-la em segurança
e com proteção:

• do seu investimento
e dos seus bens;
• do património coletivo
(cultural, paisagístico, ambiental);
• das/os trabalhadoras/es
nela envolvidos;
• das/os suas/eus vizinhas/
os e da restante comunidade 
envolvente.

Os trabalhos e obras ilegais são 
detetáveis e não desaparecem com 
o tempo. Fazer uma obra dentro da 
legalidade tem ganhos de tempo e 
dinheiro.

A necessidade de reposição da 
legalidade será sempre e a todo 
o tempo necessária e, iniciar 
um processo de forma regular 
permite o acesso a todos os 
benefícios fiscais e financeiros para 
a conservação e reabilitação do 
edificado.

A realização de obras fora da 
legalidade, sem prejuízo das 
responsabilidades civil, criminal 
ou disciplinar que possam 
ser apuradas, tem ainda um 
quadro de contraordenações 
previstas em função da natureza 
do ilícito e da personalidade 
jurídica do/s responsável/eis. 
Os valores previstos para estas 
contraordenações oscilam entre
os 250 € e os 450.000 €.
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(proprietária/o ou não) tem 
o direito de ser informada/o 
pela Câmara Municipal sobre 
a viabilidade de realizar 
determinada operação 
urbanística. Nesse sentido 
pode requerer o Direito 
à Informação, ao abrigo 
do artigo 110º, do RJUE, 
ou efetuar um pedido de 
Informação Prévia – PIP, ao 
abrigo do artigo 14º, do RJUE9. 

9 O pedido de 
informação prévia, 
determinado no art.º 
14º, do Decreto-lei 
n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, republicado 
pelo Decreto-Lei nº. 
136/2014 de 9 de 
setembro, na sua 
atual redação, deve 
ser instruído conforme 
considerado na 
Portaria n.º 113/2015, 
de 22 de abril.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
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Através do direito à informação a/o interessada/o 
pode ser informada/o sobre os instrumentos de 
desenvolvimento e gestão territorial em vigor, 
bem como demais condições gerais a que devem 
obedecer as operações urbanísticas.

O Pedido de informação permite à/ao 
interessada/o saber informação sobre a 
viabilidade de realizar determinada operação 
urbanística e respetivos condicionamentos legais 
ou regulamentares, nomeadamente relativos 
a infraestruturas, servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública, índices 
urbanísticos, cérceas, afastamentos e demais 
condicionantes.

O conteúdo da informação prévia aprovada vincula 
as entidades competentes na decisão sobre um 
eventual pedido de licenciamento da operação 
urbanística a que respeita, desde que o pedido 
seja apresentado no prazo de um ano a contar da 
data da notificação da mesma à/ao requerente.

Comparativamente ao direito à informação, 
destaca-se o facto de permitir obter uma 
informação mais específica sobre a operação 
pretendida.

14.1

14.2

Direito à
Informação 

Pedido
de Informação
Prévia - PIP  



Ta
xa

s

15
Os procedimentos respeitantes à 
licença, legalização, comunicação 
prévia e autorização de utilização ou 
sua alteração ou outras operações 
urbanísticas estabelecidas no Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE) e no Regulamento da Urbanização 
e Edificação do Município de Palmela 
(RUEMP) e outros procedimentos 
conexos, no âmbito de legislação 
específica, estão sujeitos a pagamento 
de taxas. 

As taxas aplicáveis estão previstas no 
Regulamento e Tabela de Taxas do 
Município de Palmela e incidem sobre 
as utilidades prestadas aos particulares 
e geradas pela atividade pública do 
Município, de acordo com os princípios 
orientadores de equivalência e de justa 
repartição dos encargos e de imputação 
de custos, diretos e indiretos, nos termos 
consignados nas finanças locais.

Nos termos dos artigos 9º e 9º-A, do 
RTTM - Regulamento e Tabela de Taxas 
do Município de Palmela em vigor, as 
operações urbanísticas de edificação, 
bem como de autorização de utilização 
ou sua alteração decorrente destas, com 
objetivos de reabilitação e conservação 
de edifícios, beneficiam das seguintes 
isenções e reduções:

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34567875
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/regulamentos?folders_list_17_folder_id=241
https://www.cm-palmela.pt/municipio/camara-municipal/taxas-e-tarifas
https://www.cm-palmela.pt/municipio/camara-municipal/taxas-e-tarifas
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Operações urbanísticas de edificação, bem como a autorização de utilização ou sua alteração, decorrentes destas, 
com objetivos de reabilitação e conservação de edifícios, que não envolvam obras de ampliação com área de 
construção final superior a 30% da área de construção existente.

Ocupação do domínio público associada a obras ou por motivos de obras de conservação.

Operações urbanísticas de edificação, bem como a autorização de utilização ou sua alteração, decorrentes 
destas, com objetivos de reabilitação e conservação de edifícios, que envolvam obras de ampliação com área de 
construção final superior a 30% da área de construção existente.

Simulação tipo para redução/isenção de Taxas urbanísticas – 
Reabilitação de um edifício de habitação no núcleo do Centro 
Histórico de Palmela, sem enquadramento nas medidas ARU:

Isenção

Redução de 60%

Na área do Centro Histórico de Palmela (núcleo),
sem enquadramento nas medidas ARU:
(nos termos do artigo 9º do RTTM)

- Área existente 100m2 
- Ampliação de 30m2
- Duração da obra -12 meses
- Ocupação de espaço público 
numa área de 15m2 por 6 
meses

∑ Taxas 
devidas para a 
execução das 

obras : 
De ≈ 1.289€ 
Para ≈ 0€ 

Taxa devida 
pela ocupação 

de espaço 
público

De ≈ 185€ 
Para ≈ 0€

Poupança 
de

≈ 1.474€



Obras que não impliquem a demolição do existente, 
acréscimo de área de construção e alteração de 
fachadas originais confinantes com a via pública 
e desde que das mesmas resulte um estado de 
conservação, pelo menos, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção;

Obras de ampliação até 30% da área de construção 
existente e desde que não implique demolição 
do existente e das mesmas resulte um estado de 
conservação, pelo menos, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção;

Autorização de utilização ou autorização de alteração 
de utilização resultante de operações urbanísticas de 
reabilitação, abrangidas pelos benefícios em área de 
reabilitação urbana;

Ocupação do domínio público associada a obras 
abrangidas pela ORU, ou por motivos de obras de 
conservação.

(nos termos do artigo 9º-A do RTTM)

Isenção

Na ARU no Núcleo do Centro Histórico de Palmela: 

Vistoria para determinação do nível de conservação, 
após execução de obras, para acesso a benefícios fiscais;

Emissão de parecer vinculativo de enquadramento em 
Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização 
Urbanas (IFRRU 2020). 

Redução de 60%
Obras de ampliação com área de construção final 
superior a 30 % da área de construção existente e das 
mesmas resulte um estado de conservação, pelo menos, 
dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. 

Redução de 30%
Obras de construção em espaços privados vagos 
contíguos com a via pública. 
 

Redução de 20%
Autorização de utilização ou autorização de alteração de 
utilização (sem obra).

Simulação tipo para redução/isenção de Taxas urbanísticas – 
Reabilitação de um edifício de habitação em ARU Centro Histórico 

de Palmela, no núcleo do Centro Histórico:

- Área existente 100m2 
- Ampliação de 30m2
- Duração da obra -12 meses
- Ocupação de espaço 
público numa área de 15m2 
por 6 meses

∑ Taxas 
devidas para a 
execução das 

obras : 
De ≈ 1.289€ 
Para ≈ 0€ 

Taxa devida 
pela ocupação 

de espaço 
público

De ≈ 185€ 
Para ≈ 0€

Vistorias : 

De = 204€ 
Para = 102€

Poupança 
de

≈ 1.576€
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(nos termos do artigo 9º-A do RTTM)
Na ARU fora do Núcleo do Centro Histórico de Palmela: 

Isenção 
Obras que não impliquem 
a demolição do existente, 
acréscimo de área de 
construção e alteração de 
fachadas originais confinantes 
com a via pública e desde 
que das mesmas resulte 
um estado de conservação, 
pelo menos, dois níveis 
acima do atribuído antes da 
intervenção;

Vistoria para determinação 
do nível de conservação, 
após execução de obras, para 
acesso a benefícios fiscais;

Emissão de parecer vinculativo 
de enquadramento em 
Instrumento Financeiro de 
Reabilitação e Revitalização 
Urbanas (IFRRU 2020).

Redução de 90%
Ocupação do domínio público associada a obras abrangidas pela ORU, ou por 
motivos de obras de conservação.
 

Redução de 50%
Autorização de utilização ou autorização de alteração de utilização resultante 
de operações urbanísticas de reabilitação, abrangidas pelos benefícios em 
área de reabilitação urbana;

Obras de ampliação até 30% da área de construção existente e desde que 
não implique demolição do existente e das mesmas resulte um estado de 
conservação, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção.

Redução de 30%
Obras de construção em espaços privados vagos contíguos com a via pública 
ou nos quais existam edificação em muito mau estado de conservação e/
ou estado de ruína, sem qualquer valor arquitetónico e que manifestamente 
seja tecnicamente inviável a sua reabilitação, de acordo com parâmetros 
urbanísticos legalmente definidos.

Redução de 20%
Autorização de utilização ou autorização de alteração de utilização (sem obra).

Simulação tipo para redução/isenção de Taxas urbanísticas – 
Reabilitação de um edifício de habitação em ARU Centro Histórico 

de Palmela, fora do núcleo do Centro Histórico:

- Área existente 100m2 
- Ampliação de 30m2
- Duração da obra -12 meses
- Ocupação de espaço 
público numa área de 15m2 
por 6 meses

∑ Taxas 
devidas para a 
execução das 

obras : 
De ≈ 1.289€ 

Para ≈ 644.5€ 

Taxa devida 
pela ocupação 

de espaço 
público

De ≈ 185€ 
Para ≈ 18.5€

Vistorias : 

De = 204€ 
Para = 102€

Poupança 
de

≈ 913€
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Outros
benefícios:
 
Redução de 75% 
Na instalação de esplanadas 
abertas que integrem mobiliário 
urbano (mesas, cadeiras, guarda-
ventos, guarda-sóis, estrados, 
floreiras, tapetes, aquecedores 
verticais e outro mobiliário 
urbano) sem qualquer tipo 
de proteção fixa ao solo e em 
apoio a estabelecimentos de 
restauração e bebidas.
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Mediante deliberação da assembleia 
municipal, redução até 25% por 5 anos 

Isenção de 3 anos, após a reabilitação, 
podendo ser renovado por 5 anos, no 
caso de imóveis afetos a arrendamento 
para habitação permanente ou a 
habitação própria e permanente

Mais-valias – tributação à taxa de 5% na 
1ª transmissão, após a reabilitação em 
ARU 

Isenção, se nos 3 anos posteriores 
à compra do imóvel, inicie obras de 
reabilitação

Isenção na 1ª transmissão após a 
reabilitação, no caso de imoveis afetos 
a arrendamento para habitação 
permanente ou a habitação própria e 
permanente

Dedução à coleta de 30% dos encargos 
suportados pelas obras de reabilitação 
até ao limite de 500€

Os rendimentos prediais são tributados à 
taxa de 5 %, quando sejam inteiramente 
decorrentes do arrendamento 

1. Classificação energética igual ou superior a A ou; 

2. Quando, da construção, reconstrução, alteração, ampliação 
e conservação, lhe seja atribuída classe energética superior 
à anteriormente certificada, em pelo menos duas classes, 
relativamente à classe que possuía ou;

3. Prédio que aproveite águas residuais tratadas ou pluviais.

1. Aplicável a Áreas de Reabilitação Urbana e em edifícios com 
mais de 30 anos
2. Processo de obra na câmara, se aplicável 
3. Vistoria Inicial 
4. Execução de Obras 
5. Vistoria Final 
6. Cumprimento de subida de 2 níveis do 
estado de conservação, atingindo no mínimo, um nível BOM e 
que sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e 
qualidade térmica

1. Aplicável a imóveis localizados em  ‘áreas de reabilitação 
urbana’, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 
reabilitação. 

Aplicável a Imóveis: 
1. Situados em ‘áreas de reabilitação urbana’, recuperados nos 
termos das respetivas estratégias de reabilitação ou;
2. Arrendados passíveis de atualização faseada das rendas 
nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU - Novo Regime 
de Arrendamento Urbano, que sejam objeto de ações de 
reabilitação.
Que cumpram uma das condições:
1. Após a intervenção de reabilitação resultar um estado de 
conservação de, pelo menos, 2 níveis acima do verificado antes 
do seu início ou;
2.  Um nível de conservação no minino BOM em resultado de 
obras realizadas nos 4 anos anteriores ao pedido, desde que 
os custos das obras, incluindo o IVA, corresponda, pelo menos, 
a 25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se 
destine a arrendamento para habitação permanente.

IMI
Imposto 
Municipal 
sobre 
Imóveis

IMI
Imposto 
Municipal 
sobre 
Imóveis

IRS
Imposto 
sobre o 
Rendimento 
das Pessoas 
Singulares

IMT
Imposto 
Municipal 
sobre as
Transmissões 
Onerosas de 
Imóveis

REQUISITOS

REQUISITOS

REQUISITOS

Art. 44º-B do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)

Art. 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)                                                                                                                   

Art. 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)                                         
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Taxa de 6% em empreitadas de 
reabilitação (materiais e mão-de-obra) 

Taxa de 6% em empreitadas de 
beneficiação, remodelação, renovação, 
restauro, reparação ou conservação de 
imóveis ou partes autónomas

1. Localização em Área de Reabilitação Urbana 

1. Afetos a habitação
2. Não são elegíveis trabalhos de limpeza, de manutenção dos espaços 
verdes e das empreitadas sobre bens imóveis que abranjam a totalidade ou 
uma parte dos elementos constitutivos de piscinas, saunas, campos de ténis, 
golfe ou minigolfe ou instalações similares;
3. A taxa reduzida não abrange os materiais incorporados, salvo se o 
respetivo valor não exceder 20 % do valor global da prestação de serviços.

Simulação tipo para isenção/redução de Impostos – Reabilitação de edifício de habitação própria permanente 
ou para arrendamento de longa duração em ARU, incidindo apenas sobre a área existente:

Os benefícios apresentados estão sujeitos a atualização legislativa, devendo ser consultado o Estatuto dos 
Benefícios Fiscais para verificação das medidas em vigor.

IVA
Imposto 
sobre o Valor 
Acrescentado

REQUISITOSLista I – Bens e serviços à taxa
reduzida do Código do IVA                                 

                      Redução da Taxa de 
                       Imposto Municipal 
sobre imóveis localizados na área
de Intervenção do GRCH 
Com o objetivo de incentivar as/os proprietárias/os a manter 
o seu património edificado em bom estado de conservação 
e o arrendamento, o município tem vindo a aplicar, aos 
prédios urbanos localizados na área de intervenção do 
Gabinete de Recuperação do Centro Histórico, a redução da 
taxa de IMI em 30% da taxa em vigor, podendo a redução 

16.1

IMI 

isento durante
3 (+5 anos)

IMT 
(aquisição de 

imóvel por 
100.000€)
De ≈152€

Se integrado 
na ORU

 ≈ 0€

IVA
Para uma estimativa 
de custo de obras de 
(materiais e mão de 

obra) de 80.000€
IVA (23%) ≈ 18.400€
Se integrado na ORU

IVA (6%) ≈ 4.800€

Poupança em 
impostos 

≈ 13.752€ + 
IMI (durante 
pelo menos 3 

anos)

ser de mais 20%, caso o imóvel se encontre arrendado. 
A aplicação desta redução está sujeita à deliberação prévia da 
Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Palmela, não se 
aplicando a prédios devolutos ou em mau estado de conservação. 
Para o efeito, anualmente é estabelecido um período para 
as/os interessadas/os procederem à identificação cadastral, 
preferencialmente acedendo a www.cm-palmela.pt» Balcão Único» 
Serviços Online.
A taxa do IMI poderá ser elevada para o triplo nos casos de prédios 
urbanos que se encontrem devolutos e/ou em estado de ruína 
situados em toda a área do concelho. Poderá ainda ser elevada em 
30% para edifícios em mau estado de conservação.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1989-34554075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1989-34554075
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/urbanismo
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/urbanismo


17.1

O Programa de Financiamento Municipal de Obras de 
Conservação é um instrumento de apoio financeiro 
do Município de Palmela a obras de conservação 
em edifícios localizados na Área de Intervenção do 
Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de 
Palmela. Serve este apoio para incentivar e dinamizar 
a ação das/os proprietárias/os na prossecução da 
recuperação e beneficiação dos imóveis do Centro 
Histórico como fator de melhoria da competitividade 
e regeneração dum território patrimonialmente 
distintivo e identitário do Município de Palmela.

Edifícios abrangidos por este apoio financeiro:
São suscetíveis de apoio, ao abrigo do presente 
programa, os edifícios com data de construção 
anterior à entrada em vigor do RGEU, aprovado pelo 
D.L. 38 382 de 7 de agosto de 1951, localizados na 
Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do 
Centro Histórico e, no Núcleo Histórico de Palmela cuja 
construção tenha sido concluída há pelo menos 30 
anos.

Ações e trabalhos objeto de financiamento:
• Obras de conservação nas fachadas dos edifícios. 

• Obras de conservação, ou excecionalmente a 
substituição integral, em coberturas de edifícios 
principais, excluindo anexos, garagens e outras 
construções localizadas em logradouro.

As/os proprietárias/os ou 
titulares de outros direitos, 
ónus ou encargos sobre os 
imóveis poderão apresentar 
candidatura aos seguintes 
programas em vigor:

FIMOC– Programa 
de Financiamento 
Municipal de 

Obras de Conservação em 
Imóveis localizados na Área 
de Intervenção do Gabinete 
de Recuperação do Centro 
Histórico da Vila de Palmela

17
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https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/14512/regulamento_fimoc_dr_18_03_21.pdf
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/14512/regulamento_fimoc_dr_18_03_21.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/38382-1951-289214
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• Obras para a criação ou remodelação de instalações 
sanitárias quando não existam ou não tenham as 
condições de acessibilidade adequadas a pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade 
condicionada. 

• Obras interiores, sem incidência estrutural, que 
se mostrem necessárias a conferir ou melhorar as 
condições de acessibilidade a pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade condicionada.

Valor do apoio concedido ao abrigo do FIMOC:
O apoio financeiro concedido corresponderá a 50% 
do valor do melhor orçamento, tendo como limite 
máximo o montante de 5.000 euros.
Caso se inclua no conjunto das obras de conservação, 
a substituição da caixilharia existente por caixilharia de 
madeira ou em PVC e/ou for necessário dotar o fogo 
com uma instalação sanitária, o valor de financiamento 
pode ascender a 70% do melhor orçamento, não 
ultrapassando o valor máximo 7.000 euros. 

No caso de as obras incidirem apenas na execução 
da instalação sanitária, o apoio financeiro concedido 
corresponderá a 50% do valor do melhor orçamento, 
tendo como limite máximo o montante de 1.500 
euros.

O apoio financeiro a conceder poderá ainda ser 
acrescido em 10%, em candidaturas para obras em 
edifícios:

a) de habitação própria permanente apresentadas por 
titulares:
• jovens até 35 anos;
• com idade superior a 65 anos;
• onde residam detentores de grau de incapacidade 
superior a 60% (em atestado de incapacidade 
multiuso) ou portadores de doença degenerativa. 

b) destinados a habitação própria permanente ou a 
disponibilizar no mercado de arrendamento de longa 
duração após as obras, e que tenham sido declarados 
devolutos ou tenham indícios de desocupação no ano 
civil anterior à candidatura.

Candidaturas:
Podem candidatar-se ao apoio as/os proprietárias/
os ou titulares de quaisquer outros direitos reais 
que tenham poder de disposição sobre os edifícios 
elegíveis.

A concessão de apoio financeiro é deliberada pela 
Câmara Municipal, a requerimento prévio das/os 
interessadas/os, devidamente preenchido e mediante 
apresentação dos elementos instrutórios solicitados. 
Os formulários para apresentação da candidatura 
estão disponíveis em www.cm-palmela.pt» Balcão 
Único» Urbanismo (GRCHF003 – Candidatura FIMOC
GRCHF004 – Mapa de trabalhos e Orçamento).

https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/16455/fimoc__programa_de_financiamento_municipal_de_obras_de_conservacao_em_imoveis____candidatua_fe_03_02_h_v_00.docx
https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/15105/fimoc___mapa_de_trabalhos_e_orcamento_e_tabela_de_precos_dos_materiais___mc_03_02_a_v_00.xlsx


17.2
O IFFRU 2020, disponibiliza financiamento em condições mais 
favoráveis do que as disponíveis no mercado, para a reabilitação 
integral de edifícios, destinados a habitação ou a outras atividades, 
incluindo as soluções integradas de eficiência energética mais 
adequadas no âmbito dessa reabilitação.
Os apoios são concedidos através de produtos financeiros de dois 
tipos (não acumuláveis):

Empréstimos – concedidos pelos bancos selecionados para gestão 
dos apoios IFRRU 2020, com maturidades até 20 anos, períodos de 
carência equivalentes ao período do investimento + 6 meses (máx. 
4 anos) e taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para 
investimentos da mesma natureza

Garantias – associadas a empréstimos concedidos pelos mesmos 
bancos, destinando-se a projetos que não dispõem de garantia 
bastante.

Podem ser apoiadas:
1. A reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 
30 anos (ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível 
de conservação igual ou inferior a 2 (determinado nos termos do 
Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro);
2. A reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas 
(podendo incluir, neste caso, não só a reabilitação de edifícios, mas 
também a construção de edifícios e a reabilitação do espaço público);
3. Reabilitação integral de edifícios de habitação social;
4. Reabilitação de frações privadas inseridas em edifícios de habitação 
social que sejam alvo de reabilitação integral;
5. Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de 
reabilitação do conjunto edificado de habitação social envolvente, em 
curso ou concluídas há 5 anos ou menos.

Em que territórios:
Os edifícios a reabilitar têm de estar localizados numa área delimitada 
pelo Município: Área de Reabilitação Urbana (ARU)/Plano de Ação de 
Regeneração Urbana (PARU).

IFFRU 2020
– Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas 

https://files.dre.pt/1s/2012/12/25202/0025500258.pdf
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17.3
O programa “Reabilitar para 
Arrendar – Habitação Acessível” tem 
como objetivo o financiamento de 
operações de reabilitação de edifícios 
com idade igual ou superior a 30 
anos, que após reabilitação deverão 
destinar-se predominantemente a fins 
habitacionais. Estas frações destinam-
se a arrendamento em regime de 
renda condicionada.
Podem candidatar-se a este programa 
pessoas singulares ou coletivas, de 
natureza privada ou pública, que 
sejam proprietárias de edifícios, ou 
parte de edifícios a reabilitar, ou 
que demonstrem serem titulares de 
direitos e poderes sobre os mesmos 
que lhes permitam onerá-los e agir 
como donos de obra no âmbito de 
contratos de empreitada.

O processo de candidatura é 
composto por duas fases:

1. uma primeira fase de pré-
candidatura, em que através de 
formulário próprio disponibilizado no 
Portal da Habitação são recolhidos 
um conjunto de dados e documentos, 
para aferição da elegibilidade e 
viabilidade da intervenção;

2. uma segunda fase de candidatura 
a empréstimo, que visa determinar o 
montante e condições desse mesmo 
empréstimo.

Reabilitar 
para 
arrendar

– Habitação Acessível 

Se a operação estiver inserida num 
edifício de habitação social: tem de 
estar localizada na área delimitada 
pelo Município no Plano de Ação 
Integrado para as Comunidades 
Desfavorecidas (PAICD).
Podem solicitar financiamento 
quaisquer entidades, singulares 
ou coletivas, públicas ou privadas. 
Deve dirigir-se à rede comercial dos 
bancos selecionados através de 
um concurso público com quem a 
Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 
celebrou Acordos de Financiamento: 
o Santander Totta, o Banco BPI, o 
Millenium BCP.

Passos para a preparação do 
pedido de financiamento:

1. Pedido de parecer de 
enquadramento à Câmara Municipal 

2. Certificado Energético do imóvel 
antes da intervenção elaborado por 
perito qualificado pela ADENE

3. Pedido de financiamento junto dos 
bancos selecionados

Para pedido de parecer à Câmara 
de Palmela deverá submeter 
requerimento - GRCHF006 - Pedido 
de parecer vinculativo sobre as 
operações previstas no IFRRU - 
através do Atendimento Municipal 
(atendimento@cm-palmela.pt ou 
presencial).

Esclarecimento sobre 
os programas de 
financiamento em vigor: 

Consulte o Gabinete de 
Recuperação do Centro 
Histórico.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cm-palmela.pt%2Fuploads%2Fwriter_file%2Fdocument%2F6460%2FGRCHF006_-_Pedido_de_parecer_vinculativo_sobre_as_opera__es_previstas_no_IFRRU.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cm-palmela.pt%2Fuploads%2Fwriter_file%2Fdocument%2F6460%2FGRCHF006_-_Pedido_de_parecer_vinculativo_sobre_as_opera__es_previstas_no_IFRRU.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cm-palmela.pt%2Fuploads%2Fwriter_file%2Fdocument%2F6460%2FGRCHF006_-_Pedido_de_parecer_vinculativo_sobre_as_opera__es_previstas_no_IFRRU.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cm-palmela.pt%2Fuploads%2Fwriter_file%2Fdocument%2F6460%2FGRCHF006_-_Pedido_de_parecer_vinculativo_sobre_as_opera__es_previstas_no_IFRRU.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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Saneamento e Apreciação Liminar

|
Corretamente instruído?

|
Sim

|
O pedido é contrário às normas legais

e regulamentares
|

Não
|

Consulta a Entidades externas**
|

Comunicação à/ao requerente
|

Receção e registo dos pareceres das 
Entidades Externas

|
Análise técnica e proposta de decisão, para 
Despacho, sobre o projeto de Arquitetura

|
Despacho do Executivo Municipal

|
Deferido?

|
Sim

|
Notificação à/ao Requerente do teor 

do Despacho, solicitando para que num 
prazo de 6 meses proceda à entrega dos 

Projetos de Especialidades

** A Consulta às Entidades Externas pode ser 
promovida pela/o Requerente

Nos pedidos de 
licenciamento a 
apreciação dos 
serviços da câmara 
incide primeiramente 
sobre o projeto de 
arquitetura, mas 
opcionalmente pode a/o 
requerente proceder 
à entrega simultânea 
com os projetos de 
especialidades.

18
A - Entrega

do Requerimento
de Licenciamento

e abertura do Procedimento
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1) Uma vez levantado 
o alvará, a obra pode 
ser iniciada (após 
comunicação à câmara 
municipal, com uma 
antecedência até cinco 
dias) e deve estar concluída 
até ao termo do prazo 
previsto no mesmo 
(passível das prorrogações 
previstas no artigo 58.º 
do  Regime Jurídico 
da Urbanização e da 
Edificação).

(2) Quando aplicável, serão 
solicitados comprovativos 
de autorização ou 
realização das medidas 
preventivas aplicáveis, no 
campo da arqueologia, no 
momento da instrução do 
alvará de construção.

Saneamento e Apreciação Liminar
|

Corretamente instruído?
|

Sim
|

Análise técnica e proposta de decisão para 
Despacho

|
Despacho do Executivo Municipal

|
Deferido?

|
Sim

|
Comunicação à/ao requerente sobre o 

deferimento do pedido de licenciamento 
e que num prazo de 1 ano deverá solicitar 

a emissão da licença de construção (1)

Cálculo de Taxas e Emissão de Licença
de Construção

|
Pagamento das taxas devidas

|
Entrega de Alvará de Construção (2)

|
Conclusão da Obra

Análise técnica e Proposta de decisão 
para Despacho

|
Vistoria?

|
Não

|
Emissão de Alvará de Utilização

B - Entrega
de requerimento

e respetivos projetos
de Especialidades

C - Entrega
de requerimento

e respetivos elementos 
para a emissão

de Licença de Construção

D - Entrega
de requerimento,

certificados e respetivos 
elementos para

a emissão da Autorização 
de Utilização e emissão de 

Alvará de Utilização
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Saneamento e Apreciação Liminar
|

Corretamente instruído?
(1)
|

Sim
|

Liquidação de taxas e emissão de fatura
|

Pagamento das taxas devidas
|

Pode iniciar as obras 

Análise técnica e Proposta para 
Despacho

|
Vistoria?

|
Não
 |

Emissão de Alvará de Utilização

(1) Em Zonas 
Especiais de 
Proteção, uma 
vez apresentada 
ao município a 
comunicação 
prévia e demais 
elementos “(…) 
aquele remete-os 
de imediato, por 
meios eletrónicos, 
à administração 
do património 
cultural, para 
emissão de parecer 
não vinculativo 
no prazo de 10 
dias úteis.” (nº. 2, 
do artigo 77º-B, 
da parte III, do DL 
307/2099, de 23 
de outubro, na sua 
redação atual)

A - Entrega
do Requerimento de

Comunicação prévia e
abertura do Procedimento

B - Entrega
de requerimento,

certificados
e respetivos

elementos para
a emissão da
Autorização
de Utilização

e emissão de Alvará
de Utilização
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Verificação dos elementos instrutórios 
e análise do pedido

|
Emissão de certidão de localização do 

imóvel na ARU (1)

Emissão da certidão
de localização em ARU

Aquando da instrução dever-se-á solicitar 
todas as isenções e reduções de taxas 

aplicáveis

Verificação dos elementos instrutórios e 
análise do pedido

|
Realização de Vistoria Inicial

|
Emissão do auto de vistoria inicial com 
indicação do nível de conservação do 

imóvel
|

Obras sujeitas a 
controlo prévio 

ou 
Obras isentas de 
controlo prévio

|
Pedido de licenciamento ou comunicação 

prévia da operação urbanística, se aplicável, 
e Comunicação de início de obra, com 5 

dias de antecedência 
|

Execução da obra e sua conclusão

A - Entrega
do Requerimento para 
a realização de Vistoria 

Antes da Obra

IVA
TAXAS
Urbanísticas

e/ou



Verificação dos elementos instrutórios
e análise do pedido

|
Realização de Vistoria Final

|
Emissão do auto de vistoria com indicação de 
subida em 2 níveis de conservação em relação 

ao atribuído antes da intervenção, com um 
mínimo de BOM

+
Certificado de eficiência energética e 

qualidade térmica (aplicável para IMI e IMT)
|

Reconhecimento da Ação de Reabilitação 
Urbana pela Câmara Municipal 

|
Emissão de certidão

de conformidade
da intervenção com
a estratégia da ARU (1) Para benefício fiscal 

de IVA à taxa reduzida 
de 6%, entregar cópia da 
certidão de localização ao 
empreiteiro para junção às 
faturas da empreitada;
(2) A Câmara Municipal 
deve comunicar, no prazo 
de 20 dias, ao serviço 
de finanças da área da 
situação dos prédios 
o reconhecimento de 
reabilitação, competindo 
àquele promover, no prazo 
de 15 dias, a anulação das 
liquidações de IMI e IMT e 
subsequentes restituições.

Comunicação ao serviço de finanças da 
área do prédio pelos serviços municipais 

(2)
|

Notificação à/ao requerente da comunicação 
efetuada pelos serviços municipais

Entrega da certidão à/ao requerente, 
competindo-lhe a exibição da mesma, se 

solicitada pela Autoridade Tributária

B - Entrega
do Requerimento para a 

realização de Vistoria Após 
a Obra e emissão de

Certidão conformidade
de intervenção com

a Estratégia ARU IMT

MAIS 
VALIAS

RENDIMENTOS
PREDIAIS

IRS

IRS

IMI
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