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Área de Reabilitação Urbana 

 
 

Centro Histórico de Palmela   
DR aviso n.º 9277/2015 de 20 de agosto 

PARU – Plano de Ação de 
Regeneração Urbana 
 



Área de Reabilitação Urbana 
Pinhal Novo  
DR aviso n.º9871/2015 de 28 agosto 

 

 



O que é uma ARU?  
Área de Reabilitação Urbana 

Área territorialmente delimitada que justifica 
intervenção integrada de operação de reabilitação 
urbana. 

Efeitos 

Definição pelo município de benefícios fiscais 
associados a impostos municipais (IMI, IMT) 

Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, 
ónus ou encargos o direito de acesso aos apoios e 
incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana 

 

 

 

 

Conjunto articulado de intervenções que visam de 
forma integrada a reabilitação de uma 
determinada ARU 

Operações de Reabilitação Urbana (ORU) – DR 
aviso nº 10913/2018 de 9 de agosto; 

 

ORU do tipo Simples: dirigida à reabilitação do 
edificado; 

Estratégia de Reabilitação Urbana  

(https://www.cm-palmela.pt/pages/1992) 

 

Vigora pelo prazo de 10 anos 

 

Entidade gestora (EG) é o Município de Palmela 

 

O que é a ORU?   
Operação de Reabilitação Urbana 
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Objetivos e prioridades 
Promover a agilização procedimental 

Sistematizar informação sobre apoios e incentivos à 
reabilitação 

Promover proximidade através de aconselhamento 
técnico dedicado 

Promover a qualificação dos espaços e infraestruturas 
públicas juntamente com as Unidades orgânicas 
envolvidas e articular a obra pública e as intervenções 
dos privados 

Manter atualizada a caracterização do edificado, 
incluindo a evolução do estado de conservação, a par da 
informação socio habitacional  

Estabelecer prioridades de intervenção de 
reabilitação em cada território 

Atrair e promover fixação de população jovem 

Estudar tendências e identificar oportunidades de 
instalação de novas atividades económicas 

Promover ação coerciva  

 

 
 



Incentivos e Benefícios à Reabilitação 



Isenção ou redução nas taxas previstas para operações urbanísticas (subida de 2 níveis no estado 
de conservação acima ao atribuído antes da intervenção); 

Redução das taxas aplicáveis a operações urbanísticas que envolvam obras de construção em 
espaços privados vagos, mediante condições específicas, nomeadamente no caso de se situarem no 
Núcleo Histórico de Palmela; 

Redução das taxas previstas para as autorizações de utilização ou de alteração de utilização 
resultantes de operações urbanísticas de reabilitação ou de autorização de utilização ou autorização 
de alteração de utilização sem realização de obra, nas áreas de reabilitação urbana. 

Verificada a necessidade de aferir sobre a subida dos 2 níveis no estado de conservação, 
relativamente ao atribuído antes da intervenção, entende-se ainda isentar a taxa prevista, aplicável 
à vistoria para determinação do nível de conservação, após execução de obras.  

 
Redução da taxa aplicável pela ocupação do domínio público, associadas às operações urbanísticas 
referenciadas ou por motivo de obras de conservação 

Com o intuito de requalificar do espaço urbano e incentivar a utilização de solo e/ou subsolo com 
infraestruturas e equipamentos conexos, prevê-se isentar a taxa aplicável à abertura de valas 

Em complemento às medidas de incentivo, definidas em Estratégia de Reabilitação Urbana, prevê-
se ainda, a isenção da taxa para a emissão de parecer vinculativo IFRRU 

 

 

 

 

Em discussão pública 

Outros incentivos aplicáveis no concelho: 
PMRU – Programa Municipal Reabilitação Urbana 

 
FIMOC – Programa de Financiamento Municipal de Obras de 
Conservação (Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do 
Centro Histórico) 

 
Outras isenções e reduções previstas no Artigo 9º do Regulamento e  
Tabela de taxas Municipais 
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Entidades gestoras: 

Ponto focal IFRRU  
Teresa Machado (GRCH)  

ARU do Centro Histórico de Palmela  
Gabinete de Recuperação do Centro Histórico  
grch@cm-palmela.pt  
Tlf 21 233 66 47 
 
ARU de Pinhal Novo 
Divisão de Administração Urbanística - Área de Atividades 
Económicas e Reabilitação Urbana 
reabilita@cm-palmela.pt 
Tlf 21 233 66 60 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reabilitação Urbana 

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

mailto:grch@cm-palmela.pt
mailto:grch@cm-palmela.pt
mailto:grch@cm-palmela.pt
mailto:reabilita@cm-palmela.pt
mailto:reabilita@cm-palmela.pt
mailto:reabilita@cm-palmela.pt
https://www.cm-palmela.pt/pages/1992
https://www.cm-palmela.pt/pages/1992
https://www.cm-palmela.pt/pages/1992
https://www.cm-palmela.pt/pages/1992
https://www.cm-palmela.pt/pages/1992

