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1. ÂMBITO E ALCANCE 
 

O ordenamento do território, à escala urbana, encerra especificidades e apresenta desafios singulares 

decorrentes, nomeadamente, da forte pressão humana sobre o espaço e da concentração e estado de 

conservação do edificado, das suas condições de utilização e das atividades humanas aí instaladas, 

com as particularidades e exigências resultantes das condições de habitabilidade e de acessibilidade e 

mobilidade, do acesso a bens e serviços, da qualidade do ambiente urbano e da salvaguarda e 

valorização do património cultural (material e imaterial) e ambiental. 

 

Neste contexto, emerge o propósito da qualificação do território conducente a garantir a boa 

funcionalidade do espaço e o respeito pelas suas especificidades, capacidade de carga e coexistência 

de atividades e usos. Ademais, a oferta de habitação, equipamentos, infraestruturas e serviços, a 

qualidade urbanística e ambiental dos espaços públicos e as condições de sociabilidade e de 

integração e coesão social concorrem para a atratividade e competitividade de um território. 

 

É com este espírito que o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU)1 assume a reabilitação 

urbana como “a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património 

urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da 

realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios” (cfr. alínea j) do artigo 2.º 

do RJRU). 

 

O RJRU determina, assim, a centralidade da reabilitação urbana2, reflexo de um novo paradigma das 

políticas de solo, de ordenamento do território e de urbanismo, assente em princípios de 

racionalização e otimização do solo (orientada para a concentração espacial), de sustentabilidade e 

eficiência energética e de valorização do património construído, em detrimento da expansão e 

dispersão urbana. Trata-se, deste modo, de um paradigma com reflexo no quadro legal vigente, 

destacando-se, nomeadamente, a Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento do 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e pelos Decretos-Lei n.os 136/2014, de 9 de 
setembro, 88/2017, de 27 de julho, e 66/2019, de 21 de maio. 
2 A reabilitação urbana foi apresentada como uma das “inovações” da nova LBPPSOTU pelo então Diretor Geral da Direção Geral do 
Território (CORREIA, 2014), assumindo que “o foco do desenvolvimento do território estará na regeneração (conservação, reabilitação e 
renovação) dos aglomerados urbanos já existentes (…) e (…) que a expansão urbana apenas decorrerá quando o aglomerado urbano se 
encontre esgotado face a novas necessidades”. 



                                                                       Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

5/49 

Território e Urbanismo (LBPPSOTU)3 (cfr. artigos 12.º e 61.º), o Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT)4 (cfr. artigos 105.º, 153.º, 157.º, 160.º, entre outros), a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 170/2017, de 09 de novembro, que determina a realização do «Projeto 

Reabilitar como Regra», e o Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que estabelece o regime aplicável 

à reabilitação de edifícios ou frações autónomas. 

 

Com efeito, da avaliação das dinâmicas socioeconómicas e de mobilidade a que se tem assistido nas 

últimas décadas, constata-se uma diferença entre a disponibilidade de solo urbano para fins de 

urbanização e de edificação e o crescimento demográfico e de atividades económicas, a par com um 

abandono progressivo dos centros dos aglomerados urbanos e a sua consequente degradação e 

desqualificação. Resulta daqui uma necessidade premente de qualificação do espaço urbano através 

de abordagens transversais e integradas sobre o território e de diferentes políticas públicas, 

envolvendo todos os atores (administração e agentes locais) na implementação desta nova 

abordagem. 

 

Em consonância com esta tendência e consciente da realidade urbana que encerra a Vila de Tunes, o 

Município de Silves determinou promover a delimitação de uma área de reabilitação urbana (ARU) 

para este território5.  

 

É neste âmbito que é desenvolvida a proposta de delimitação da ARU de Tunes, apresentada e 

fundamentada com o presente relatório que instrui o procedimento, nos termos do estabelecido no n.º 2 

do artigo 13.º do RJRU. 

 

A proposta de delimitação da ARU de Tunes estrutura-se, essencialmente6, em quatro partes. Na 

primeira parte, correspondente ao “Capítulo 2”, procede-se a um breve enquadramento da ARU, 

concretamente do seu alcance e principais implicações; a segunda parte, referente ao “Capítulo 3”, 

consubstancia a delimitação da ARU de Tunes, fundamentando e caraterizando a mesma de forma 

sistémica e integrada; na terceira parte, relativa ao “Capítulo 4”, perante o diagnóstico traçado, 

                                                           
3 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, e pelos Decretos-Lei n.os 20/2020, de 01 de maio, 
3/2021, de 07 de janeiro, e 52/2021, de 15 de junho. 
4 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 20/2020, de 01 de maio, 81/2020, de 02 de outubro, 25/2021, 
de 29 de março, e 45/2022, de 08 de julho. 
5 Esta decisão tem ainda por base os resultados que se têm vindo a alcançar nos aglomerados onde se delimitaram ARU e respetivas 
ORU, com destaque para a cidade de Silves, em virtude de ser a que está em vigor há mais tempo. 
6 Na medida em que se está a excluir os conteúdos mais genéricos como seja a presente introdução, as considerações finais e as 
referências (legais e bibliográficas). 
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apontam-se as principais linhas estratégicas da ARU de Tunes, alinhadas com a estratégia de 

desenvolvimento territorial concretizada para o concelho de Silves no âmbito da revisão do Plano 

Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves)7, que enquadram e balizam os objetivos e as ações de 

intervenção a realizar na ARU; a quarta parte, constante do “Capítulo 5”, foca-se na operacionalização 

e vigência da ARU, na perspetiva da eminente delimitação e aprovação da respetiva Operação de 

Reabilitação Urbana de Tunes. 

 

2. AS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA. DA GÉNESE E CONTEXTO 

 

A reabilitação urbana, como novo paradigma das políticas públicas de ordenamento do território e de 

urbanismo, encerra na delimitação das áreas de reabilitação urbana um instrumento de 

operacionalização transversal e integrado que possibilita, ao particular e ao município, uma ação 

promotora da revitalização e regeneração urbana de áreas que, “em virtude da insuficiência, 

degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização 

coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às 

suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade”, justifiquem uma intervenção 

integrada (cfr. alínea b) do artigo 2.º do RJRU) (vd. fig. 2.1). 

 
Figura 2.1 

Áreas de Reabilitação Urbana 

 

Fonte: Adaptado do RJRU. 

                                                           
7 Aviso n.º 33/2021, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 1, de 04 de janeiro. 
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A estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior da ARU é materializada através de uma 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) que pode ser simples8 ou sistemática9, determinada em 

função da primazia dada à reabilitação do edificado, ou ao edificado, equipamentos, espaços verdes e 

infraestruturas, num quadro de programa de investimento público, respetivamente. 

 

Em função desta diferenciação, a Câmara Municipal propõe e a Assembleia Municipal aprova os 

instrumentos de programação das ORU, i.e., a “Estratégia de Reabilitação Urbana” ou o “Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana”, respetivamente para a ORU simples e para a ORU sistemática.  

 

Deste modo, estão criadas as condições necessárias para a aprovação da ORU, com recurso a 

“instrumento próprio” ou a “plano de pormenor de reabilitação urbana”, determinando, a partir da sua 

aprovação, a obrigatoriedade de promoção da mesma. 

 

2.1. DOS EFEITOS DA DELIMITAÇÃO DE UMA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

A aprovação de uma ARU resulta num conjunto de efeitos, mais ou menos diretos, potenciadores e 

facilitadores da intervenção de reabilitação urbana pretendida e dirigidos aos diferentes agentes 

envolvidos, determinando para o município: 

 
1. A obrigatoriedade de promover a operação de reabilitação urbana, no prazo de três anos, sob pena 

de caducidade da ARU (cfr. artigo 15.º do RJRU); 

 
2. A obrigatoriedade de definir os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o 

património, concretamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis (IMT) (cfr. alínea a) do artigo 14.º do RJRU); 

 
3. A possibilidade de conceder apoios financeiros a intervenções de reabilitação urbana realizadas 

por proprietários, entidades gestoras ou terceiros, no âmbito das ORU (cfr. artigo 75.º do RJRU); 

estes apoios financeiros podem revestir-se de diferentes modalidades, de entre as quais se 

destaca a criação de um “regime especial de taxas urbanísticas”, com vista a incentivar a 

realização das operações urbanísticas que integrem operações de reabilitação urbana e/ou 

estimular a instalação, dinamização e modernização de atividades económicas (OLIVEIRA, 2011), 

                                                           
8 Ver, a este respeito, o n.º 2 do artigo 8.º do RJRU. 
9 Ver, a este respeito, o n.º 3 do artigo 8.º do RJRU. 
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ou o estabelecimento, em regulamento municipal, de um “regime especial de cálculo das 

compensações devidas ao município pelo não cumprimento dos parâmetros para a previsão de 

infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva (…), não 

cumprimento esse que se justifica frequentemente, dada a especial situação de consolidação 

urbanística de grande parte das áreas de reabilitação urbana” (Ibidem); 

 
4. A possibilidade, caso se trate de uma ORU sistemática, de recorrer a instrumentos de política 

urbanística como as expropriações, a venda forçada dos imóveis existentes, a constituição de 

servidões ou a reestruturação da propriedade (cfr. artigo 54.º, n.º 3, do RJRU); 

 
5. A possibilidade de aceitar e sacar letras de câmbio, conceder avales cambiários, subscrever 

livranças, bem como conceder garantias pessoais e reais, relativamente a quaisquer operações de 

financiamento promovidas por entidades gestoras no âmbito de uma operação de reabilitação 

urbana (cfr. artigo 76.º, n.º 2, do RJRU); e, 

 
6. A possibilidade de impor ao proprietário a obrigação de reabilitar, quando o estado de conservação 

do imóvel for de nível 1 ou 2, determinando a realização e o prazo para a conclusão das obras ou 

trabalhos necessários à restituição das suas caraterísticas de desempenho e segurança funcional, 

estrutural e construtiva, de acordo com critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade 

(cfr. artigo 55.º, n.º 1, do RJRU). 

 

Para o particular (proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou 

frações abrangidos pela área de reabilitação urbana), a ARU determina: 

 
1. O acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana (cfr. artigo 14.º, 

alínea b), do RJRU); 

 

2. O dever de realizar as ações de reabilitação dos seus edifícios, nomeadamente realizando 

todas as obras necessárias à manutenção ou reposição da sua segurança, salubridade e 

arranjo estético simples (cfr. artigo 6.º do RJRU); e, 

 
3. A possibilidade de beneficiar de um regime simplificado de controlo prévio (cfr. artigos 44.º a 

53.º-G e 77.º-B do RJRU). 
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3. A ARU DE TUNES 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO E LIMITES DA ARU DE TUNES 

 

A área de intervenção da ARU de Tunes10 (vd. fig. 3.1), à semelhança do aglomerado, desenvolve-se 

lateralmente, a partir da estação ferroviária e linha de comboio, acompanhando e integrando a malha 

urbana da génese do aglomerado onde se localizam as áreas com maior necessidade de uma 

intervenção integrada de reabilitação do espaço (público e privado). Neste sentido, o limite da área de 

intervenção circunda o edificado existente, coincidindo, sempre que possível, com limites físicos 

(arruamentos, muros e limites de propriedade) e exclui as áreas mais recentes, essencialmente as 

resultantes da densidade prevista no PDM de Silves de 1995 e materializadas por via de operações de 

loteamento urbano. A ARU de Tunes integra, assim, a quase totalidade do aglomerado consolidado de 

Tunes, excluindo apenas umas edificações mais recentes, situadas nas periferias do limite da ARU. 

 

Figura 3.1 

Limite da Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2021); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018) 

                                                           
10 Correspondente a 344.928,1m2. 



                                                                       Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

10/49 

Numa perspetiva global deste território, e focando-nos exclusivamente nas caraterísticas da malha e do 

edificado da ARU, constata-se a presença de alguma diversidade, de onde resulta que foram 

identificadas necessidades de reabilitação dispersas um pouco por toda a ARU de Tunes (vd. cap. 

3.2.2), ou seja, não obstante existam algumas áreas onde se concentram espaços edificados com 

particulares necessidades de reabilitação11 estas são também visíveis, de forma dispersa, um pouco 

por toda a ARU. 

 

Em consequência, é a verificação das condições de elegibilidade que determinarão a aplicação dos 

benefícios a cada uma das intervenções de reabilitação urbana que possam vir a realizar-se. 

 

E, simultaneamente, esta opção de delimitação da ARU possibilita que as intervenções públicas, 

designadamente ao nível das infraestruturas e espaços públicos, adquiram escala e sejam o mais 

abrangente possível ao nível territorial e demográfico. 

 

3.2. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA À SITUAÇÃO ATUAL 

 

3.2.1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

São vários os registos que demonstram a ocupação humana no território pertença da União de 

Freguesias de Algoz e Tunes ao longo do tempo, o que evidencia a sua atratividade. Esta ocupação 

encontra explicação nas caraterísticas naturais desta área, concretamente o potencial de 

aproveitamento agrícola dos solos, particularmente por via da agricultura de sequeiro e regadio e as 

suas caraterísticas litológicas, potenciadoras da infiltração e, por isso, determinantes para a 

disponibilidade de água. 

 

O topónimo do aglomerado de Tunes encontra, pelo menos, duas origens. Numa delas, a origem será 

árabe e resulta da palavra árabe “at-Tunis”. Neste sentido, alguns historiadores defendem que o nome 

provém da população que primeiramente lá se fixou, que veio de Tunis, no norte de África (U.F. Algoz e 

Tunes, 2022). A outra versão afirma que a origem está no nome de uma flor existente na aldeia 

medieval de Tunes, denominada de “Tagetes Patula” (cravo de Tunes) de folhas penatissectas e flores 

amarelas. 

                                                           
11 Como se verá nos capítulos seguintes. 
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Os registos existentes indicam que, no século passado, o lugar hoje denominado de Tunes tinha 

apenas algumas casas dispersas, pertencentes a agricultores que se dedicavam sobretudo ao cultivo 

das vinhas (Domingues, 2002, pág. 127). Criada a partir da freguesia de Algoz em 1985, Tunes foi a 

freguesia mais ‘recente’ das oito que integravam o concelho de Silves (Associação de Estudos e 

Defesa do Património Histórico-Cultural do Concelho de Silves, 1997, pág. 17), antes da reorganização 

administrativa12 de 2012, quando Tunes voltou a estar agregada a Algoz. 

 
O principal impulsionador da instalação do aglomerado de Tunes residiu na construção da Estação dos 

Caminhos-de-Ferro em 1898, que inicialmente tinha a sua localização planeada para a Aldeia de 

Tunes, porém, devido ao declive do terreno, a construção desta acabou por ser transferida 1km para 

nascente (U.F. Algoz e Tunes, 2022), tendo o aglomerado que se desenvolveu a partir daí adotado o 

nome da aldeia vizinha. Inicialmente denominada de Tunes-Gare, passou a ser um entroncamento 

ferroviário estruturante, por ser a única interseção ferroviária da região entre Lisboa e o Algarve, com 

ramificações para Vila Real de Santo António e Lagos. 

 
Assim, também o crescimento e consolidação do aglomerado de Tunes encontra-se intrinsecamente 

associado à estação de comboios, tendo esta dado origem ao primeiro bairro, constituído inicialmente 

por operários da CP, no lado Nordeste da linha e no lado Sul desta, e a algumas oficinas/armazéns e 

casas que albergavam os funcionários, enquanto o bairro não era finalizado. Atualmente, o edifício da 

estação de comboios é o que possui maior interesse turístico e representa o referencial identitário do 

aglomerado. 

 
Neste processo de evolução urbana surge, em 1928, a Igreja Matriz, em honra de Nossa Senhora de 

Fátima. Outro grande impulso de desenvolvimento urbano e económico em Tunes acontece em 1972, 

aquando da primeira fase de construção da Central Termoelétrica, entrando em serviço em 1973. A 

segunda fase da obra é levada a cabo em 1977 pela EDP, transformando-a na segunda Central 

Termoelétrica do país. Esta infraestrutura deu um importante contributo para o dinamismo e 

crescimento do aglomerado, levando à necessidade de edificar um novo bairro habitacional; 

inicialmente, destinava-se, única e exclusivamente, aos seus operários e respectivas famílias, tendo o 

acesso vedado aos restantes habitantes da Vila. Mais tarde, em resultado da integração social operada 

(e.g., derivado dos filhos dos operários frequentarem a escola primária (construída em 1947), e, em 

consequência, interagirem com as crianças da Vila, gerando um ambiente de convivência entre os 

                                                           
12 Operada por via da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 
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residentes do bairro e a restante Vila), as vedações são retiradas e o bairro é aberto à comunidade 

tunense. 

 
Se focarmos a nossa atenção nos elementos que a malha urbana ainda preserva nos dias de hoje, é 

possível aferir os contornos prováveis da evolução urbana13 do aglomerado de Tunes. Da leitura da 

figura 3.2 e do quadro 3.1, onde se representa a evolução da malha urbana em três grandes períodos 

históricos, pode-se constatar que a ARU de Tunes integra, grosso modo, o crescimento ocorrido até 

1978, que corresponde a 53,9% da sua área.  

 

Quadro 3.1 

Evolução Urbana do Aglomerado de Tunes 

Período % 

< 1978 53,9 

1978 - 1997 26,4 

1998 - 2012 5,7 

 

Figura 3.2 

Evolução Urbana da Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2021); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018); CMS/DOGU-OT, 2022. 

                                                           
13 Para o efeito foi utilizada cartografia de diferentes datas. 
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Assim, os restantes 32,1% correspondem à evolução ocorrida de 1978 a 201214. Daqui resulta, desde 

já, a concentração na ARU de Tunes da área de génese histórica do aglomerado com maior valor 

patrimonial, identitário e histórico. 

 

Se tivermos em atenção os dados referentes à época de construção do edificado15 da ARU de Tunes, 

constata-se que mais de 51,6% do mesmo é anterior a 1980 (vd. gráfico 3.1), traduzindo, assim, mais 

precisamente, os dados da evolução urbana. No entanto, é também relevante o número de edifícios 

construídos nas décadas seguintes e que correspondem, na sua maioria, ao edificado mais afastado do 

centro e pontualmente a alguns imóveis objeto de recuperação. Assim, num total de 448 edifícios, 231 

foram construídos até 1980 e os restantes são posteriores a esse período. 

 

Gráfico 3.1 

Época de Construção do Edificado da Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

 
Fonte: INE, 2012, BGE 

 

A sua distribuição espacial (vd. fig. 3.3) demonstra uma maior concentração do edificado mais antigo 

no centro da ARU, junto à Estação dos Caminhos-de-Ferro e sua área envolvente, com destaque para 

as Ruas Dr. Teixeira Gomes, 1.º de Maio, General Norton de Matos, Manuel Avelino e Dr. Egas Moniz; 

denota ainda uma evolução inicial no sentido Este e Oeste, de forma radial a acompanhar os 

arruamentos estruturantes do aglomerado; e, posteriormente, este desenvolvimento ganha expressão 

com a criação de arruamentos paralelos aos principais eixos e com a sua densificação.  

                                                           
14 A utilização da data de referência de 2012 e não de 2018 (data do ortofotomapa utilizado), prende-se com a constatação de que nesse 
período não ocorreu nenhuma consolidação nova de malha. 
15 Estes dados foram aferidos a partir da Base de Georeferenciação dos Edifícios (BGE) do INE, correspondente aos censos de 2011. 
Neste sentido, só estão incluídos os edifícios com uso habitacional (exclusiva ou parcialmente). Note-se que esta análise, não obstante 
complementar à da evolução urbana, não a substitui, na medida em que não entra em linha de conta com edificações entretanto 
alteradas. A utilização dos dados de 2011 deve-se, essencialmente, à indisponibilidade de informação dos censos de 2021 com a 
desagregação espacial necessária. 
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Num período mais recente, assiste-se a intervenções pontuais de reabilitação do edificado e a uma 

consolidação no sentido Sudoeste. 

 
Figura 3.3 

Época de Construção do edificado  

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2021); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018); BGE (INE, 2012).  

 

3.2.2. A ESTRUTURA URBANA E O EDIFICADO 

 

Na estrutura urbana da ARU de Tunes destaca-se a área mais central do aglomerado, constituída 

maioritariamente por edifícios térreos (ou pontualmente de 2 pisos) e que se carateriza por possuir uma 

malha urbana maioritariamente ortogonal, apesar da tendência para a linearidade ancorada nos eixos 

viários que estruturam o aglomerado. Esta área apresenta algumas ruas estreitas e um conjunto de 

habitações que, pelo alinhamento, harmonia e coerência que apresentam, criam uma singularidade e 

identidade únicas. 

 

A ARU de Tunes apresenta uma malha urbana essencialmente ortogonal (57,3%), com um edificado 

com utilização predominantemente habitacional, em complemento com as atividades de comércio e 
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serviços. Esta estrutura urbana traduz, assim, um paradigma mais formal e racional da ocupação 

urbana e que se desenvolveu essencialmente para Oeste e Este (vd. fig. 3.4). A restante área constitui-

se com diferentes tipologias de malha, aqui assumida como uma malha informal em 42,3% da mesma 

(vd. fig. 3.4). 

 

Figura 3.4 

Malha Urbana da Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2021); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018); CMS/DOGU-OT, 2022 

 

Do ponto de vista das acessibilidades e mobilidade, o aglomerado apresenta algumas debilidades fruto, 

essencialmente, do perfil da rede viária, designadamente da ausência de passeios em alguns 

arruamentos e da convivência dos peões e dos veículos, por vezes em velocidades pouco compatíveis 

com um contexto saudável. A estes fatores acresce o volume (e caraterísticas) do tráfego de 

atravessamento (particularmente do trânsito com destino e proveniência da Estação Ferroviária ou do 

IC1) e do que tem origem na própria ARU. De igual forma, as necessidades de estacionamento, 

particularmente no espaço mais central da ARU, constituem uma vulnerabilidade do aglomerado a 

equacionar. Em consequência, deverá procurar-se uma solução integrada e inclusiva de mobilidade 

para todo o aglomerado urbano, atendendo às especificidades do mesmo. 
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Relativamente às infraestruturas urbanas, assiste-se a uma taxa de cobertura de 99% dos alojamentos 

existentes, não obstante as fragilidades existentes nos diferentes sistemas, que vão desde o 

subdimensionamento ao estado de conservação das redes. Assiste-se, simultaneamente, a um 

excesso de elementos de infraestruturas apensos às fachadas dos edifícios e na sua cobertura e a 

deficientes condições de acessibilidade decorrentes da existência de barreiras arquitectónicas. Assim, 

mais do que melhorar a cobertura de redes, é necessário promover a sua (re)qualificação e adequação, 

de forma a garantir a eficiência e sustentabilidade dos sistemas instalados, um eficiente e funcional 

serviço às populações e uma qualificação funcional e estética do aglomerado urbano. 

 

A ocupação humana da ARU de Tunes traduz-se, por sua vez, num padrão de ocupação 

essencialmente habitacional (unifamiliar e plurifamiliar)16, pontuado com estruturas diversas que 

correspondem a equipamentos de utilização coletiva (vd. fig. 3.5), como a EB1 de Tunes ou a Junta de 

Freguesia, e ainda algumas edificações devolutas, sem uso definido ou com uma génese associada à 

indústria e armazenagem; daqui resulta, como se compreende, uma ocupação monofuncional que 

importa diversificar e dinamizar, a fim de garantir a regeneração e revitalização física, social e 

económica da ARU de Tunes. 

 

Neste contexto, a tipologia do edificado é maioritariamente de edifícios em banda ou geminados, de um 

ou dois pisos, marcada pontualmente com edifícios de maiores dimensões destinados a um uso 

habitacional plurifamiliar conjugado, em algumas situações, com o uso comercial e/ou de serviços no 

piso térreo e eminentemente comercial no centro do aglomerado urbano. 

 

Quanto às atividades económicas, e relativamente aos usos e ocupação do edificado, faz-se notar que 

predomina o uso exclusivamente residencial (91,9%). Todavia, alguns edifícios apresentam outros usos 

que não o exclusivamente residencial (8,1%). Nestas situações, surgem algumas atividades de 

comércio, com destaque para algum comércio local, serviços e restauração. 

 

Quanto à ocupação dos alojamentos17, num total de 862, sensivelmente 12,8% corresponde a 

alojamentos vagos; sendo que, de entre os alojamentos de residência habitual (587) ocupados, a 

maioria (77%) tem como ocupante o proprietário, permanecendo os restantes arrendados (INE, 2012).  

 

                                                           
16 Se atendermos à informação da BGRI 2011, 99,6% do edificado da ARU destina-se a uso exclusivo (91,9%) ou principalmente (7,7%) 
residencial. 
17 Aqui assumidos como os alojamentos familiares clássicos nos termos assim definidos pelo INE. 
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As condições de habitabilidade destes alojamentos, no geral, são boas18, ainda que subsistam algumas 

edificações que, fruto do estado de conservação do imóvel e/ou da idade de construção do mesmo, 

carecem de uma intervenção de melhoria das suas condições de habitabilidade e/ou funcionalidade. 

 

Figura 3.5 

Morfotipologia da Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2021); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018); CMS/DOGU-OT, 2022. 

 

Com efeito, o edificado da ARU de Tunes apresenta um estado de conservação que oscila entre 

edifícios em bom estado de conservação e imóveis degradados e em ruína (vd. fig. 3.6). É 

precisamente a expressão que estes últimos têm no contexto da ARU que determinou, em grande 

parte, a necessidade de proceder à sua delimitação, potenciando, deste modo, a sua reabilitação e 

regeneração com impactos na atratividade e qualificação do aglomerado urbano. 

 

Estes edifícios (vd. fig. 3.6) localizam-se de forma dispersa no centro da Vila, de onde resulta, por via 

da sua visibilidade e impacto, uma perceção global do estado de conservação do edificado do 

                                                           
18 Note-se que, de acordo com a BGE 2011, 58,0% dos imóveis não precisam de nenhuma intervenção e cerca de 28,6% carecem de 
pequenas intervenções. 
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aglomerado. Porém, estes edifícios correspondem, grosso modo, a 9,6% do total dos edifícios da ARU, 

concretamente, 6% degradados e 3,6% em ruína. 

 

Figura 3.6 

Edifícios Degradados e em Ruína na Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2021); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018); CMS/DOGU-OT, 2022. 

 

Noutra perspetiva, importa atender à correlação positiva existente entre o mau estado de conservação 

dos imóveis (degradados ou em ruína) e o seu valor identitário e/ou de memória. Na realidade, alguns 

dos edifícios com valor identitário e/ou arquitetónico, apresentam debilidades ao nível do seu estado de 

conservação, o que, por si só, constitui um problema de perda de património e identidade, degradação 

do espaço e risco para a segurança e saúde pública, que importa inverter19, como se irá apresentar de 

seguida. 

 

 

 

 

                                                           
19 Veja-se, por exemplo, o edifício da Sociedade ou a Estação de Correios. 
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3.2.3. OS ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

 

A Vila de Tunes, em resultado do referido até aqui, integra um conjunto de elementos patrimoniais 

(edificado, de conjunto, de pormenor, de entre outros) que definem a sua identidade, marcam as 

especificidades deste território e o posicionam como aglomerado urbano do barrocal algarvio, 

marcadamente associado à instalação da linha férrea e suas dinâmicas. 

 

De facto, o aglomerado de Tunes encontra-se, em grande parte, ancorado à ferrovia que o atravessa, 

sendo evidente que o desenvolvimento da Vila se encontra associado ao caminho-de-ferro e às 

atividades complementares e inerentes ao uso do transporte ferroviário. Esta realidade, pela sua 

centralidade no aglomerado urbano, constitui também um ponto de referência identitário e central a 

todo o edificado e às suas dinâmicas económicas e sociais. A arquitectura da própria Estação do 

Caminho-de-Ferro (vd. fig. 3.7) destaca-se como elemento patrimonial de relevo, tendo sido mantido o 

seu desenho original. 

 

A construção do Caminho-de-Ferro permitiu um grande desenvolvimento do sistema de transportes, 

tanto a nível de passageiros, como de mercadorias. Segundo Cabrita (2019), a estação ferroviária de 

Tunes destacava-se, em 1905, como a segunda estação do concelho de Silves, com maior número de 

passageiros embarcados, tendo contribuído bastante para a sua expressão regional e local. 

 

Emblemático da importância desta realidade para o aglomerado urbano, é o facto de a Estação dos 

Caminhos-de-Ferro estar representada por uma locomotiva no brasão da antiga Junta de Freguesia de 

Tunes (vd. fig. 3.8). 

 

A Igreja Matriz, localizada no setor Este da ARU (vd. figs. 3.9 e 3.10), destaca-se como um dos 

elementos patrimoniais da vila pelas suas características arquitetónicas. Este edifício, desprovido de 

torre sineira e de pequenas dimensões, foi erguido num terreno cedido pela família Figueiredo de 

Mascarenhas a mando das senhoras do Convento de São Lourenço no ano de 1928, em honra da 

Nossa Senhora de Fátima. Confina a casa mortuária, o que determina para esta área uma dupla 

vertente patrimonial e de equipamentos de utilização coletiva, cuja envolvente carece de uma 

intervenção integrada de requalificação territorial. 
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A Estação dos Correios (vd. fig. 3.11), construída em 1968, constitui também um edifício de grande 

importância no aglomerado, pela sua função principal, designadamente por ter constituído a forma da 

população comunicar por via postal, onde os residentes se dirigiam para levantar as suas pensões e 

reformas e ainda por ser o único local com cabines telefónicas, durante muitos anos. Atualmente, este 

edifício encontra-se devoluto, fruto do encerramento dos serviços e do seu abandono, o que constitui 

uma desqualificação para o aglomerado e para a identidade da população residente, que importa 

reverter de forma consequente. 

 

Figura 3.7 

Estação de Comboios de Tunes 

 

Fonte: CMS/GIRP 

 

Figura 3.8 

Brasão da Ex-Junta de Freguesia de Tunes  

 

Fonte: www.uf-algoztunes.pt  

 

Figura 3.9 

Igreja Matriz de Tunes 

 

Fonte: www.google.pt 

 

Figura 3.10 

Igreja Matriz de Tunes  

 

Fonte: www.google.pt  

http://www.uf-algoztunes.pt/
http://www.google.pt/
http://www.google.pt/
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Identificam-se ainda na ARU de Tunes um conjunto de elementos de arquitetura popular, dispersos 

pelo aglomerado, de entre os quais se destaca o conjunto de Casas localizadas na Rua General 

Norton de Matos (vd. fig. 3.12). 

 

 

É precisamente neste alinhamento que se encontram edifícios com relevância estética, associados a 

uma arquitetura local, de malha urbana linear, que ganham significado com o conjunto que enformam.  

 

Tratam-se de edifícios modestos, que, no seu conjunto proporcionado, conferem uma imagem e 

identidade própria a este setor da Vila. Correspondem, assim, a elementos da arquitetura popular que 

mantêm caraterísticas arquitetónicas diferenciadoras e identitárias que importa preservar e valorizar.  

 

Para além deste conjunto, Tunes apresenta ainda edifícios cujas fachadas e/ou elementos nelas 

apensos, pelas caraterísticas e singularidades arquitetónicas que possuem (materiais de revestimento, 

cores, platibandas, traços arquitectónicos, entre outras), contribuem para a identidade local da Vila e 

que, por isso, deveriam ser preservadas pela beleza e alusão histórica que apresentam.  

 

Em alguns destes casos, o estado de conservação destes edifícios recomenda ações de conservação 

e/ou reabilitação, como garante da melhoria do ambiente urbano (estética, salubridade e segurança) e 

das condições de habitabilidade e funcionalidade dos espaços. 

 

 

Figura 3.11 

Estação de Correios 

 
 

Fonte: CMS/DOGU-OT, 2022 

 

Figura 3.12 

Frente urbana da Rua General Norton de Matos 

 

Fonte: CMS/DOGU-OT, 2022 
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O associativismo em Tunes é também uma das dinâmicas sociais e patrimoniais, que define o 

aglomerado. O primeiro registo ocorre em 1932, com a fundação da Sociedade Recreativa e Desportiva 

de Tunes, que contava com um grupo de teatro, um cinema e ainda uma equipa de futebol. As suas 

atividades marcaram profundamente o viver da comunidade, pelo que a sua sede (atualmente sem uso 

algum - vd. figs. 3.13 e 3.14) mantém-se como uma referência da identidade do aglomerado e das suas 

vivências. 

 

 

 

O edifício da sede da Sociedade Recreativa e Desportiva de Tunes acaba, assim, por ser um dos 

edifícios históricos que marcam a Vila. Foi inaugurado no ano de 1935 e, não obstante apresentar um 

elevado interesse cultural, possui um estado de conservação que, tendo em conta o seu peso e 

importância na história da Vila, como um espaço de sociabilidades, com referências identitárias e 

práticas comunitárias relevantes para o aglomerado e sua população, carece de alguns cuidados, pelo 

que a sua valorização e ‘devolução’ à comunidade é importante. 

 

O estado de abandono deste imóvel constitui uma preocupação partilhada pelos residentes e 

instituições locais e municipal, pelo que o esforço na sua reabilitação, revitalização e recuperação, 

constitui um desígnio e um desafio conjunto a superar. 

 

Digno de registo é ainda a Associação das Comunidades de Tunes, com sede no Polo de Educação ao 

Longo da Vida de Tunes, pertença do Município de Silves, que desenvolve atividades de ordem cultural 

 

Figura 3.13 

Sede da Sociedade Recreativa e Desportiva de Tunes 

 

Fonte: CMS/DOGU-OT, 2022 

 

Figura 3.14 

Sede da Sociedade Recreativa e Desportiva de Tunes 

 

Fonte: CMS/DOGU-OT, 2022 
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e recreativa, muito ligadas à música e percussão com atuações em vários locais do País. Neste âmbito, 

destaca-se a formalização, em 2003, do Grupo Coral Alentejano, sendo o primeiro do género no 

Algarve e posteriormente o grupo coral “As Ceifeiras de Tunes” e os “PercuTunes”, um grupo juvenil de 

percussão. Esta associação marca a sua presença em diversas comemorações, encontros e outras 

festividades, promovendo e participando em atividades de caráter recreativo, cultural, desportivo e 

social, tanto pertencente apenas à Vila de Tunes, como partilhada com o aglomerado vizinho de Algoz. 

 

Ainda no domínio associativo, destaca-se o Clube de Aventura e Motorizado de Algoz e Tunes, com 

sede na Rua 1.º de Maio, n.º 5, que desenvolve atividades de ordem desportiva e de passeio de 

veículos motorizados, e o Atletis - Clube de Atletismo de Tunes, com sede na Rua 1.º de Maio, n.º 1, 

que desenvolve atividades de ordem desportiva e conta com vários campeões regionais e nacionais em 

várias modalidades. 

 

Em síntese, na área territorial afeta à ARU de Tunes existem, portanto, inúmeros elementos que 

apresentam interesse cultural localizados, sobretudo, no núcleo mais antigo, ainda que estejam 

presentes outros elementos de interesse disseminados um pouco por todo o aglomerado urbano 

integrado na delimitação da ARU; como é óbvio, estes elementos devem ser protegidos20, potenciados 

em conjunto e em rede, com os demais bens culturais da envolvência, de forma a aumentar a dinâmica 

da Vila de Tunes, colocando o património existente acessível, dinâmico e disponível à população. 

 

3.2.4 A ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA 

 

A população residente na ARU de Tunes perfazia, em 2011, um total de 1.513 indivíduos21, sendo que 

desse quantitativo é possível observar um índice de envelhecimento populacional de 8,1%, que, em 

face da realidade concelhia, regional e nacional22, é muito reduzido. Daqui é possível concluir, desde 

já, pelo rejuvenescimento da população residente na ARU de Tunes. Esta estrutura etária encontra 

relação com uma das caraterísticas socioeconómicas de todo o aglomerado de Tunes (e 

consequentemente da ARU de Tunes), que é a sua função essencialmente residencial, muito ancorada 

no mercado de trabalho da envolvente e nas acessibilidades existentes.  

 

                                                           
20 E atendendo a que só se protege o que se conhece, é importante promover a inventariação e registo destes elementos como referentes 
patrimoniais e identitários da vila. 
21 Esta análise foi efetuada tendo por base os dados do INE referentes aos censos de 2011, por indisponibilidade de informação 
desagregada mais atual. 
22 O índice de envelhecimento, em 2011, no país era de 127,8%, no Algarve de 131,1% e no concelho de Silves de 162,7%.  
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Assim, há uma percentagem significativa de residentes em Tunes que exercem as suas profissões no 

litoral do Algarve (por exemplo, Albufeira) e que se deslocam diariamente de e para Tunes. 

 

Trata-se de uma população bastante equitativa em relação aos dois géneros, ainda que o número de 

residentes do sexo feminino seja ligeiramente superior (51,3%), de onde resulta uma relação de 

masculinidade de 95,0%, ou seja, existem 95 homens por cada 100 mulheres. Esta realidade encontra 

relação (também) com a maior expressão da esperança média de vida da população feminina. 

 

No que respeita aos níveis habilitacionais, é possível verificar que 27,3% da população total não sabe 

ler, nem escrever ou ainda não tem o 1.º ciclo do ensino básico completo (1,7% e 25,6%, 

respetivamente), contrastando com o reduzido quantitativo populacional que concluiu o ensino superior 

(7,3%), valor abaixo do registado, em média, no concelho de Silves, neste período (8,2%). 

 

Relativamente à situação face ao emprego, o valor mais expressivo corresponde à população 

empregada (45,5%), correspondendo a população pensionista e reformada a 16,8%. Esta distribuição, 

no que concerne aos setores de atividade, demonstra uma preponderância do setor terciário (86,0%) 

em detrimento dos restantes, tal como sucede no concelho de Silves e no Algarve. 

 

 

3.3 UM OLHAR INTEGRADO SOBRE A ARU DE TUNES 

 

Do quadro genérico apontado sobre a área de intervenção da ARU de Tunes, particularmente da 

componente urbana e do dinamismo socioeconómico, verifica-se que esta área apresenta efetivamente 

necessidades de reabilitação, embora diferenciadas em função das especificidades que o edificado 

apresenta, designadamente as que decorrem do estado de conservação do edificado e das condições 

de funcionalidade do espaço público (vd. síntese na fig. 3.15). Constitui-se, deste modo, como área 

privilegiada para a aplicação dos instrumentos de reabilitação urbana. 
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Figura 3.15 

Quadro Síntese da Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

 

 

 

4. ESTRATÉGIA, OBJETIVOS E AÇÕES 

 
Partindo da realidade territorial enunciada, concretamente do diagnóstico efetuado, estão reunidas as 

condições para traçar as principais linhas estratégicas e respetivos objetivos e ações de 

operacionalização da política municipal de reabilitação urbana para a ARU de Tunes, num quadro de 

articulação com os objetivos nacionais de promoção da reabilitação urbana23. 

 

 

 

                                                           
23 Concretamente os definidos no artigo 3.º do RJRU, no Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT), na 
Estratégia Nacional para a Habitação (ENH) e na Lei de Bases da Habitação (LBH), no que concerne à reabilitação urbana. 
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4.1. DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO À REABILITAÇÃO 

URBANA 

 

A estratégia de desenvolvimento do concelho de Silves definida no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Silves24 (PEDS), e amadurecida no âmbito da recente revisão do PDM de Silves, 

assenta na concretização de uma visão e missão que tem como desafio de fundo promover a 

atratividade, sustentabilidade, competitividade e coesão do território municipal. A reabilitação urbana, 

pelo seu caráter transversal e integrado, desponta como instrumento fundamental na prossecução da 

estratégia de desenvolvimento do concelho de Silves, em virtude de enquadrar-se em todos os vetores 

de ação estabelecidos com esse propósito (vd. fig. 4.1). 

 

Consequentemente, a estratégia municipal da ARU de Tunes concretiza-se num compromisso para 

com a competitividade e atratividade do território para pessoas e atividades, promotor de um 

dinamismo com pendor na inovação e criatividade, articulando e reconhecendo a diversidade 

patrimonial, concretamente o seu potencial de aproveitamento, num contexto sustentável e 

requalificado ao nível do espaço público e das condições de habitabilidade, num quadro participado, 

inclusivo, de justiça e coesão social. 

 
Figura 4.1 

Vetores de Ação para o Desenvolvimento do Concelho de Silves 

 

Fonte: CMS/DOGU-OT, (2020). 

 

Pretende-se, nestes moldes, desenvolver um conjunto de ações enquadradas por objetivos e domínios 

de intervenção específicos, consubstanciados em 4 eixos estratégicos, como se pode verificar na fig. 

4.2 e que a seguir se apresentam. 

                                                           
24 CMS/DPTIG, 2009. 
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Figura 4.2 

Estratégia Territorial para a ARU de Tunes 
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Nota: Os objetivos e as ações são desenvolvidos por eixo de intervenção. 

 

EIXO 1 - DINAMISMO ECONÓMICO 

 

O dinamismo económico desta área constitui uma condição para a sua regeneração e revitalização. Ao 

mesmo tempo, a promoção dos recursos existentes, por meio de uma política de comunicação e 

divulgação criativa, possibilita o reforço da atratividade. Nesse sentido, definem-se 5 objetivos para a 

estratégia municipal de reabilitação urbana, nomeadamente: 

 

1. Atrair atividades económicas âncora, que promovam o dinamismo socioeconómico local, como 

seja o alojamento turístico, os equipamentos de apoio social ou as iniciativas culturais, de forma 

inovadora e criativa e no respeito pelo património cultural presente. 
  

2. Dinamizar os espaços e as atividades em estreita articulação com os atores locais, envolvendo-

os e coresponsabilizando-os (e.g., concursos de fotografia, festas temáticas, exposições, 

animação, entre outras). 
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3. Atrair para a Vila “start-ups” de empresas que contribuam para o aumento do dinamismo 

económico, a fixação de atividade económica e a criação de empregos. 
  

4. Promover territorialmente esta área, junto da população em geral e de atores económicos em 

particular (e.g. as agências de viagens, os grupos hoteleiros, entre outros). 
  

5. Diversificar a base económica local por via de apoio a atividades de cariz não sazonal e de 

base sustentada nos recursos endógenos e no seu potencial de desenvolvimento. 

 

Sem prejuízo de outros, estes objetivos materializar-se-ão no terreno através da concretização das 

seguintes ações: 

 

1. Instalar uma incubadora de empresas destinada a apoiar as empresas em início de formação, 

privilegiando as que se destinem a atividades tecnológicas, criativas e de inovação. 

2. Lançar um concurso de ideias para o merchandising da ARU, que, numa lógica criativa, 

promova a ARU e as suas potencialidades. 

3. Realizar um filme promocional da ARU, tendo em vista a sua divulgação em multiplataformas. 

4. Elaborar um roadbook de apoio à “navegação” na ARU, com referência ao potencial de 

aproveitamento, orientado para operadores turísticos e investidores, sistematizando as vantagens 

e oportunidades que a ARU possibilita. 

5. Divulgar as regras de discriminação positiva previstas em regulamento municipal (ao nível das 

taxas urbanísticas, da edificabilidade admitida e do dimensionamento das cedências), para 

atividades âncora que promovam o dinamismo socioeconómico. 

6. Realizar eventos de animação de rua, garantindo alargamento de horário das atividades 

instaladas e a promoção das mesmas. 

 

EIXO 2 - QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL 

 

A qualificação territorial é encarada aqui numa dupla perspetiva, apesar do seu caráter sistémico, com 

intervenções no edificado e no espaço público. No primeiro caso, as intervenções dirigir-se-ão à 

estrutura edificada e respetivas condições de habitabilidade/funcionalidade; no segundo caso, as 

intervenções dirigir-se-ão à qualificação urbana, com ações conducentes a promover a funcionalidade e 

valorização paisagística do espaço, com prioridade sobre as condições de acessibilidade e mobilidade. 
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1. DAS INTERVENÇÕES NO EDIFICADO 

 

Ao nível do edificado, visando a sua requalificação e atratividade, tem-se como objetivos: 

 

a. Apoiar tecnicamente os proprietários que pretendam reabilitar os seus edifícios, desde o 

apoio à realização da operação urbanística (e.g. com a disponibilização de um manual de boas 

práticas), passando pela prestação de informação referente aos diferentes apoios fiscais e 

financeiros disponíveis. 
  

b. Simplificar e agilizar os procedimentos administrativos (de controlo prévio urbanístico 

municipal), através da criação de uma via verde de licenciamento das operações de reabilitação 

urbana, incluindo a desmaterialização dos processos. 
  

c. Estabelecer isenções e reduções de taxas e impostos municipais (e.g., taxas urbanísticas, 

IMI, IMT, entre outros), para as intervenções de reabilitação urbana, a par com os incentivos de 

natureza fiscal e financeira da Administração Central. 
  

d. Promover a realização de ações de formação de técnicas de reabilitação urbana e a criação e 

divulgação de um código de boas práticas na reabilitação do edificado. 
  

e. Identificar (e.g., por via da realização de vistorias) e agir prioritariamente sobre os imóveis 

degradados, cuja situação possa pôr em causa a segurança e a integridade de pessoas e bens. 
  

f. Apoiar a realização de intervenções de manutenção periódica do edificado. 
  

g. Garantir a existência de condições de habitabilidade em todas as habitações, de forma a 

melhorar o conforto, segurança e salubridade do edificado, e, em consequência, a atratividade da 

Vila. 
  

h. Reforçar a atratividade e funcionalidade das atividades económicas instaladas, e, assim, 

contribuir para a revitalização e dinamização do tecido económico local. 
  

i. Promover a reabilitação de edifícios (que possam vir à propriedade do Município de Silves), 

para fins de instalação e/ou melhoria das condições de alojamento municipal, preferencialmente 

destinado a fixar jovens casais. 
  

j. Exercer o direito de preferência sempre e quando estejam em causa valores patrimoniais e/ou 

identitários ou qualquer outra dinâmica que concorra para a implementação da estratégia 
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municipal de reabilitação urbana na ARU de Tunes. 

 

Nesse sentido, serão disponibilizados os seguintes incentivos: 

 

1. Benefícios fiscais de âmbito municipal; 

2. Benefícios fiscais da administração central; 

3. Apoios financeiros de âmbito municipal; 

4. Apoios financeiros de outras entidades; 

5. Simplificação, modernização e agilização do procedimento administrativo de controlo prévio; e, 

6. Incentivo a ações conducentes a melhorar a eficiência energética. 

 

1.1. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

A delimitação de uma ARU implica, para o Município de Silves, a definição de um quadro de 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património25, que visam incentivar a 

realização de operações urbanísticas de reabilitação urbana, através da adoção de uma política de 

discriminação positiva que beneficia a iniciativa dos proprietários de prédios (ou frações de prédios).  

 

Neste âmbito, o quadro legal de benefícios fiscais (Estatuto de Benefícios Fiscais26 - EBF) prevê 

isenções e bonificações aos proprietários de prédios urbanos objeto de ações de reabilitação urbana e 

inseridos em ARU. 

 

De entre estes benefícios fiscais com previsão legal, mas sempre dependentes de iniciativa da 

Câmara Municipal e aprovação da Assembleia Municipal, destaca-se: 

 

a) A isenção do IMI por um período de 3 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das 

obras de reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de 5 anos, no caso de 

imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e 

permanente (cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea a), do EBF); 

 
 

                                                           
25 Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º e da alínea a) do artigo 14.º do RJRU. 
26 Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual, fruto das mais recentes alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2022, de 
27 de junho. 
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b) A isenção de IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 

que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data de 

aquisição (cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea b), do EBF); 

 
c) A isenção de IMT na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar 

a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação 

urbana, também a habitação própria e permanente (cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea c), do EBF); e, 

 
d) A redução de 50% das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação do imóvel 

(cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea d), do EBF). 

 

A estes benefícios fiscais, acrescem ainda, de iniciativa da Câmara Municipal e aprovação da 

Assembleia Municipal, as seguintes medidas legais de incentivo à reabilitação urbana: 

 
a) A majoração anual ao triplo da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos que se encontrem 

devolutos27 (total ou parcialmente) há mais de um ano, ou a prédios em ruínas, como tal 

definidos em diploma próprio (cfr. artigo 112.º, n.º 3, alíneas a) e b), do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI)28); 

 
b) A minoração anual até 30% da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos inseridos em zonas 

delimitadas que sejam objeto de operações de reabilitação urbana (cfr. artigo 112.º, n.º 6, do 

CIMI); 

 
c) A minoração anual até 20% da taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos arrendados, que 

estejam inseridos em zonas delimitadas que sejam objeto de operações de reabilitação urbana 

(cfr. artigo 112.º, n.º 7, do CIMI); e, 

 
d) A majoração anual até 30% da taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, 

considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (cfr. artigo 

112.º, n.º 8, do CIMI). 

 

                                                           
27 Definido nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio. 
28 Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redacção atual. 
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A par com os benefícios fiscais e medidas de ordem legal acima elencadas, acrescem os benefícios 

fiscais de iniciativa regulamentar municipal constantes do Regulamento de Taxas e Licenças 

Municipais do Município de Silves (RTLM)29: 

 
a) A isenção da taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas 

para as operações urbanísticas que reabilitem, regenerem ou requalifiquem edificações, para 

as destinar a habitação, alojamento local, comércio e/ou serviços, em área de reabilitação 

urbana (cfr. artigo 16.º, n.º 5, alínea b), do RTLM); e, 

 
b) A isenção da taxa de ocupação do espaço público por motivo de operação urbanística, 

quando estejam em causa obras de conservação, beneficiação, reabilitação, recuperação, 

reconstrução, ampliação e alteração de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

durante o período de três meses, prorrogável por igual período a pedido fundamentado do 

interessado (cfr. artigo 17.º do RTLM). 

 

1.2. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

Para além dos benefícios fiscais de âmbito municipal, decorre ainda do quadro legal um conjunto de 

benefícios fiscais da Administração Central aplicáveis às intervenções no edificado localizado dentro de 

ARU, designadamente: 

 
a) A dedução à coleta, em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), 

até ao limite de € 500,00 (Quinhentos euros), de 30% dos encargos30 suportados pelo 

proprietário com a reabilitação de imóveis situados em área de reabilitação urbana e 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação (cfr. artigo 71.º, n.º 4, alínea 

a), do EBF); 

 

b) A tributação das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português, decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado 

em área de reabilitação urbana, à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo 

englobamento (cfr. artigo 71.º, n.º 5, do EBF); 

 

                                                           
29 Regulamento municipal n.º 340/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 13 de abril. 
30 Estes encargos devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia por parte da Câmara Municipal de Silves, 
enquanto órgão de gestão da ORU, de acordo com o n.º 18 do artigo 71.º do EBF. 
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c) A tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

e recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação (cfr. artigo 71.º, n.º 7, do 

EBF); e, 

 
d) A taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 6 %, de acordo com a alínea a) do 

n.º 1 do artigo 18.º do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado (CIVA)31, quando se trate 

de empreitadas de reabilitação urbana, tal como definidas em diploma específico, realizadas 

em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana delimitadas 

nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional (cfr. Verba n.º 2.23 da Lista I anexa ao CIVA). 

 

1.3. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

 

Em adição aos benefícios fiscais de ordem municipal, são criados apoios financeiros de iniciativa 

municipal para incentivar a realização de operações de reabilitação urbana de prédios localizados em 

ARU, designadamente:  

 
a) Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB): este programa 

tem como destinatários senhorios e inquilinos e visa melhorar as condições de habitabilidade 

de edifícios construídos antes de 1986, localizados na ARU de Tunes. O apoio municipal 

corresponde a uma comparticipação de, até, 20% do valor máximo de despesa elegível, tal 

como definido no quadro 4.1. 

 
Quadro 4.1 

Apoios Financeiros à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

Construção de casa de banho com equipamento mínimo de lavatório, sanita e base de 

duche, e respetivas ligações às redes de água e esgotos. 
€ 1.000,00 

Colocação de armário de cozinha e lava-loiça e respetivas ligações às redes de água e 

esgotos. 
€ 900,00 

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

Reparação e/ou substituição de pavimentos por iguais materiais devidamente tratados € 1.500,00 

                                                           
31 Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 29 de junho, na sua redação atual. 
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(incluindo elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 

Recuperação das paredes interiores e sua pintura. € 800,00 

Reabilitação das fachadas do edifício, nomeadamente a colocação de pedra à vista, limpeza 

de cantarias, reboco e pintura exterior. 
€ 900,00 

Substituição de caixilharias exteriores (portas e janelas). € 1.600,00 

Reparação e/ou substituição da cobertura por materiais da mesma natureza, colocação de 

tubos de queda e caleiras, sendo estes ligados à rede pública de drenagem. 
€ 1.800,00 

Remoção de coberturas (ou outras estruturas) em amianto € 3.000,00 

 

O período de candidaturas decorre no primeiro trimestre de cada ano civil, ficando os candidatos 

obrigados a efetuar os trabalhos (conforme a candidatura), no prazo de um ano, renovável a 

requerimento do interessado. Atente-se que para um mesmo edifício ou fração, não pode ser aprovada 

mais do que uma candidatura no âmbito deste programa de apoio municipal, por um período de dez 

anos, sendo a comparticipação processada após a conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de 

faturas, realização de vistoria e aprovação do relatório. A verba para este programa é a definida, 

anualmente, em orçamento municipal e os critérios de avaliação da candidatura e os termos de 

funcionamento do programa são estabelecidos em regulamento municipal. 

 

b) Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE): trata-se de um 

programa que pretende aliar a revitalização social e económica à reabilitação urbana na ARU 

de Tunes, incutindo novas dinâmicas no aglomerado em áreas de comércio, serviços, 

artesanato ou manufaturação, e incentivando a ação das associações, coletividades e 

sociedades sem fins lucrativos. Tem como destinatários os proprietários, inquilinos ou 

comodatários de edifícios construídos antes de 1986, localizados na ARU de Tunes. O apoio 

municipal corresponde a uma comparticipação de, até, 20% do valor máximo de despesa 

elegível, tal como definido no quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 

Apoios Financeiros à Melhoria das Condições de Funcionalidade de Atividades Económicas 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

Construção de casa de banho com equipamento mínimo, e respetivas ligações às redes de 

água e esgotos. 
€ 1.000,00 

Colocação de cozinha / apoio de copa e respetivas ligações às redes de água e esgotos. € 900,00 

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

Reparação e/ou substituição de pavimentos por iguais materiais devidamente tratados 

(incluindo elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 
€ 1.500,00 
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Recuperação das paredes interiores e sua pintura interior da habitação. € 800,00 

Reabilitação das fachadas do edifício, nomeadamente a colocação de pedra à vista, limpeza 

de cantarias, reboco e pintura exterior. 
€ 900,00 

Substituição de caixilharias exteriores (portas e janelas). € 1.600,00 

Reparação e/ou substituição da cobertura por materiais da mesma natureza, colocação de 

tubos de queda e caleiras, sendo estes ligados à rede pública de drenagem. 
€ 1.800,00 

Remoção de coberturas (ou outras estruturas) em amianto € 3.000,00 

 

O período de candidaturas decorre no segundo trimestre de cada ano civil, ficando os candidatos 

obrigados a efetuar os trabalhos (conforme a candidatura), no prazo de um ano, renovável a 

requerimento do interessado. Atente-se que, para um mesmo edifício ou fração, não pode ser aprovada 

mais do que uma candidatura no âmbito deste programa de apoio municipal, por um período de dez 

anos, sendo a comparticipação processada após a conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de 

faturas, realização de vistoria e aprovação do relatório. A verba para este programa é a definida, 

anualmente, em orçamento municipal e os critérios de avaliação da candidatura e os termos de 

funcionamento do programa são estabelecidos em regulamento municipal. 

 

1.4. SOBRE APOIOS FINANCEIROS POR OUTRAS ENTIDADES: 

 
Ao acima exposto, ainda acrescem os apoios financeiros prestados por outras entidades, 

designadamente:  

 
1 - Incentivos públicos da Administração Central à reabilitação, ao alojamento e ao arrendamento: 

 
a) Porta 65 Jovem32, que consiste num programa de apoio financeiro ao arrendamento por 

jovens, isolados, constituídos em agregados ou em coabitação; 
 

b) Programa “Reabilitar Para Arrendar - Habitação Acessível”, que tem como objetivo o 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, 

que após reabilitação devem destinar-se predominantemente a fins habitacionais; 
 

c) Programa de Arrendamento Acessível33 (PAA), que visa promover a oferta de arrendamento 

habitacional a preços inferiores aos de mercado, com estabilidade e segurança; 

d) “Chave na Mão”, que consiste num Programa de Mobilidade Habitacional para a Coesão 

Territorial, permitindo que as famílias residentes em territórios de forte pressão urbana, que 

                                                           
32 Portaria n.º 4/2018, de 04 de janeiro. 
33 Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, na sua redação atual. 
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queiram mudar a sua residência para territórios de baixa densidade, disponibilizem as suas 

habitações no arrendamento acessível; 
 

e) “1.º Direito”, que consubstancia-se num Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, visando 

apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições 

habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do 

acesso a uma habitação adequada; 
 

f) Regime do arrendamento apoiado34, que é aplicável às habitações detidas, a qualquer título, 

por entidades das administrações direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das 

autarquias locais, do setor público empresarial e dos setores empresariais regionais, 

intermunicipais e municipais, que por elas sejam arrendadas ou subarrendadas com rendas 

calculadas em função dos rendimentos dos agregados familiares a que se destinam; 
 

g) "Casa Eficiente 2020", que visa conceder empréstimos em condições favoráveis a operações 

que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular, com 

especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos resíduos 

urbanos; 
 

h) Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE)35, que tem como principal objetivo o 

desenvolvimento e a concretização de projetos de reabilitação de imóveis para a promoção do 

arrendamento, em especial o habitacional, tendo em vista a regeneração urbana e o 

repovoamento dos centros urbanos, pretendendo alcançar, numa perspetiva de médio e longo 

prazo, uma valorização crescente do investimento; e, 
 

i) “Porta de Entrada”, que corresponde ao Programa de Apoio ao Alojamento Urgente36, sendo 

aplicável às situações de necessidade de alojamento urgente de pessoas que se vejam 

privadas, de forma temporária ou definitiva, da habitação ou do local onde mantinham a sua 

residência permanente ou que estejam em risco iminente de ficar nessa situação, em resultado 

de acontecimento imprevisível ou excepcional. 

 

2 - Produtos Financeiros disponibilizados pela Banca em condições protocoladas, como os Fundos 

de Investimento Imobiliário em Reabilitação Urbana. 

 

                                                           
34 Regulamento n.º 84/2018, de 02 de fevereiro. 
35 Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2016, de 01 de setembro. 
36 Decreto-Lei n.º 29/2018, de 04 de maio. 
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1.5. SOBRE A SIMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE CONTROLO PRÉVIO 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que estabelece o regime aplicável à 

reabilitação de edifícios ou frações autónomas (RRE), foi concretizado o principio de “passar a 

reabilitação da exceção à regra”, definindo os princípios fundamentais da reabilitação de edifícios e 

frações autónomas, que todas as operações de reabilitação devem ter presente, visando conciliar a 

melhoria das condições de habitabilidade com uma resposta responsável e proporcionada em termos 

de respeito pela preexistência e pela sustentabilidade ambiental (cfr. preâmbulo do RRE). Assim, 

atendendo às especificidades da reabilitação, foram assumidas regras claras para os edifícios ou 

frações autónomas, facilitando o procedimento de controlo prévio urbanístico municipal. 

 

Em ordem a tornar mais eficiente e expedito o procedimento de controlo prévio das operações de 

reabilitação urbana, o Município de Silves decidiu ainda criar uma via verde para a reabilitação, com a 

aplicação de uma discriminação positiva a estes processos, conferindo-lhes prioridade na sua 

avaliação. Deste modo, a par com a simplificação operada pela Administração Central, o Município de 

Silves promove um acompanhamento personalizado e uma tramitação célere de todos os processos de 

controlo prévio que visem a promoção de operações urbanísticas de reabilitação urbana. 

 

A simplificação e agilização aqui operadas surgem, assim, como motores e facilitadores da 

requalificação urbana do edificado existente na ARU, e, consequentemente, da sua atratividade, 

dinamismo e competitividade. 

 

1.6. SOBRE AS MEDIDAS DE INCENTIVO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS 

 

Tendo em vista a melhoria da eficiência energética dos edifícios, incentiva-se ainda a realização de 

intervenções que possam ter influência positiva no seu conforto térmico. Este incentivo radica num 

benefício fiscal concretizado nas alíneas d) a g) do n.º 6 do artigo 16.º do RTLM, que permitirá aos 

residentes e investidores na ARU de Tunes investir na melhoria significativa das condições de 

habitabilidade e de conforto do edificado, contribuindo, deste modo, para a atratividade e 

competitividade da Vila.  
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Em concreto, está prevista redução de 50% no valor referente à aplicação da taxa pela realização, 

manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas para as edificações que promovam a 

sustentabilidade ambiental através: 

 
a. do incremento da eficiência energética e conforto térmico do edificado, por uso de cortiça ou 

outros materiais reconhecidos como adequados para revestimento e/ou isolamento em paredes, 

pisos e/ou coberturas, numa percentagem mínima de 20 % da área de construção; 

 

b. do incremento da eficiência energética e conforto térmico, aquando de edifício com projeto de 

desempenho energético “A” ou superior de acordo com o pré-certificado emitido por perito 

qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios; 

 

c. do incremento da eficiência energética e conforto térmico, quando, em resultado da execução de 

obras de construção, reconstrução, alteração e ampliação, a classe energética atribuída ao edifício 

seja superior, em pelo menos duas classes, face à classe energética anteriormente certificada por 

perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios; ou 

 

d. da adoção de padrões de auto consumo que incrementem a eficiência energética, quando, em 

resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração e ampliação, sejam 

instalados sistemas de produção de energia a partir de fontes renováveis em edifício, 

designadamente painéis fotovoltaicos para auto consumo com potência igual ou superior a 1,5 kWp 

por fração, sistemas de aquecimento central alimentados a biomassa e/ou bombas de calor 

geotérmicas para climatização. 

 

Operou-se, assim, por esta via, um reforço e aprofundamento dos incentivos fiscais no domínio da 

promoção da eficiência energética, objetivo esse subjacente ao programa de política fiscal verde que a 

autarquia se encontra a implementar e que ganha palco preferencial nas diversas ARU do concelho de 

Silves. 

 

Acresce ainda referir, no que concerne a benefícios fiscais no domínio da eficiência energética, o 

estabelecido no n.º 1 do artigo 44.º-B do EBF, concretamente a possibilidade de fixação, por parte do 

Município de Silves, de uma redução até 25% da taxa do IMI, a aplicar aos prédios urbanos com 

eficiência energética37, pelo período de cinco anos. 

                                                           
37 Considera-se haver eficiência energética nos seguintes casos: a) quando tenha sido atribuída ao prédio uma classe energética igual ou 
superior a “A”, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; b) quando, em resultado da execução de obras de 



                                                                       Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

39/49 

Assim, com mais este apoio, a acrescer aos demais, torna-se mais apelativa e atrativa a reabilitação 

eficiente e sustentável de edifícios, permitindo aos residentes e investidores na ARU de Tunes apostar 

na melhoria das condições de habitabilidade e de conforto do edificado, contribuindo, desta maneira, 

para um ambiente urbano mais atrativo, competitivo e sustentável. 

 

2. DAS INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 

 

A reabilitação e, por conseguinte, a regeneração urbana não decorrem apenas ao nível do edificado, 

tendo o espaço público uma função charneira nesta meta. Neste âmbito, de um modo geral, visa-se a 

qualificação paisagística e funcional do espaço da ARU de Tunes, sendo de destacar como grandes 

objetivos: 

 

1. Promover a regularização e beneficiação dos arruamentos, tendo em vista a melhoria das 

condições de segurança, acessibilidade e mobilidade. 
  

2. Proceder, progressivamente, à substituição e renovação das redes de infraestruturas, 

aproveitando a oportunidade para eliminar os elementos visíveis e ainda para manter valas 

técnicas de manutenção das redes de infraestruturas. 
  

3. Implementar uma política de uniformização/harmonização de mobiliário urbano, de forma a 

reforçar a identidade e unicidade destes territórios. 
  

4. Rever os sentidos de circulação automóvel, de forma a reduzir a circulação de tráfego nestas 

áreas, devolvendo-as, sempre que possível, aos peões e a outros modos suaves de circulação 

ou, no mínimo, garantindo uma coabitação saudável. 
  

5. Criar uma sinalética38 que reforce a centralidade, visibilidade e identidade do espaço. 
  

6. Aumentar a rede de cobertura das infraestruturas de comunicação e informação, 

disponibilizando, sempre que possível, uma rede wi-fi aos visitantes/moradores destas áreas. 
  

7. Disponibilizar uma iluminação pública eficiente, no respeito pelos valores patrimoniais e como 

reforço da identidade local e da valorização do património. 
  

                                                                                                                                                                                     
construção, reconstrução, alteração, ampliação e conservação de edifícios, a classe energética atribuída ao prédio seja superior, em pelo 
menos duas classes, face à classe energética anteriormente certificada; ou c) quando o prédio aproveite águas residuais tratadas ou 
águas pluviais, nos termos a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente (cfr. 
artigo 44.º-B, n.º 2, do EBF). 
38 Referimo-nos aqui, claramente, à sinalética não viária, isto é, à sinalética urbana de serviços, pontos de interesse, entre outros. 
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8. Proceder a um progressivo ordenamento dos elementos de publicidade exterior dos 

estabelecimentos comerciais, por forma a garantir uma qualificação do espaço público e um 

reforço da identidade do lugar. 
  

9. Promover a requalificação paisagística de alguns dos pontos de encontro e espaços centrais 

da dinâmica socioeconómica local (e.g., praças, largos e jardins), a fim de melhorar e/ou reforçar 

a atratividade e o conforto destes espaços. 
  

10. Reforçar as condições para a mobilidade sustentável, através da criação de corredores para a 

circulação de modos suaves (pedonais e cicláveis), aluguer de bicicletas, aquisição de viaturas 

elétricas, criação de postos para recarga de veículos elétricos, entre outras possibilidades. 
  

11. Definir uma rede de espaços ou parques de estacionamento de apoio ao centro, incluindo a 

requalificação de algumas áreas de estacionamento já existentes e a abertura de novos parques 

de estacionamento, com o objetivo de se constituírem novos lugares de estacionamento num 

horizonte temporal de dez anos, com disponibilização de lugares e facilidades de estacionamento 

especificamente destinados a residentes e atores económicos. 

 

Neste quadro, as ações concretas a prosseguir pelo Município de Silves, ao nível do espaço público, 

de entre outras, são as seguintes: 

 

1. Reabilitação dos arruamentos do aglomerado, melhorando o seu desempenho e funcionalidade. 

2. Criar uma rede de vias cicláveis na ARU, que se constitua como uma alternativa viável às 

deslocações motorizadas e que incentive a utilização de modos suaves. 

3. Criar um serviço de bicicletas urbanas partilhadas. 

4. Criar pontos de recarregamento público para veículos elétricos/híbridos. 

5. Proceder à eliminação progressiva dos elementos dissonantes das fachadas e arruamentos 

(v.g., equipamentos de ar condicionado, antenas, fios, caixas técnicas), promovendo a 

qualificação do espaço público e a regularização de uma ocupação irregular e desqualificante. 

6. Proceder à substituição progressiva das infraestruturas públicas envelhecidas, 

concretamente da rede pública de abastecimento de água e de saneamento. 

7. Elaborar um estudo com vista ao aumento da eficiência energética de toda a ARU, concretamente 

no que concerne à iluminação pública. 

8. Criar e aproveitar espaços e infraestruturas para estacionamento/parqueamento de 

bicicletas. 
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EIXO 3 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

Os elementos patrimoniais existentes na Vila de Tunes constituem uma das bases de sustentação da 

sua atratividade. Neste sentido, visando a salvaguarda e valorização do património cultural, o 

Município de Silves prossegue os seguintes objetivos: 

 

1. Promover a notoriedade e fruição do património cultural, com recurso a campanhas de 

divulgação e visibilidade, a fim de atrair mais visitantes. 
  

2. Articular funcionalmente os diferentes elementos de património cultural (e.g. gastronómico, 

industrial, artístico, arquitetónico, sociocultural, entre outros), a fim de ganhar escala e promover 

sinergias entre eles. 
  

3. Desenvolver ações de promoção do conhecimento do património existente, com recurso a 

diferentes meios, como seja a realização/apoio de estudos sobre a história local ou “espaços” 

interpretativos do património. 
  

4. Promover a conservação e recuperação do património cultural existente, concretamente do 

arquitetónico e sociocultural. 
  

5. Valorizar o património cultural existente, promovendo a sua vivificação pela atribuição de usos 

e funções compatíveis com as suas características. 
  

6. Implementar percursos temáticos que, com algum grau de autonomia, permitam ao visitante 

fazer um (ou mais) circuito(s) de reconhecimento destas áreas, preferencialmente em articulação 

com todo o restante aglomerado, por forma a ganhar escala. 
  

7. Requalificar as condições de usufruto e funcionalidade dos valores patrimoniais naturais. 

 

Atendendo a este quadro de objetivos, as ações a desenvolver são, de entre outras: 

 
1. Promover, em articulação com a população local, a recolha e inventariação dos elementos 

patrimoniais existentes, visando o seu conhecimento, promoção e valorização. 

2. Apoiar a reabilitação dos edifícios com relevância identitária (e.g., a sede da Sociedade 

Recreativa e Desportiva de Tunes e a Estação dos CTT), visando a melhoria das condições de 

funcionamento dos espaços de valor patrimonial e identitário para a população local. 
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3. Desenvolver ações imateriais integradas de promoção do património gastronómico. 

4. Apoiar o desenvolvimento de festividades e eventos locais, como elementos de identidade e 

memória local e património cultural imaterial. 

 

EIXO 4 - GOVERNANÇA, CIDADANIA E COESÃO 

 

Toda a intervenção municipal nesta área tem por população alvo os residentes, os visitantes e os 

investidores, pelo que a sua participação e envolvimento são condição para o sucesso e eficiência da 

política pública de reabilitação urbana. Procura-se, assim, atingir os seguintes objetivos: 

 

1. Implementar um programa de participação e debate relativo às potencialidades e 

fragilidades desta área, com enfoque na ação de cada um, para o seu aproveitamento e 

minimização, respetivamente. 
  

2. Definir uma discriminação positiva para a utilização dos equipamentos existentes por parte 

dos residentes, das associações e entidades locais. 
  

3. Apoiar as intervenções de reabilitação urbana que visem a colocação no mercado de 

arrendamento de alojamento, e, assim, promovam a fixação de população residente. 
  

4. Apoiar as colectividades locais de cariz desportivo, cultural ou social, de forma a reforçar as 

suas condições de funcionamento e de ação na comunidade local. 
  

5. Promover a divulgação de boas práticas de reabilitação urbana, incluindo as referências aos 

apoios e mecanismos existentes. 

 

Atendendo a este quadro de objetivos, as ações a desenvolver são, de entre outras: 

 

1. Implementar um programa de apoio na execução de pequenas reparações em casa, visando 

melhorar as condições de habitabilidade da população. 

2. Implementar um programa de apoio na execução de pequenas reparações em espaços de 

atividade económica ou associativos, visando a sua modernização, funcionalidade, dinamismo e 

competitividade. 

3. Elaborar e disponibilizar um manual de reabilitação urbana, dando a conhecer todos os 

mecanismos disponíveis e referências de boas práticas. 
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4. Promover uma rede de espaços (públicos e privados) da Vila “musealizados”, com elementos 

patrimoniais, reforçada com condições de acessibilidade (dos físicos aos sensoriais e atendimento) 

intra e interespaços, e ainda por um selo identificativo de quem pertence à rede, envolvendo e co-

responsabilizando os atores na promoção da Vila. 

5. Promover a recuperação e reabilitação de edifícios municipais e da Administração Central 

disponíveis para a sua adaptação ao mercado de arrendamento a famílias carenciadas e 

vulneráveis. 

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO E VIGÊNCIA 

 

As ações previstas para a ARU de Tunes concorrem para a materialização e operacionalização da 

estratégia de reabilitação urbana definida, a ser concretizada por via da operação de reabilitação 

urbana (ORU).  

 

Contudo, para além destas ações, o RJRU39 prevê diversos instrumentos de execução da política 

urbanística (na ORU simples), que permitem à entidade gestora, nomeadamente, adequar-se às 

especificidades da ARU, concretamente no que concerne à sua relação com a intervenção dos 

particulares no domínio da reabilitação urbana (vd. fig. 5.1). 

 

Do ponto de vista da operacionalização da ARU de Tunes, a entidade gestora é o Município de Silves, 

competindo-lhe, nos termos do artigo 9.º do RJRU, a coordenação e gestão da ORU. Assume-se, deste 

modo, que a ARU de Tunes será sujeita a uma ORU simples, que, como intervenção integrada de 

reabilitação urbana, se dirige primacialmente à reabilitação do edificado, a realizar preferencialmente 

pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, numa lógica articulada de 

coordenação com a entidade gestora. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Este tem o mérito de sistematizar instrumentos disponíveis dispersos em diversos diplomas e inova ao acrescentar alguns instrumentos 
“novos”, reforçando ainda a flexibilidade de alguns existentes. 



                                                                       Área de Reabilitação Urbana de Tunes 

44/49 

Figura 5.1 

Instrumentos de Execução da Política Urbanística 

 

Fonte: Adaptado de RJRU. 

 

O âmbito temporal da ARU é de 3 anos, na medida em que esta não vai ser delimitada em 

simultâneo com a operação de reabilitação urbana de Tunes. 

 

A participação e informação da população em todo este processo constituem um exercício de 

governança como praxis do princípio de cidadania, subsidiariedade e transparência, visto que apenas 

uma sociedade informada pode exercer em pleno os seus direitos, fazendo valer a defesa do interesse 

comum e a promoção de um desenvolvimento territorial integrado, sistémico e sustentável. 

Neste quadro, assumem-se as novas tecnologias como instrumentos privilegiados de apoio à gestão da 

ORU. Em concreto, será criado, no site institucional do Município de Silves, um espaço destinado 

exclusivamente à ARU e à ORU de Tunes, onde serão disponibilizados, designadamente, o ato de 

aprovação da ARU e eventuais alterações, assim como os benefícios de que o particular pode usufruir 

ao promover intervenções de reabilitação urbana dentro da ARU.  
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Tem-se ainda como opção realizar diversas iniciativas de auscultação pública relativamente à 

concretização de projetos, procurando perceber das suas sensibilidades e aspirações, 

comprometendo-os em simultâneo com a decisão. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Após mais de três décadas marcadas por um paradigma de desenvolvimento assente no imobiliário e 

na construção nova, que se refletiu num forte crescimento dos perímetros urbanos, com consequências 

ao nível do envelhecimento e abandono dos espaços centrais-históricos, a reabilitação emerge como 

uma oportunidade e parte da solução para regenerar esses espaços. É com este desiderato que 

emerge o RJRU, incentivando a delimitação de ARU, marcando, desta forma, uma nova tendência da 

política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 

 

Face a este contexto temporal e jurídico, e tomando em consideração a condição da Vila de Tunes, 

com um espaço central nobre, mas empobrecido, com sinais de degradação, esvaziado por força das 

dinâmicas socioeconómicas presentes e sem dinamismo económico ou urbanístico que potencie a sua 

atratividade, o Município de Silves, empenhado e comprometido com o desenvolvimento local, decidiu 

delimitar uma ARU para a Vila.  

 

Embora sem constituir uma panaceia, a ARU de Tunes deverá revelar-se um mecanismo estimulador 

da mudança e parte da solução para um diagnóstico reservado da situação existente e que incentiva 

uma ação estratégica orientada, integrada e concertada com os atores locais. É com esta visão que se 

delimita, por conseguinte, a ARU da Vila de Tunes. 
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de Arrendamento Acessível. 

 

Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho. Estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios e 

frações autónomas. 

 

Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, rectificada pelas Declarações de Retificação n.ºs 24/2006, de 17 de 

abril, 7/2019, de 07 de março, e 11/2019, de 04 de abril, e alterada pelas Leis n.ºs 31/2012, de 14 de 

agosto, 79/2014, de 19 de dezembro, 42/2017, de 14 de junho, 43/2017, de 14 de junho, 12/2019, de 

12 de fevereiro, 13/2019, de 12 de fevereiro, 2/2020, de 31 de março, e 12/2020, de 27 de junho. Novo 

Regime de Arrendamento Urbano (NRAU). 

 

Lei n.º 95-A/2009, de 02 de setembro. Autoriza o Governo a aprovar o Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana e o Regime do Arrendamento. 

 

Lei n.º 83/2019, de 03 de setembro. Estabelece a Lei de Bases da Habitação. 

 

Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 39/2021, de 24 de junho. Aprova o Regime 

Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. 

 

Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro. Regula o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. 
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Lei n.º 99/2019, de 05 de setembro. Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território. 

 

Portaria n.º 4/2018, de 04 de janeiro. Estabelece o Porta 65 Jovem. 

 

Regulamento n.º 84/2018, de 02 de fevereiro. Estabelece o Regime do Arrendamento Apoiado. 

 

Regulamento n.º 340/2021, de 13 de abril. Regulamento de Taxas e Licenças Municipais do Município 

de Silves. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 02 de maio. Estabelece o sentido estratégico, 

objetivos e instrumentos de atuação para uma Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH). 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015, de 15 de julho. Aprova a Estratégia Nacional para a 

Habitação para o período 2015-2031. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2016, de 01 de setembro. Estabelece o Fundo Nacional de 

Reabilitação do Edificado. 

 

 


