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1. ÂMBITO E ALCANCE 

 

O Município de Silves, com vista à concretização da sua Estratégia de Reabilitação Urbana, delimitou a 

Área de Reabilitação Urbana de Silves1 (ARU de Silves), e, posteriormente, atendendo ao disposto no 

artigo 15.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana2 (RJRU), promoveu a elaboração e aprovação 

da respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Silves3 (ORU de Silves), que veio a ser alterada4 em 

resultado da avaliação efetuada da sua implementação. 

 

Entretanto, após o quinto ano5 de implementação da ORU de Silves, impõe-se, nos termos do artigo 

20.º-A, n.º 2, do RJRU, proceder à avaliação da execução da ORU.  

 

Em consequência, foi elaborado o presente relatório que, de forma pragmática e objetiva, dá conta do 

grau de concretização das ações previstas na ORU de Silves e sua avaliação no decurso destes 5 

anos, designadamente ao nível: 

 

a) Da concretização dos objetivos e prioridades; 

b) Dos apoios concedidos (fiscais e financeiros); 

c) Do recurso a instrumentos de execução da política urbanística; e, 

d) Da síntese da avaliação da execução e suas implicações. 

 

Por conseguinte, identifica-se, numa primeira fase, o grau de implementação da ORU de Silves (nos 

seus diferentes domínios), e, numa fase seguinte, pondera-se a adequação das medidas e ações 

definidas, prospetivando o desenvolvimento da implementação da ORU de Silves e/ou a necessidade 

da sua alteração. 

 

 

                                                 
1 Publicada, através do aviso n.º 6280/2016, no Diário da Republica, n.º 96, II Série, de 18 de maio. 
2 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 09 
de setembro, 88/2017, de 27 de julho, e 66/2019, de 21 de maio. 
3 Publicada, através do aviso n.º 5842/2017, no Diário da Republica, n.º 100, II Série, de 24 de maio. 
4 A alteração foi publicada através do aviso n.º 5452/2021, de 24 de março, e visou adequar a programação temporal dos programas de 
apoio às especificidades da execução urbanística das intervenções de reabilitação urbana; acrescentar uma componente de apoio que se 
apresenta como fundamental ao nível da salvaguarda da saúde e segurança pública; assumir o PAHAB como instrumento de regulação 
do mercado de arrendamento, alargando o seu âmbito a um uso de habitação não permanente; alargar o âmbito das operações 
urbanísticas admitidas, incluindo também as de ampliação e alteração; reforçar a coerência interna dos programas de apoio e promover a 
sua desmaterialização. 
5 O período de monitorização a que este relatório se refere é de 24 de maio de 2017 a 08 de junho de 2022. 
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Sublinhe-se, previamente, que a vigência da ORU de Silves foi marcada, de forma expressiva, num 

período de 2019 a 2021, pela situação excepcional de saúde pública motivada pelo novo coronavírus 

(SARS-COV-2), causador da doença COVID-19, e pelas suas consequências, sobretudo ao nível do 

confinamento a que a população foi sujeita e da ‘menor’ iniciativa e dinamismo da atividade económica, 

designadamente da construção civil. Trata-se, assim, de um período atípico da ORU de Silves, com 

reflexo nos resultados de avaliação da sua execução. 

 

Não obstante esta situação, graças ao esforço do Município de Silves, devidamente conjugado com a 

iniciativa e colaboração dos promotores de intervenções de reabilitação urbana na ARU de Silves, foi 

possível, ainda assim, garantir a atribuição de apoios, designadamente ao nível dos benefícios fiscais e 

apoios financeiros por via do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) 

e do Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores (PARJPI), materializando, 

assim, a estratégia de reabilitação urbana para a cidade de Silves. 

 

 

2. DA CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E PRIORIDADES 

 

A estratégia municipal de intervenção na ARU de Silves foi definida como “um 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” (CMS, 2017). 

 

Através da articulação deste corolário com a prossecução da Estratégia de Desenvolvimento 

Territorial1, resultam diversas ações enquadradas por objetivos e prioridades, cuja execução é 

avaliada e sistematizada no quadro 1 e desenvolvida de seguida. 

 

 

 

                                                 
1 Desenvolvida e integrada no Plano Diretor Municipal de Silves publicado, através do aviso n.º 33/2021, no Diário da República, II Série, 
n.º 1, de 04 de janeiro. 
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Quadro 1 

Grau de Execução dos Objetivos e Prioridades da ORU de Silves 

OBJETIVOS E PRIORIDADES EXECUÇÃO 

Apoiar tecnicamente os proprietários que pretendam reabilitar os seus edifícios  

Simplificar e agilizar os procedimentos administrativos  

Estabelecer isenções e reduções de taxas  

Promover a realização de ações de formação X 

Identificar e agir prioritariamente sobre os imóveis degradados  

Apoiar a realização de intervenções de manutenção periódica  

Garantir a existência de condições de habitabilidade  

Promover a reabilitação de edifícios para fins de instalação de alojamento municipal  

 

 

DO APOIO TÉCNICO AOS PROPRIETÁRIOS 

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 disponibilização 

de informação referente aos diferentes apoios fiscais e financeiros disponíveis. 

 

 

Este apoio traduziu-se num acompanhamento de proximidade às diferentes intervenções urbanísticas de 

reabilitação (executadas / em preparação), quer no âmbito dos procedimentos de controlo prévio 

urbanístico (ou sucessivo), quer fora desses procedimentos, através da disponibilização de informação 

relativa aos diferentes apoios (fiscais e financeiros) existentes1. Este apoio técnico resultou (também) 

numa melhoria da eficiência e agilização dos procedimentos administrativos e da aplicabilidade dos 

diferentes apoios às especificidades de cada intervenção urbanística. 

 

 

DA SIMPLIFICAÇÃO E AGILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

Simplificar e agilizar os procedimentos administrativos (e.g. de controlo prévio urbanístico), através da criação de 

uma via verde de licenciamento para estas situações, incluindo a desmaterialização dos processos. 

 
 

A desmaterialização dos processos, assim como a simplificação e agilização dos procedimentos 

administrativos, são objetivos em contínuo desenvolvimento no Município de Silves e assumem um 

caráter transversal ao território. As intervenções de reabilitação urbana são objeto de um 

acompanhamento específico, visando, de entre outras coisas, agilizar e acelerar a sua tramitação. 

                                                 
1 Ver a este respeito o capítulo 3. 
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Como exemplo desta concretização, destaca-se a criação da ‘via verde’ para agilizar e acelerar o 

andamento dos processos de reabilitação, o aproveitamento e utilização dos elementos instrutórios já 

existentes em processo de controlo prévio urbanístico (quando aplicável) e ainda, decorrente da alteração 

efetuada à ORU de Silves, a admissão de candidaturas a apoios financeiros municipais efetuada por 

correio eletrónico. 

 

 

DO ESTABELECIMENTO DE ISENÇÕES E REDUÇÕES DE TAXAS 

Estabelecer isenções e reduções de taxas (taxas urbanísticas, IMI, IMT ou outras) para as intervenções de 

reabilitação urbana, a par com os incentivos de natureza fiscal e administrativa, definidos pela administração central 

e pelo sistema bancário. 

 

 

O Estatuto dos Benefícios Fiscais1 (EBF), o código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (CIVA)2 e o 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis3 (CIMI) estabelecem um conjunto de isenções e reduções de 

taxas que o Município de Silves atribuiu, tal como se dá conta, em pormenor, no capítulo 3. 

 

Ainda relativamente a esta matéria, é importante referir os apoios previstos no Regulamento de Taxas e 

Licenças Municipais do Município de Silves4 (RTLM), onde se integram isenções e reduções de taxas 

municipais5, designadamente urbanísticas, destinadas a apoiar intervenções de reabilitação urbana. 

 

 

DA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO 

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. 

X  

Por razões operacionais e de afetação de recursos internos a outras prioridades, a ação não foi ainda 

objeto de concretização, perspetivando-se, no entanto, a sua execução no mais breve espaço de tempo 

possível. 

 

 

 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual. 
2 Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, na sua redação atual. 
3 Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual. 
4 Regulamento n.º 340/2021, publicado no Diário da República, II Série, n.º 71, de 13 de abril. 
5 Veja-se a este respeito, por exemplo, o disposto no artigo 16.º, n.ºs 1, alíneas c), d) e e), e 5, alínea b), e no artigo 17.º do RTLM. 
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DA IDENTIFICAÇÃO E AÇÃO PRIORITÁRIA SOBRE IMÓVEIS DEGRADADOS 

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. 

 

 

Esta ação tem sido desenvolvida pelo Município de Silves, através de uma intervenção articulada entre o 

serviço de proteção civil municipal e a comissão de vistorias de obras particulares. Da mesma resultaram 

vistorias relacionadas com a identificação de anomalias e com situações de perigo para a segurança de 

pessoas e bens, de onde decorreram intimações para a realização urgente de obras de reabilitação, tal 

como se dá conta, em pormenor, no capítulo 4. 

 

Acresce ainda referir que, para o período em análise, o Município de Silves remeteu para o Serviço de 

Finanças a identificação de imóveis degradados e em ruína, para efeitos de aplicação de uma majoração 

da taxa de IMI, tal como decorre do artigo 112.º do Código do IMI, e se dá conta, em pormenor, no 

capítulo 4. 

 

 

DO APOIO À REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DO EDIFICADO 

Apoiar a realização de intervenções de manutenção periódica do edificado. 

 

 

A ação de reabilitação urbana desenvolvida pelo Município de Silves, designadamente a atribuição de 

apoios financeiros para a execução de obras de reabilitação e a verificação das condições para a 

aplicação de determinados apoios fiscais, tem vindo a traduzir-se (também) na realização de intervenções 

de manutenção do edificado (vd. análise no ponto 3). 

 

Com efeito, decorre do quadro legal vigente1, a obrigação, por parte dos proprietários, de promoverem 

intervenções de conservação e manutenção do edificado, visando, deste modo, assegurar as condições 

de segurança, salubridade e arranjo estético dos imóveis. Este dever é, por vezes, de difícil concretização, 

pelo que todo o apoio disponibilizado é garante da melhoria do estado de conservação dos imóveis 

localizados na ARU. 

                                                 
1 Cfr. artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e artigo 1111.º do Código Civil. 
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De entre outros apoios atribuídos, destacam-se, para o efeito, o PAHAB1, a isenção da taxa de ocupação 

do espaço público e, até mesmo, em alguns casos, a taxa reduzida de IVA. 

Conclui-se, assim, que não existe uma medida específica direcionada para a manutenção periódica dos 

imóveis, mas antes que, da aplicação conjugada de diferentes apoios e benefícios, resulta (tem resultado) 

a promoção de intervenções de manutenção do edificado. 

 

 

DA GARANTIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE NAS HABITAÇÕES 

Garantir a existência de condições de habitabilidade em todas as edificações com uso habitacional, de forma a 

melhorar o conforto, segurança e salubridade das mesmas, e, em consequência, a atratividade da cidade. 

 

 

A criação do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) constitui um apoio 

relevante para a concretização deste objetivo. Considerando as candidaturas aprovadas (vd. ponto 3.3), 

considera-se que, nos cinco primeiros anos de vigência da ORU de Silves, foram criadas condições para 

melhorar as condições de habitabilidade, e, consequentemente, de qualidade de vida e de atratividade no 

seio da ARU de Silves. 

 

Numa outra perspetiva, mas com o mesmo resultado prático, salientamos também o contributo do RTLM, 

através da previsão no mesmo de isenções e reduções de taxas municipais para intervenções 

urbanísticas que visem a reabilitação do edificado e a melhoria das condições de habitabilidade das 

edificações localizadas na ARU de Silves. A título de exemplo, destacamos o previsto no artigo 16.º, n.ºs 

1, alíneas c), d) e e), e 5, alínea b), e no artigo 17.º do RTLM. 

 

 

DA PROMOÇÃO DA REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS PARA ALOJAMENTO MUNICIPAL 

Promover a reabilitação de edifícios (propriedade do Município) para fins de instalação de alojamento municipal, 

preferencialmente destinado a fixar jovens casais ou pessoas e famílias carenciadas ou em situação de 

vulnerabilidade.  

 

O património municipal na ARU de Silves é muito reduzido, encontrando-se afeto, na sua generalidade, a 

fins de equipamentos públicos. Contudo, tendo em consideração este objetivo, bem como a necessidade 

                                                 
1 Note-se que o PAHAB determina que um mesmo imóvel não pode ser objeto de nova candidatura num período de 10 anos (cfr. artigo 
9.º, n.º 4, do regulamento do PAHAB), pelo que o programa não responde diretamente à obrigação de realizar obras de manutenção e 
conservação no prazo de 8 anos, tal como resulta do quadro legal vigente, mas, ainda assim, não deixa de constituir um apoio relevante 
para a garantia da conservação das edificações, tutelando a segurança, salubridade e arranjo estético das mesmas. 
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de providenciar pela oferta de habitação a pessoas e famílias carenciadas ou em situação de 

vulnerabilidade, o Município de Silves adquiriu algumas frações autónomas1 na ARU de Silves para 

efeitos de alojamento municipal, promovendo a sua reabilitação e realojamento. 

 

Em síntese, nos primeiros cinco anos de vigência da ORU de Silves, dos 8 objetivos prioritários 

definidos, 7 (87,5%) estão em implementação, permanecendo 1 por executar.  

 

Analisa-se, de seguida, o grau de execução de cada um dos apoios concedidos, procedendo-se 

também a uma avaliação qualitativa e evolutiva da ação do Município de Silves no que concerne aos 

apoios concedidos à reabilitação urbana na ARU de Silves. 

 

 

3. DOS APOIOS CONCEDIDOS 

 

Uma das consequências da delimitação de uma ARU, e da aprovação da respetiva ORU, é a definição 

de apoios específicos, como incentivos à realização de operações urbanísticas de reabilitação urbana.  

 

Neste sentido, a ORU de Silves operacionalizou um conjunto de apoios, designadamente: 

 

1. Benefícios fiscais de âmbito municipal; 

2. Benefícios fiscais de âmbito nacional; 

3. Apoios financeiros de âmbito municipal; 

4. Apoios financeiros de âmbito nacional. 

 

 

No decurso da execução da ORU de Silves (de maio de 2017 a junho de 2022), agora objeto de 

avaliação, verifica-se que, por força da entrada em vigor das sucessivas leis dos orçamentos do 

Estado, com destaque para o de 20182, as condições de acesso e os benefícios fiscais à reabilitação 

urbana foram sendo alterados pelo próprio Estado, provocando descoincidências com o estabelecido 

                                                 
1 Estas aquisições enquadram-se no Programa 1.º Direito, cujo acordo de colaboração foi assinado com o Instituto da Habitação e 
Reabilitação urbana (IHRU) no 1.º trimestre de 2021 e que prevê a aquisição de mais 15 fogos num investimento total de € 2.233.232,00. 
2 Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 6/2018, de 26 de fevereiro. 
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na ORU de Silves e com o que foi aprovado pela Assembleia Municipal de Silves1. A título de exemplo, 

salienta-se que a isenção de IMI era inicialmente de 5 anos e passou a ser de 3 anos e a taxa devida 

pela determinação do estado de conservação do edificado passou a ser cobrada a 50%. Perante esta 

situação, far-se-á a avaliação dos apoios concedidos de acordo com o quadro legal vigente. 

 

1. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

A delimitação da ARU de Silves implicou, para o Município de Silves, a definição de um quadro de 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património2 e às taxas urbanísticas, que 

visam incentivar a realização de operações urbanísticas de reabilitação urbana, constituindo uma 

política de bonificação para a iniciativa dos proprietários de prédios (ou suas frações).  

 

A especificação dos diversos benefícios fiscais de âmbito municipal teve, porém, diferentes graus 

de concretização, como a seguir melhor se concretiza, nomeadamente: 

 

a. Isenção do IMI, de IMT (na aquisição de imóveis destinados a intervenções de reabilitação e 

na primeira transmissão onerosa subsequente à intervenção de reabilitação urbana) e redução 

em 50% das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação: 

 

Decorrente dos critérios de base estabelecidos no Estatuto dos Benefícios Fiscais para a aplicação 

desta isenção, designadamente a verificação prévia da melhoria do estado de conservação do imóvel, 

com a ulterior intervenção de reabilitação urbana e verificação final do aumento mínimo de dois níveis 

no estado de conservação do edificado, faz com que a atribuição deste tipo de isenção seja ‘adiada’ no 

tempo, ou seja, só se torna uma realidade depois de concluída a intervenção de reabilitação urbana e 

verificado o aumento de dois níveis no estado de conservação do imóvel, a par com o cumprimento dos 

requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica. É neste contexto que se percebe que só no 

quarto ano de execução da ORU de Silves é que surgiu o primeiro caso de isenção de IMI e IMT, 

seguido, no quinto ano, de mais duas situações, ou seja, um total de 3 isenções em 5 anos. 

 

 

                                                 
1 A este respeito, o Município de Silves dirigiu um pedido de esclarecimento (ofício n.º 00144, de 08 de janeiro de 2018) ao Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, que, até ao momento, não chegou a ser respondido. 
2 Nos termos dos artigos 13.º, n.º 2, alínea c), e 14.º, alínea a), do RJRU. 
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Acresce referir que, no período em análise, foram realizadas 49 vistorias (na sua maioria vistorias 

prévias à realização da intervenção de reabilitação urbana) relativas à verificação do estado de 

conservação dos imóveis para fins de acesso a benefícios fiscais, o que permite perspetivar, num 

horizonte temporal relativamente próximo, que o número de isenções possa via a aumentar 

consideravelmente. 

 

Numa perspetiva evolutiva (vd. gráfico 1), e pelas razões atrás invocadas, este apoio demonstra uma 

procura mais significativa no quarto e quinto ano de vigência da ORU de Silves, não obstante se 

apresentar residual, em face dos restantes benefícios atribuídos. 

 

Importa ainda referir, do ponto de vista de uma avaliação mais qualitativa, que este apoio: 

 
i. É apontado, pelos seus beneficiários, como o mais exigente em termos burocráticos, porquanto o 

serviço local de finanças apresenta um conjunto de exigências formais que se traduzem numa maior 

complexidade instrutória do pedido e influencia negativamente a demora da resposta1. O Município de 

Silves, sob a égide do princípio da boa administração e da agilização e simplificação administrativa, já 

encetou diligências junto do Serviço de Finanças de Silves, realizando, nomeadamente, uma reunião 

de concertação, para optimização de soluções que permitam introduzir mais celeridade, eficiência e 

eficácia na tramitação do presente procedimento.  

 
ii. Ao implicar o aumento de dois níveis do estado de conservação dos imóveis, e atendendo à escala 

de avaliação (0 a 5) e à diversidade/amplitude de situações existentes na ARU de Silves, os técnicos 

da comissão municipal de vistorias de obras particulares vêem-se na condição de aplicar uma escala 

reduzida a uma realidade muito diversificada. Esta situação poderia ser relativizada se, por exemplo, a 

idade do imóvel fosse um indicador de base para a aplicação diferenciada dos critérios de avaliação. 

Existe, contudo, a este nível, um constrangimento relevante na atuação municipal, dado que a 

avaliação do nível do estado de conservação dos imóveis é efetuada por via da Portaria n.º 1192-

B/2006, de 03 de novembro, o que nos faz depender da iniciativa governamental quanto à introdução 

de alterações de melhoria no quadro legal e regulamentar; e, 

 
 

                                                 
1 Não obstante o Estatuto dos Benefícios Fiscais definir que o benefício é atribuído no prazo de 15 dias a contar da comunicação efetuada 
pela Câmara Municipal de Silves (cfr. artigo 45.º, n.os 4 e 5, do EBF), não tem sido este o calendário de execução que nos tem sido 
comunicado pelos requerentes. 
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iii. Ainda que esteja previsto o recurso à contratação externa para a realização de vistorias, num 

contexto em que a comissão municipal de vistorias de obras particulares se encontra sobrecarregada 

de serviço, a realidade é que este recurso não foi, até à data, utilizado, por força dos preços praticados 

no mercado, em face do valor que o Município de Silves cobra para o exercício desta função pública, 

que é significativamente menos oneroso para os particulares interessados. 

 

b. Isenção do pagamento “da taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas 

urbanísticas e de compensação (…) [para] as operações urbanísticas que criem, reabilitem, 

regenerem ou requalifiquem edificações destinadas a habitação, alojamento local, comércio 

e/ou serviços, nos centros históricos urbanos do concelho de Silves, delimitados em plano 

municipal de ordenamento do território ou por deliberação da Assembleia Municipal de Silves, 

ou em área de reabilitação urbana”, de acordo com o previsto no regulamento de taxas e 

licenças municipais do Município de Silves (cfr. artigo 16.º, n.º 5, alínea b), do RTLM): 

 

Trata-se de uma isenção tributária que possui um âmbito de aplicação específico e redundou, no 

horizonte temporal 2017/2022, num total de 13 processos que culminaram com a atribuição da 

isenção do pagamento da taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas 

urbanísticas.  

 

Este benefício fiscal de iniciativa municipal ascendeu à quantia de € 4.380,62 (Quatro mil, trezentos e 

oitenta euros e sessenta e dois cêntimos), que equivale ao valor da receita que o Município de Silves 

prescindiu em prol da concretização de operações de reabilitação urbana promovidas pelos 

particulares. 

 

Numa perspetiva evolutiva (vd. gráfico 1), este apoio demonstra uma procura contínua, apesar de não 

ser muito significativa no global dos apoios atribuídos. Tal circunstância prende-se, muito 

provavelmente, com a reduzida expressão urbanística1 da maior parte das intervenções de reabilitação 

urbana executadas e/ou em curso, o que contribui para a sua não sujeição ao pagamento desta taxa 

urbanística. 

 

                                                 
1 Trata-se, na sua maioria, de operações urbanísticas de refuncionalização, reorganização e modernização do interior da habitação, o que 
se traduz, na sua generalidade, em procedimentos isentos de controlo prévio urbanístico, e, como tal, sujeitos à mera participação da 
intenção da execução das obras, em que não há lugar ao pagamento desta taxa urbanística. 
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Importa ainda referir, do ponto de vista de uma avaliação mais qualitativa, que este apoio: 

 

i. É percecionado, pelos beneficiários, como um apoio fiscal pouco significativo, na medida em que a 

isenção tributária é reconhecida no mesmo momento do pagamento de todas as restantes taxas 

urbanísticas devidas pela emissão do alvará de licenciamento de obras. Porém, na realidade, os 

valores desta isenção são mais significativos do que, por exemplo, os apoios financeiros atribuídos no 

PAHAB ou no PARJPI. Pelo que, de modo a dissipar eventuais equívocos, não é de menosprezar o 

aperfeiçoamento e/ou reforço da comunicação dos serviços municipais junto dos potenciais 

beneficiários, no que concerne o significado, os termos e condições da atribuição deste apoio; e, 

 
ii. A aplicação prática deste apoio tornou-se mais proeminente por via da actuação articulada entre os 

serviços de Reabilitação Urbana e do Gabinete Técnico de Desenho, para efeitos da atribuição desta 

isenção tributária1, eliminando, assim, as situações de reembolso após pagamento. Por norma, o 

Gabinete Técnico de Desenho procede ao cálculo das taxas devidas e a Reabilitação Urbana à 

verificação dos fundamentos para a atribuição da referida isenção, sistematizando os valores do apoio 

fiscal atribuído, o que confere transparência e eficiência ao procedimento em causa. 

 

c. Isenção da taxa de ocupação do espaço público por motivo da execução de obras de 

reabilitação urbana: 

 

Determina o artigo 17.º do RTLM que “as obras de conservação, beneficiação, reabilitação, 

recuperação, reconstrução, ampliação e alteração de imóveis (…) em área de reabilitação urbana (…), 

podem obter a isenção do pagamento das taxas respetivas de ocupação do espaço público durante o 

período de três meses, prorrogável por igual período a pedido fundamentado do interessado”. 

 

Considera o Município de Silves que com esta medida se incentiva a reabilitação do edificado, 

isentando o particular - que investe e tem iniciativa de reabilitar - da taxa de ocupação do espaço 

público no decurso da intervenção urbanística. 

 

 

 

                                                 
1 Por via da informação técnica n.º 92/2021, de 18 de maio de 2021 (SGD 17496). 
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Este benefício, considerando que se aplica a intervenções a decorrer com impacto na via pública, 

traduziu-se, durante os primeiros cinco anos de vigência da ORU de Silves, num apoio a 38 

intervenções de reabilitação urbana.  

 

Numa perspetiva evolutiva (vd. gráfico 1), este apoio demonstra uma procura crescente, 

particularmente nos três últimos anos; com efeito, este apoio começa por apresentar valores muito 

discretos (1 apoio atribuído em cada um dos 2 primeiros anos, passando, desde então, para 8, 11 e 17 

apoios). Este facto estará relacionado, muito provavelmente, com o desenvolvimento das intervenções 

de reabilitação urbana e a sua efetiva realização, conjugado com a generalização do (re)conhecimento 

das vantagens deste apoio, a par com o aumento global do número de apoios. 

 

Importa ainda referir, do ponto de vista de uma avaliação mais qualitativa, que este apoio: 

 

i. Possui uma vigência que pode afigurar-se reduzida em face dos ritmos e calendários dos promotores 

privados na execução das suas obras. Com efeito, o RTLM prevê a isenção da taxa de ocupação do 

espaço público por um período de três meses, prorrogável por igual período, o que, nalguns casos, 

pode revelar-se insuficiente, pois que a duração das obras tende a estender-se para além do prazo de 

ocupação do espaço público, o que pode conduzir a algumas descoincidências entre o prazo da 

isenção e o prazo da execução da obra, com as inerentes implicações administrativas e formais. No 

entanto, não se vislumbra razões para alterações de fundo, atendendo a que se trata de um apoio que 

tem obtido uma grande adesão da parte dos promotores urbanísticos, para além de que o prazo da 

isenção não deve ultrapassar o limite do estritamente necessário e razoável (neste caso, seis meses), 

sob pena de ficarem postos em causa outros interesses públicos a tutelar pelo Município de Silves, pois 

que a atribuição de uma isenção tributária por um período superior a seis meses reconduzir-se-á a um 

tempo excessivo de ocupação do espaço público susceptível de acarretar prejuízos para terceiros, 

nomeadamente em termos de mobilidade e acessibilidades, mas também de segurança e salubridade 

na via pública; e,  

 

ii. É solicitado em simultâneo com o pedido de licenciamento da ocupação do espaço público por 

motivo da execução de uma operação urbanística, o que determina, para o requerente, o 

preenchimento de dois formulários distintos, o que, por vezes, pode provocar alguma formalidade 

excessiva. Para evitar este tipo de constrangimento, os serviços municipais assumem o compromisso 
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de elaborar um formulário conjunto para ambas as situações, e, desse modo, lograr-se-á simplificar e 

aligeirar a tramitação do procedimento de reconhecimento e atribuição desta isenção tributária. 

 

2. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ÂMBITO NACIONAL 

 

Acresce aos benefícios fiscais de âmbito municipal às intervenções no edificado localizado dentro da 

ARU de Silves, os benefícios fiscais de âmbito nacional, nomeadamente: 

 

a. Dedução à coleta em sede de IRS; tributação das mais-valias à taxa autónoma de 5 %; 

tributação à taxa de 5 % das rendas: 

 

Ainda que se tenham registado alguns pedidos de atribuição de apoios fiscais de âmbito nacional, 

atendendo à condição estabelecida no Estatuto dos Benefícios Fiscais (cfr. artigo 71.º, n.º 23, alínea a), 

do EBF), relativamente à determinação da melhoria do estado de conservação do imóvel, na sequência 

da intervenção de reabilitação urbana, em dois níveis, ou à apresentação de um nível de conservação 

mínimo de “bom” em resultado de obras realizadas nos quatro anos anteriores, e o custo da obra 

corresponder a pelo menos 25% do valor patrimonial do imóvel e destinar-se a arrendamento para 

habitação permanente, não foram ainda atribuídos quaisquer destes apoios. 

 

Acresce ainda, como fundamento para a não atribuição destes benefícios fiscais, o facto de muitas das 

intervenções de reabilitação urbana se destinarem a residência própria do requerente, e, como tal, não 

existe a necessidade de usufruir da taxa autónoma das mais-valias ou da taxa reduzida para os 

rendimentos das rendas.  

 

Relativamente à dedução em sede de IRS, a sua não procura poderá estar relacionada com alguma 

complexidade técnica decorrente da iliteracia fiscal predominante e/ou da descoincidência temporal 

entre a verificação das condições de acesso a estes benefícios e o calendário de entrega do IRS. 

 

b. Taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 6 %: 

 

Este apoio registou a maior procura durante a vigência da ORU de Silves, correspondendo a um total 

de 83 intervenções urbanísticas de reabilitação urbana, que usufruíram de uma taxa reduzida de 
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IVA nos últimos cinco anos. A atribuição deste apoio apresenta um comportamento com pequenas 

oscilações, mas sempre mais significativo do que qualquer outro apoio atribuído (vd. gráfico 1), 

reunindo, no último ano em avaliação, um total de 22 intervenções urbanísticas. 

 

O sucesso deste apoio decorre da vantagem financeira que o mesmo encerra, a par com a 

simplicidade no seu acesso e conhecimento geral tanto dos empreiteiros a operar no território 

municipal, como dos proprietários que realizam as intervenções de reabilitação. 

 

Importa ainda referir, do ponto de vista de uma avaliação mais qualitativa, que este apoio, ao 

enquadrar empreitadas de reabilitação urbana, assim assumidas pelo RJRU, possui uma abrangência 

muito significativa1, o que permite integrar intervenções de conservação e beneficiação de imóveis que 

contribuam para a melhoria das condições de habitabilidade, funcionalidade ou segurança dos imóveis; 

pelo que, nestes termos, facilmente se percepciona a adesão a este apoio por parte dos proprietários 

e/ou dos condomínios para realizar intervenções que não implicam a melhoria significativa (em dois 

níveis) do estado de conservação dos imóveis. 

 

 

3. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

a. Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores (PARJPI): 

 

Este programa visa apoiar a recuperação e valorização dos jardins e pátios interiores, como elementos 

patrimoniais identitários e diferenciadores na ARU de Silves.  

 

Ora, durante a vigência da ORU, foram aprovadas 11 candidaturas a este programa, num 

investimento total de € 47.231,00 (Quarenta e sete mil, duzentos e trinta e um euros), o que 

correspondeu uma comparticipação do Município de Silves no valor de € 4.900,00 (Quatro mil e 

novecentos euros). 

 

                                                 
1 É precisamente nesta linha que o Arquiteto Vitor Campos referiu, na conferência “As Políticas de Habitação e de Reabilitação Urbana no 
PRR”, que a delimitação das ARU e respetivas ORU se reduz, em muitos casos, à aplicação da taxa reduzida de IVA, por contraponto 
com a necessidade de encarar a reabilitação urbana numa perspetiva mais global e abrangente, designadamente como uma política 
pública de incidência territorial no espaço público. 
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Trata-se claramente de um programa que qualifica duplamente o território, uma vez que mantém os 

elementos identitários da malha urbana da cidade de Silves, ao mesmo tempo que enquadra a 

reabilitação do edificado existente e sua envolvente. 

 

Numa perspetiva evolutiva (vd. gráfico 1), as candidaturas ao PARJPI foram mais expressivas nos anos 

2018/2019 e 2019/2020, onde se registaram 7 das 11 candidaturas no total (63,6%), permanecendo 

menos expressivo nos restantes anos.  

 

Acresce referir que, na generalidade das situações (salvo 2 candidaturas), as intervenções ao PARJPI 

constituem complementos das candidaturas ao PAHAB, isto é, as intervenções urbanísticas são 

assumidas como um todo e a reabilitação é integral e integrada. 

 

Do ponto de vista de uma avaliação mais qualitativa, importa reter que este apoio: 

 

i. Mantém o valor de comparticipação imutável desde 2017, o que se tem vindo a demonstrar, 

particularmente neste contexto económico imprevisto de grande aumento de preços, como pouco 

significativo e atrativo para a intervenção. Com efeito, o valor máximo de € 500,00 (Quinhentos euros) 

constitui um apoio modesto perante a situação económica atual; impõe-se, por isso, ponderar promover 

a sua atualização, pelo menos, aos valores da inflação; 

 

ii. Não atende a todas as especificidades e diversidades de situações que a ARU de Silves encerra. De 

facto, a malha urbana da cidade integra edificações de grandes dimensões e com jardins e/ou pátios 

interiores de dimensão e riqueza patrimonial considerável, a par com edificações e espaços exteriores 

mais modestos. Esta situação obriga a rever o cálculo da comparticipação e a sua determinação em 

função da área a intervir; e, 

 

iii. Implica, do ponto de vista da instrução da candidatura, a apresentação de “certidão de teor do 

prédio urbano”. Ora, considerando que a “caderneta predial urbana”, de obtenção mais simples e 

menos onerosa, integra precisamente os mesmos conteúdos, considera-se que esta situação poderá 

ser simplificada com a substituição do referido elemento instrutório. 
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b. Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB): 

 

Este programa visa apoiar a melhoria das condições de habitabilidade das edificações, promovendo, 

assim, a qualificação do património edificado e a atratividade da ARU de Silves.  

 

Durante a vigência da ORU, foram aprovadas 23 candidaturas a este programa, num investimento 

total de € 752.131,80 (Setecentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e um euros e oitenta cêntimos), 

o que correspondeu a uma comparticipação do Município de Silves no valor de € 33.954,00 (Trinta e 

três mil, novecentos e cinquenta e quatro euros). 

 

O impacte deste programa na malha urbana de Silves é muito expressivo, uma vez que a recuperação 

de edificações em mau estado de conservação contribui de forma muito notória para a perceção da 

qualidade da malha urbana, ao ‘substituir’ um edifício degradado por um edifício recuperado1. Ao 

mesmo tempo, este tipo de intervenções têm um resultado de “exemplo”, ao motivar os proprietários 

dos edifícios contíguos e/ou próximos a promover também a sua reabilitação. 

 

Trata-se, assim, de um programa que tem contribuído2, de forma significativa, para a reabilitação do 

edificado na ARU de Silves, e, deste modo, para a qualificação da malha e revitalização do espaço 

urbano3. Esta revitalização decorre da afetação de imóveis ao uso habitacional de residência 

permanente (do próprio ou por via de arrendamento) e também para o uso de segunda habitação ou 

habitação sazonal. 

 

Numa perspetiva evolutiva (vd. gráfico 1), as candidaturas ao PAHAB foram mais expressivas nos anos 

2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, onde se registaram 19 das 23 candidaturas no total (82,6%), 

permanecendo menos expressivo nos restantes anos4. 

 

 

 

 

                                                 
1 Veja-se, a este respeito, o anexo 1. 
2 Em complemento com os restantes apoios. 
3 Veja-se, a este respeito, o anexo 2. 
4 De entre outras razões, apontamos como fundamento para esta menor procura, para o ano de 2017/2018, o facto de este ser o primeiro 
ano de vigência do programa e, para o ano de 2020/2021, a situação pandémica e o decréscimo da atividade económica daí decorrente. 
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Do ponto de vista de uma avaliação mais qualitativa, importa reter que este apoio: 

 

i. Mantém o valor de comparticipação imutável desde 2017, o que se tem vindo a demonstrar, 

particularmente neste contexto económico imprevisto de grande aumento de preços, como pouco 

significativo em face do valor global da intervenção. Com efeito, o valor máximo de € 1.800,001 constitui 

um apoio modesto perante a situação económica atual; impõe-se, por isso, ponderar promover a sua 

atualização, pelo menos, aos valores da inflação; 

 

ii. Não atende a todas as especificidades e diversidades de situações que a ARU de Silves encerra. De 

facto, a malha urbana da cidade integra edificações de grandes dimensões e riqueza patrimonial 

considerável, a par com edificações mais modestas. Esta situação obriga a rever o cálculo da 

comparticipação e a sua determinação em função da área a intervir; 

 

iii. Implica, do ponto de vista da instrução da candidatura, a apresentação de “certidão de teor do 

prédio urbano”. Ora, considerando que a “caderneta predial urbana”, de obtenção mais simples e 

menos onerosa, integra precisamente os mesmos conteúdos, considera-se que esta situação poderá 

ser simplificada com a substituição do referido elemento instrutório; 

 

iv. Limita as candidaturas a “pessoas individuais” o que tem excluído algumas iniciativas promovidas 

por empresas proprietárias de imóveis que pretendem, na sequência da reabilitação, introduzir o imóvel 

no mercado (para arrendamento ou venda). Assim, visando alargar o âmbito subjectivo de abrangência 

deste programa, deverá ser eliminada a referência a pessoas singulares, admitindo-se, assim, também 

candidaturas de pessoas colectivas. Ainda a este respeito, note-se que, por exemplo, o PARJPI não 

integra esta restrição, sendo ambos destinados a uma mesma realidade urbanística; e, 

 

v. Quando aplicado a condomínios, designadamente por via da reabilitação de áreas comuns 

(coberturas, fachadas, infraestruturas gerais ou outras), traduz-se numa candidatura única porque se 

refere a um único imóvel, contudo, na prática, esta intervenção induz melhorias em cada uma das 

fracções que integram o imóvel. Por outro lado, ao constituir apenas uma única candidatura, o valor da 

comparticipação, que foi aferido em termos médios para imóveis de habitação unifamiliar, surge muito 

                                                 
1 Neste valor (cfr. quadro 1 do n.º 4 do artigo 5.º do regulamento do PAHAB) não se está a equacionar a comparticipação decorrente da 
remoção de amianto, uma vez que a mesma, até à data, não foi objeto de qualquer candidatura. 
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desproporcional à despesa efetiva da reabilitação. Por conseguinte, poderá ser criada/adaptada uma 

solução de apoio específica para estas situações, equacionando especificamente as intervenções 

aplicáveis a áreas comuns (e.g., excluindo, por razões óbvias, as intervenções nas cozinhas, 

instalações sanitárias ou outras). 

 

Por fim, ainda no domínio dos apoios financeiros de âmbito municipal, atendendo às dinâmicas 

registadas noutras ORU e enquanto reforço da diversidade funcional desejável em contexto urbano e, 

em particular, na reabilitação urbana, considera-se importante incorporar na ORU de Silves o Programa 

de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), nos mesmos moldes em que se encontra 

estabelecido para as ORU de Alcantarilha, São Bartolomeu de Messines, Algoz e São Marcos da 

Serra. 

 

Com esta medida, aprofunda-se uma maior uniformidade da intervenção municipal no território, com 

ganhos efetivos ao nível da coesão social, económica e territorial, em coerência com a Estratégia de 

Desenvolvimento Territorial delineada pelo Município de Silves. 

 

4. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE ÂMBITO NACIONAL 

 

Dos incentivos públicos da administração central à reabilitação, ao alojamento e ao arrendamento, 

destaca-se1, para o efeito, o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

(IFRRU 2020)2, no âmbito do qual foram elaborados 19 “pareceres de enquadramento”, que 

permitiram aos particulares interessados aceder a condições mais favoráveis a empréstimos 

comparticipados, para além dos inúmeros atendimentos e esclarecimentos prestados. 

 

Neste contexto, importa referir que, na medida em que este instrumento financeiro obriga a que o 

reembolso esteja concluído até 31 de dezembro de 2023, a procura existente tem vindo a revelar 

alguma preocupação pela proximidade do término do prazo e pela incerteza quanto à eventual 

continuidade deste programa e sua integração no Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

                                                 
1 Referimo-nos aqui exclusivamente às medidas e programas que o Sector do Ordenamento Territorial acompanha. Não estão, assim, 
incluídos nesta análise os apoios atribuídos ao abrigo dos programas Porta 65, arrendamento acessível ou outros, cuja gestão está 
atribuída ao setor da Ação Social.  
2 Este destaque tem por base a competência do Sector do Ordenamento Territorial - Reabilitação Urbana neste domínio, concretamente o 
acompanhamento, exclusivamente, do IFRRU2020. 
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Em suma, os apoios concedidos no decurso da vigência da ORU de Silves, sistematizados no quadro 

2 e gráfico 1, permitem aferir um universo de 239 apoios distribuídos pelas diferentes tipologias 

previstas na ORU de Silves. 

 
 

Quadro 2 

Apoios Concedidos 

Apoios Concedidos 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 TOTAL 

F
is

ca
is

 

Redução da Taxa de IVA 13 19 11 18 22 83 

Isenção da TMU 3 2 3 3 2 13 

Vistorias para efeitos do EBF 9 18 7 7 8 49 

Isenção da TOEP 1 1 8 11 17 38 

IMI/IMT 0 0 0 1 2 3 

F
in

an
ce

iro
s PAHAB 2 6 5 2 8 23 

PARJPI 1 4 3 1 2 11 

IFRRU2020 2 9 3 4 1 19 

TOTAL 31 59 40 47 62 239 

 

 

 

Da sua análise evolutiva (vd. gráfico 1), destacam-se os apoios atribuídos nos 2.º e 5.º anos de 

vigência da ORU, certamente influenciado pela situação pandémica e redução de alguma iniciativa nos 

períodos de 2019 a 2021. Contudo, a retoma é evidente, correspondendo o 5.º ano de vigência ao ano 

com mais apoios atribuídos, traduzindo-se numa taxa de variação, em relação ao ano anterior, de cerca 

de 32%. 

 

 

Relativamente à evolução dos diferentes apoios, destacam-se, com taxas de variação média mais 

significativas (198%), a atribuição da isenção da taxa de ocupação do espaço público por motivo da 

execução de intervenções de reabilitação e o PAHAB (106%).  
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O reconhecimento das condições para a atribuição da taxa reduzida de IVA, não obstante se destacar 

em número de situações apoiadas, apresenta uma taxa de variação média de 23%, o que demonstra 

alguma uniformidade ao longo do período de análise. 

 

 
Gráfico 1 

Apoios Concedidos 

 

 

 

 

5. A DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS APOIOS CONCEDIDOS 

 

Analisando a distribuição geográfica dos apoios concedidos neste período (vd. anexo 2), pode-se, 

desde logo, concluir pela dispersão dos mesmos pela globalidade da ARU de Silves, com particular 

concentração no edificado mais antigo, isto é, na malha central da cidade. 

 

Os apoios que extravasam claramente este domínio territorial são a taxa reduzida de IVA e a isenção 

da taxa de ocupação do espaço público por motivo da execução de intervenções de reabilitação 

urbana, uma vez que, não integrando, como condição, a idade mínima do edificado, se aplicam a toda 

a ARU. 
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Como facilmente se compreenderá, a área com uma cobertura menos expressiva de apoios 

corresponde àquela onde o edificado apresenta melhor estado de conservação decorrente da sua 

época de construção ou nas bolsas de equipamentos localizadas nos setores nascente e poente da 

cidade de Silves. 

 

Denota-se também nesta análise espacial, que o exemplo de recuperação/reabilitação de um edifício 

numa rua tende a reproduzir-se nos anos seguintes nas edificações da envolvente, tal como já se tinha 

dado nota no presente relatório. Esta questão de exemplo e de passagem de testemunho é muito 

relevante, pois que é entre pares e vizinhos que a informação circula, o que implica desde logo um 

ajustamento do discurso e da proximidade com ganhos efectivos na confiança, participação e 

envolvimento. 

 

Por último, destaca-se também a coincidência de vários apoios numa mesma edificação, atendendo ao 

caráter cumulativo dos apoios. Assim, sempre que aplicáveis, os proprietários recorrem a todos os 

apoios para os quais a intervenção que pretendem realizar é elegível. 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA URBANÍSTICA 

 

Para a concretização da estratégia de reabilitação urbana, a entidade gestora da ORU de Silves 

(Município de Silves) dispõe de um conjunto de instrumentos de execução da política urbanística, 

sistematizados no RJRU1 (na ORU simples), que permitem, nomeadamente, a adequação às 

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

dos particulares no domínio da reabilitação urbana (vd. figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Este regime jurídico tem o mérito de sistematizar instrumentos disponíveis dispersos em diversos diplomas legais e inova ao acrescentar 
alguns instrumentos “novos”, reforçando ainda a flexibilidade de alguns existentes. 
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Figura 1 

Instrumentos de Execução da Política Urbanística na ORU de Silves 

 

Fonte: Adaptado de RJRU. 

 

De entre estes instrumentos, o Município de Silves tem feito uso, concretamente: 

 

a. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REABILITAR 

 

No decurso da vigência da ORU de Silves, motivados por preocupações ao nível da segurança e saúde 

pública, o Município de Silves realizou 53 vistorias, das quais resultaram intimações para a realização 

de obras de reabilitação urbana dos imóveis em causa. 

 

b. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

Determina o RJRU, no seu artigo 58.º, que a “entidade gestora tem preferência nas transmissões a 

título oneroso, entre particulares, de terrenos, edifícios ou frações situados em área de reabilitação 

urbana” (n.º 1), apenas podendo ser exercido, “caso a entidade gestora entenda que o imóvel deve ser 

objeto de intervenção no âmbito da operação de reabilitação urbana, discriminando na declaração de 

preferência, nomeadamente, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual pretende 

executá-la” (n.º 3). 
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No caso concreto, e não obstante o acompanhamento assíduo e contínuo das comunicações dirigidas 

ao Município de Silves, para efeitos do exercício do direito legal de preferência, designadamente no 

âmbito do portal da “Casa Pronta” (cfr. Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de julho, com as posteriores 

alterações legais), a Câmara Municipal de Silves tem deliberado não exercer o direito de preferência 

nas várias transações realizadas até à data. 

 

c. IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS OU FRAÇÕES DEVOLUTOS 

 

A identificação dos prédios devolutos é efetuada em contínuo pelo Município de Silves, no quadro da 

atualização da sua base de dados (em ambiente SIG) do edificado da ARU de Silves. Neste sentido, 

trata-se de um trabalho dinâmico, em constante atualização e cuja disponibilidade permite, a todo o 

momento, a definição e implementação de uma política ativa de reabilitação e regeneração urbana 

adaptada à realidade territorial existente em cada momento. 

 

O resultado desta identificação é notificado ao serviço local de finanças, para efeitos da majoração da 

taxa de IMI, nos termos do artigo 112.º do Código do IMI. Este tipo de intervenção por parte da 

autarquia tem sido uma constante durante o período de vigência da ORU de Silves, contabilizando, no 

ano de 2021, a identificação de 62 imóveis1 degradados ou em ruína, junto dos serviços locais de 

finanças. 

 

Existem, no entanto, algumas fragilidades neste procedimento administrativo relacionadas com o 

sistema de identificação geográfica dos imóveis por parte da Autoridade Tributária, o que deverá ser 

oportunamente concertado, de forma a garantir maior rigor e dinâmica no processo de identificação de 

prédios devolutos ou em ruínas. 

 

d. TAXAS MUNICIPAIS E COMPENSAÇÕES 

 

Este instrumento fiscal2 assume um particular destaque na atuação do Município de Silves, atendendo 

ao seu efeito prático e “imediato” no momento da intervenção de reabilitação urbana, emergindo como 

                                                 
1 Note-se que esta identificação começou por ser de 12 imóveis em dezembro de 2018, passando para 37 em dezembro de 2019, 56 em 
dezembro de 2020 e 62 em dezembro de 2021. 
2 Ver, a este respeito, a identificação e monitorização dos diferentes incentivos fiscais previstos no RTLM. 
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elemento facilitador e incentivador da realização de intervenções de reabilitação urbana por parte dos 

particulares. 

 

5. INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

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

governança como praxis da materialização dos princípios de cidadania, subsidiariedade e 

transparência. 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 âmbito, assumiram-se as tecnologias de informação e comunicação como instrumentos 

privilegiados de apoio à gestão da ORU de Silves. Daí que se tenha criado, no site institucional do 

Município de Silves1, um espaço dedicado à reabilitação urbana, onde se disponibiliza, entre outra 

informação de relevo, os benefícios disponíveis para os particulares que desejam promover 

intervenções de reabilitação urbana dentro (e fora) da ARU de Silves, a sua operacionalização, assim 

como os resultados da sua avaliação e monitorização. 

 

Ainda neste domínio manteve-se a divulgação do flyer promocional referente aos apoios à reabilitação 

urbana2, disponibilizado no balcão de atendimento e remetido, por correio postal, para toda a 

população, e outro relativo ao IFRRU2020. 

 

O atendimento personalizado é também um processo contínuo, mantendo-se uma política de porta 

aberta e de acompanhamento de perto de todos os processos de reabilitação urbana em curso na ARU 

de Silves. 

 

6. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 20.º-A do RJRU, mais concretamente no que respeita à 

satisfação da exigência de fazer acompanhar o relatório de avaliação da execução da ORU de uma 

                                                 
1 http://www.cm-silves.pt/pt/menu/726/reabilitacao-urbana.aspx  
2 Estes flyers foram elaborados em língua portuguesa e língua inglesa. 

http://www.cm-silves.pt/pt/menu/726/reabilitacao-urbana.aspx
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proposta para efeitos da sua alteração1, caso se justifique, identificam-se no quadro 3 infra as 

modificações consideradas fundamentais, em face da avaliação agora efetuada, com tradução no 

anexo 3, que constitui a proposta de alteração da ORU de Silves. 

 

Quadro 3 

Síntese das Alterações a introduzir na ORU de Silves 

APOIO ALTERAÇÃO IMPLICAÇÃO 

IMI/IMT Concertação de procedimentos com o Serviço de Finanças de Silves 
Concertação em 

curso 

TMU 
Reforço da comunicação junto dos potenciais beneficiários, no que concerne ao 

significado, os termos e condições da atribuição deste apoio 

Alteração do flyer 

promocional 

TOEP 

Integração, num mesmo formulário, do pedido de ocupação do espaço público por 

motivo da execução de operação de reabilitação urbana e da respetiva isenção do 

pagamento de taxas. 

Alteração de 

formulários 

PARJPI 

Atualização dos valores da comparticipação à taxa de inflação Alteração do 

regulamento Integração da variável “área” no cálculo da comparticipação 

Substituição da «certidão de teor do prédio urbano» pela «caderneta predial urbana» 

Alteração do 

regulamento e 

formulário 

PAHAB 

Atualização dos valores da comparticipação à taxa de inflação 

Alteração do 

regulamento 

Integração da variável “área” no cálculo da comparticipação 

Eliminação da referência a «pessoas singulares» como condição de acesso ao 

programa de apoio 

Integração de uma solução adaptada para os condomínios 

Substituição da «certidão de teor do prédio urbano» pela «caderneta predial urbana» 

Alteração do 

regulamento e 

formulário 

PADSE Integração deste programa de apoio na ORU de Silves 
Criação de 

regulamento 

Majoração 

IMI 
Concertação de procedimentos com o Serviço de Finanças de Silves 

Concertação em 

curso 

 

Em síntese, desta avaliação resulta a necessidade de alterar a ORU de Silves, no que se refere: 

 Aos formulários da TOEP, do PARJPI e do PAHAB; e, 

 Ao regulamento do PARJPI e do PAHAB. 

                                                 
1 A proposta de alteração da ORU de Silves que acompanha este relatório deverá ser assumida como preliminar, na medida em que a 
mesma deverá ser objeto de um procedimento administrativo específico, à luz do Código do Procedimento Administrativo. 
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Em adição, torna-se necessário ainda integrar na ORU de Silves o regulamento do PADSE. 

 

Pelo que, de forma distinta, cada uma destas alterações contribui para a melhoria da eficiência e 

eficácia das medidas previstas na ORU, assim como para a simplificação dos procedimentos e para a 

garantia de uma atualização dos mesmos. 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

A ORU de Silves é um exemplo concreto e efetivo do novo paradigma das políticas públicas de 

ordenamento do território, dado que, ao apoiar a reabilitação do edificado existente, potencia a 

atratividade da ARU de Silves, o seu dinamismo e competitividade, numa lógica territorial de 

racionalidade e eficiência. Concretiza, assim, uma estratégia de valorização dos recursos, na linha da 

sustentabilidade ambiental e promoção da qualidade de vida no território municipal. 

 

Nestes cinco anos de vigência, e não obstante a operacionalização da ORU de Silves ter sido marcada 

por uma situação excepcional e temporária de afectação da saúde pública, a sua efetivação demonstra 

um dinamismo digno de referência.  

 

Em termos globais, e tal como se deu conta ao longo do presente relatório, os apoios concedidos 

contribuíram para a concretização da estratégia de reabilitação urbana definida para a ARU de Silves, 

permitindo aos proprietários recuperar o seu edificado, devolvendo-o à cidade com novas 

funcionalidades ou mais apto a exercer as suas funções de origens, e, por esta via, revitalizando a 

própria cidade. 

 

A par com a atribuição destes apoios, é ainda alvo de destaque a disponibilização de informação e a 

reflexão conjunta em torno de casos concretos. Com efeito, em resultado da divulgação efetuada junto 

da sociedade civil, muitos foram os proprietários que, identificando necessidades de intervenção nas 

suas edificações, procuraram aferir das melhores condições para a sua concretização. 

 

Deste universo, é possível identificar intervenções urbanísticas de reabilitação urbana já realizadas / 

em realização, em preparação (e.g. realização de estudos, processos de licenciamento, etc.) e 



                                 Avaliação da Execução da Operação de Reabilitação Urbana de Silves 

30 

expectantes de uma iniciativa do mercado, motivadas por fatores como a (in)capacidade financeira, 

complexidade técnica, idade do promotor, entre outros motivos. 

 

Esta dinâmica de reabilitação e concretização da estratégia encontrou também nas iniciativas públicas 

de reabilitação do espaço público, alinhado com o Plano de Ação de Regeneração Urbana de Silves 

(PARU)1, um contributo para a sua materialização.  

 

De entre outras iniciativas de reabilitação do espaço público na ARU de Silves, destacam-se a 

requalificação do Centro Histórico Urbano de Silves - 2.ª fase (intervenção concluída), a requalificação 

do Mercado Municipal de Silves e zona envolvente (intervenção concluída), a reabilitação das 

infraestruturas urbanas do Largo da Republica (intervenção concluída), a intervenção de valorização e 

beneficiação da Rua Atrás dos Muros (em fase de conclusão de obra) e a requalificação paisagística 

(incluindo infraestruturas) do Bairro do Progresso (em execução).  

 

Pelo exposto, considera-se que a execução da ORU de Silves encontra-se alinhada com o definido 

superiormente, contribuindo, desta forma, para a reabilitação e regeneração da cidade de Silves, 

fixando população, ao mesmo tempo que se melhora o estado de conservação do edificado, 

valorizando o património existente, reforçando a identidade territorial e promovendo o desenvolvimento 

local e o bem-estar das populações. 

 

Para o próximo ano de vigência da ORU de Silves coloca-se o desafio de promover o crescimento do 

número de intervenções apoiadas e concretizar o objetivo que, pela exigência que lhe está associada e 

pelas razões acima já enunciadas, ainda não foi materializado.  

 

                                                 
1 Câmara Municipal de Silves, 15 de abril de 2016. Este plano que constitui o início e um dos fundamentos para a delimitação da 
ARU de Silves. 
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ANEXO 1 

 

EXEMPLOS DE REABILITAÇÃO 
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Antes 

 

Depois 

 

Rua do Castelo 
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Antes 

 

Depois 

 

Rua Cruz de Portugal, 25 
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Antes 

 

Depois 

 

Largo da Republica, 6 

 

 



                                 Avaliação da Execução da Operação de Reabilitação Urbana de Silves 

5 

 

Antes 

 

Depois 

 

Gaveto das Ruas Dr. Nobre de Oliveira e Dr. João de Meneses 
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Antes 

 

Depois 

 

Rua 25 de Abril 
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Antes 

 

Depois 

 

Rua D. Afonso III, 50 
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Antes 

 

Depois 

 

Rua Nova da Boa Vista, 53 e 55 
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Antes 

 

Depois 

 

Rua Nova da Boa Vista 
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ANEXO 2 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS APOIOS CONCEDIDOS 

 

 

TAXA REDUZIDA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

ISENÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 

VISTORIAS PARA DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS 

ISENÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO DOS JARDINS E PÁTIOS INTERIORES 

INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA 
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1. ÂMBITO E ALCANCE 

 

O Município de Silves, com vista à concretização da sua Estratégia de Reabilitação Urbana, delimitou a 

Área de Reabilitação Urbana de Silves1 (ARU de Silves), e, posteriormente, atendendo ao disposto no 

artigo 15.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana2 (RJRU), promoveu a elaboração e aprovação 

da respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Silves3 (ORU de Silves), que veio a ser alterada4 em 

resultado da avaliação da sua implementação. 

 

Presentemente, após o quinto ano5 de implementação da ORU de Silves, procedeu-se à avaliação da 

execução da ORU, com base no disposto no n.º 2 do artigo 20.º-A do RJRU, de onde resultou a 

necessidade de nova alteração da mesma.  

 

Assim sendo, não obstante a referida alteração implicar um procedimento específico, uma vez que está 

em causa (também) a alteração de regulamentos municipais, matéria essa regulada pelo Código do 

Procedimento Administrativo (CPA)6, elaborou-se a presente proposta de alteração, ainda sujeita a um 

procedimento próprio, mas que aqui surge como complementar ao relatório de avaliação da execução 

da ORU de Silves, e, nestes termos, assumida como documento instrutório preliminar. 

 

2. PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

 

Tal como consta no quadro 3 do relatório de avaliação da execução da ORU de Silves, as alterações 

consideradas necessárias, e com implicação no instrumento de programação da ARU de Silves, podem 

ser sintetizadas nos seguintes termos: 

 

 

                                                 
1 Publicada através do Aviso n.º 6280/2016, no Diário da Republica, n.º 96, II Série, de 18 de maio. 
2 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 09 
de setembro, 88/2017, de 27 de julho, e 66/2019, de 21 de maio. 
3 Publicada através do Aviso n.º 5842/2017, no Diário da Republica, n.º 100, II Série, de 24 de maio. 
4 A alteração foi publicada pelo Aviso n.º 5452/2021, de 24 de março, e visou adequar a programação temporal dos programas de apoio 
às especificidades da execução urbanística das intervenções de reabilitação urbana; acrescentar uma componente de apoio que se 
apresenta como fundamental ao nível da salvaguarda da saúde e segurança pública; assumir o PAHAB como instrumento de regulação 
do mercado de arrendamento, alargando o seu âmbito a um uso de habitação não permanente; alargar o âmbito das operações 
urbanísticas admitidas, incluindo também as de ampliação e alteração; reforçar a coerência interna dos programas de apoio e promover a 
sua desmaterialização. 
5 O período de monitorização a que este relatório se refere é de 24 de maio de 2017 a 08 de junho de 2022. 
6 Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07 de janeiro. 
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1. Alteração da ORU de Silves no que concerne: 

a. Aos formulários da Taxa de Ocupação do Espaço Público (TOEP), do Programa de Apoio à 

Recuperação de Jardins e Pátios Interiores (PARJPI) e do Programa de Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitabilidade (PAHAB); e, 

b. Ao regulamento do PARJPI e do PAHAB. 

2. Integração na ORU de Silves do regulamento do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e 

Económicas (PADSE). 

 

 

2.1. ALTERAÇÃO DOS FORMULÁRIOS 

 

1. O FORMULÁRIO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Este apoio é solicitado em simultâneo com o pedido de licenciamento da ocupação do espaço público 

por motivo da execução de uma operação urbanística, o que determina, para o requerente, o 

preenchimento de dois formulários distintos, o que, por vezes, pode provocar alguma formalidade 

excessiva.  

 

Para evitar este tipo de constrangimento, foi elaborado um formulário conjunto para ambas as 

situações (vd. anexo 1), que procura simplificar e aligeirar a tramitação do procedimento de 

reconhecimento e atribuição desta isenção tributária. 

 

2. O FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

O formulário de candidatura ao PAHAB implica, do ponto de vista da instrução da candidatura, a 

apresentação de “certidão de teor do prédio urbano”.  

 

Ora, considerando que a “caderneta predial urbana”, de obtenção mais simples e menos onerosa, 

integra precisamente os mesmos conteúdos, procedeu-se à alteração dos elementos instrutórios da 

candidatura (vd. anexo 1), contribuindo, deste modo, para a simplificação do procedimento de 

candidatura. 
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3. O FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE 

JARDINS E PÁTIOS INTERIORES 

O formulário de candidatura ao PARJPI implica, do ponto de vista da instrução da candidatura, a 

apresentação de “certidão de teor do prédio urbano”.  

 

Ora, considerando que a “caderneta predial urbana”, de obtenção mais simples e menos onerosa, 

integra precisamente os mesmos conteúdos, procedeu-se à alteração dos elementos instrutórios da 

candidatura (vd. anexo 1), contribuindo, deste modo, para a simplificação do procedimento de 

candidatura. 

 

Acresce ainda, por via da introdução do PADSE na ORU de Silves, a criação de um novo formulário 

destinado a admitir a referida candidatura. 

 

2.2. ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS 

 

Tal como referido, a alteração dos regulamentos municipais de apoio financeiro à reabilitação urbana 

está obrigatoriamente sujeita ao cumprimento do disposto no CPA, pelo que a alteração agora 

apresentada constitui uma proposta meramente identificativa e/ou sugestiva do que poderá vir a ser a 

alteração efetiva a operar logo que oportuno. 

 

1. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

 

i. Mantém o valor de comparticipação imutável desde 2017, o que se tem vindo a demonstrar, 

particularmente neste contexto económico imprevisto de grande aumento de preços, como pouco 

significativo em face do valor global da intervenção. Com efeito, o valor máximo de € 1.800,00 (Mil e 

oitocentos euros)1 constitui um apoio modesto perante a situação económica atual, pelo que se 

procede à sua atualização aos valores da inflação; 

 

 

                                                 
1 Neste valor (cfr. quadro 1 do n.º 4 do artigo 5.º do regulamento do PAHAB) não se está a equacionar a comparticipação decorrente da 
remoção de amianto, uma vez que a mesma, até à data, não foi objeto de qualquer candidatura. 
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ii. Não atende a todas as especificidades e diversidades de situações que a ARU de Silves encerra. De 

facto, a malha urbana da cidade integra edificações de grandes dimensões e riqueza patrimonial 

considerável, a par com edificações mais modestas. Esta situação obriga a rever o cálculo da 

comparticipação e a sua determinação em função da área a intervir, tal como se apresenta no anexo 2; 

 

iii. Limita as candidaturas a “pessoas individuais”, o que tem excluído algumas iniciativas promovidas 

por empresas proprietárias de imóveis que pretendem, na sequência da reabilitação, introduzir o imóvel 

no mercado (para arrendamento ou venda). Assim, visando alargar o âmbito subjetivo de abrangência 

deste programa, procedeu-se à eliminação da referência a pessoas singulares, admitindo-se, assim, 

também candidaturas de pessoas coletivas; 

 

iv. Quando aplicado a condomínios, designadamente por via da reabilitação de áreas comuns 

(coberturas, fachadas, infraestruturas gerais ou outras), traduz-se numa candidatura única porque se 

refere a um único imóvel, contudo, na prática, esta intervenção induz melhorias em cada uma das 

fracções que integram o imóvel. Por outro lado, ao constituir apenas uma única candidatura, o valor da 

comparticipação, que foi aferido em termos médios para imóveis de habitação unifamiliar, surge muito 

desproporcional à despesa efetiva da reabilitação. Por conseguinte, foi desenvolvida uma solução de 

apoio específica para estas situações, equacionando especificamente as intervenções aplicáveis a 

áreas comuns (e.g., excluindo, por razões óbvias, as intervenções nas cozinhas, instalações sanitárias 

ou outras) (vd. anexo 2). 

 

2. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE 

JARDINS E PÁTIOS INTERIORES 

 

i. Mantém o valor de comparticipação imutável desde 2017, o que se tem vindo a demonstrar, 

particularmente neste contexto económico imprevisto de grande aumento de preços, como pouco 

significativo e atrativo para a intervenção. Com efeito, o valor máximo de € 500,00 (Quinhentos euros) 

constitui um apoio modesto perante a situação económica atual, pelo que se procede à sua atualização 

aos valores da inflação; 

 

ii. Não atende a todas as especificidades e diversidades de situações que a ARU de Silves encerra. De 

facto, a malha urbana da cidade integra edificações de grandes dimensões e com jardins e/ou pátios 
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interiores de dimensão e riqueza patrimonial considerável, a par com edificações e espaços exteriores 

mais modestos. Esta situação obriga a rever o cálculo da comparticipação e a sua determinação em 

função da área a intervir tal como se apresenta no anexo 2. 

 

2.3. CRIAÇÃO DE NOVO REGULAMENTO - PADSE 

 

O regulamento do PADSE, atualmente em vigor nas ARUs de Alcantarilha, Algoz, São Bartolomeu de 

Messines e São Marcos da Serra, constitui a base que agora se pretende que tenha também incidência 

territorial na ARU de Silves. Nesse sentido, apresenta-se, como anexo 1, o formulário de candidatura, 

e, como anexo 2, uma proposta de regulamento e minuta de contrato. 

 

3. PROCEDIMENTO 

 

Os programas de apoio a alterar assumem a natureza de regulamento administrativo, por isso, a sua 

alteração segue o disposto no Código do Procedimento Administrativo1, concretamente o definido nos 

seus artigos 97.º a 101.º (vd. fig. 3). 

 

Em consequência, a alteração formal será desencadeada através de uma deliberação da Câmara 

Municipal de Silves, a divulgar no site institucional do Município de Silves e nas suas plataformas de 

comunicação, por via de um aviso, que procede à publicitação da abertura de um período de consulta 

pública, para que, no prazo de 15 dias2, os interessados possam apresentar sugestões ou informações 

referentes ao procedimento de alteração.  

 

Segue-se, depois, a elaboração do projeto de alteração dos regulamentos que, depois de aprovado 

pela Câmara Municipal de Silves, será sujeito a um período de consulta pública com a duração de 30 

dias. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07 de janeiro. 

2 Que decorreram de 02 a 24 de junho de 2020. 
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Figura 1 

Procedimento de Alteração dos Regulamentos 

 

 

Fonte: Adaptado de CPA 

 

Finda a consulta pública, elabora-se a versão final da proposta de alteração dos regulamentos, que é 

submetida à Assembleia Municipal de Silves para aprovação, mediante proposta da Câmara Municipal 

de Silves.  

 

O procedimento termina com a publicação em Diário da Republica da alteração dos regulamentos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A ORU de Silves é um exemplo concreto e efetivo do novo paradigma das políticas públicas de 

ordenamento do território e de habitação, na medida em que, ao apoiar a reabilitação do edificado 

existente, potencia a atratividade da ARU, o seu dinamismo e competitividade, numa lógica territorial de 

racionalidade e eficiência, devolvendo à utilização humana, imóveis degradados ou devolutos. 

 

Para tal muito contribuem os diferentes programas de apoio nela previstos, com destaque para os de 

iniciativa municipal, com incidência nas condições de habitabilidade e património natural existente.  

 

Desta execução, tal como se deu conta no relatório de avaliação da execução, destaca-se alguma 

descoincidência entre os programas e a realidade territorial, pelo que retificar essa situação impõem-se 
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como um imperativo de eficiência e de gestão racional do território e dos recursos (no caso financeiros) 

alocados à concretização da estratégia municipal de reabilitação urbana. 

 

Esta alteração, ainda numa versão preliminar, sem introduzir qualquer diferença significativa no 

instrumento de programação e na sua essência, permitirá reforçar a simplificação, coerência, 

flexibilidade e adaptabilidade dos programas, assim como garantir uma maior coesão territorial entre as 

diferentes ARU no território municipal. 

 

Em suma, esta proposta de alteração, que emerge como resultado de um olhar atento e reflexivo da 

realidade urbana da reabilitação em Silves, melhora a funcionalidade dos programas, ajusta-os à 

realidade local e reforça a atratividade dos mesmos, de onde advirá, como se espera, um aumento da 

sua aplicação prática, enquanto promoção e efetivação das políticas de reabilitação urbana. 
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CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO ÀS DINÂMICAS SOCIAIS E ECONÓMICAS (PADSE) 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a      Usufrutuário/a     Procurador/a        Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente candidatura sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim          Não  

 

PEDIDO 

Requer a V.ª Ex.ª a apreciação da candidatura ao Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), 

a fim de promover uma operação urbanística de conservação, alteração, ampliação e/ou de beneficiação num prédio 

localizado na Área de Reabilitação Urbana de                                                                                             . 
 

Morada do prédio ou fração a intervencionar  

                                                                                         Freguesia                                 Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  

 

ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão. 

     Pedido de Informação Prévia - Processo n.º  

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo n.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo n.º  
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

     1. Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos proprietários; 

     2. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     3. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     4. Caderneta Predial Urbana (Repartição das Finanças); 

      5. Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a realização de obras (se 

aplicável); 

      6. Identificação e contacto do/a requerente ou, sendo o caso, do/a administrador/a do condomínio; 

      7. Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão comprovativa de isenção 

da mesma; 

      8. Declaração escrita subscrita pelo/a proprietário/a, nos casos previstos no regulamento do PADSE; 

      9. Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; 

     10. Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos;  

      11. Demonstração dos fatores de preferência, por via de uma declaração do seu cumprimento (se aplicável); e, 

     12. Outros 

 

FATORES DE PREFERÊNCIA 

A intervenção a realizar incide sobre prédio / fração: 

      1. Objeto de vistoria municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras; 

      2. Que integrará uma atividade geradora de empregos/associados (número de trabalhadores/associados); 

      3. Resultará num nível de eficiência energética ≥ “A”; 

      4. Que integrará uma atividade promotora de dinâmicas locais ou que tenha por base produtos locais. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes da presente candidatura correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

        Dou o meu consentimento expresso (artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados) para o 

tratamento dos meus dados por parte do Município de Silves, no âmbito do presente formulário. 
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NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ESPAÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

 

Formulário atualizado a 28-11-2022 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt
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CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (PAHAB) 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                                      Concelho  

NIF / NIPC                                               BI / Cartão Cidadão                                             Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de         Proprietário/a         Usufrutuário/a       Procurador/a       Outro/a  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                                       Concelho  

NIF / NIPC                                               BI / Cartão Cidadão                                             Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente candidatura sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 

Requer a V. Ex.ª a apreciação da candidatura ao Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

(PAHAB), a fim de promover uma intervenção de conservação, ampliação, alteração ou beneficiação num prédio localizado 

na Área de Reabilitação Urbana de                                                                                                                               . 
 

Morada do prédio ou fração a intervencionar  

                                                                                         Freguesia                                     Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  

 

ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão. 

     Pedido de Informação Prévia - Processo N.º  

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo N.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo N.º  
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

     1. Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos proprietários; 

     2. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     3. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     4. Caderneta Predial Urbana (Repartição das Finanças); 

      5. Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a realização de obras (quando 

aplicável); 

      6. Identificação e contacto do/a requerente ou, sendo o caso, do/a administrador/a do condomínio; 

      7. Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão comprovativa de isenção 

da mesma; 

      8. Declaração escrita subscrita pelo/a proprietário/a, nos casos previsto no artigo 4.º, n.º 3, do regulamento do PAHAB; 

      9. Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; 

     10. Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos; e, 

     11. Outros 

 

FATORES DE PREFERÊNCIA 

A intervenção a realizar incide sobre imóvel / fração: 

      1. Objeto de vistoria municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras; 

      2. Com uso de habitação própria permanente; ou, 

      3. Situado em áreas prioritárias de intervenção. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

        Dou o meu consentimento expresso (artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados) para o 

tratamento dos meus dados por parte do Município de Silves, no âmbito do presente formulário. 
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NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ESPAÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 28-11-2022 
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CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO DOS JARDINS E PÁTIOS INTERIORES (PARJPI) 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                                      Concelho  

NIF / NIPC                                               BI / Cartão Cidadão                                             Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de         Proprietário/a         Usufrutuário/a       Procurador/a       Outro/a  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                                        Concelho  

NIF / NIPC                                               BI / Cartão Cidadão                                             Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente candidatura sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 

Requer a V. Ex.ª a apreciação da candidatura ao Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores 

(PARJPI), a fim de promover uma intervenção de recuperação e valorização do jardim e/ou pátio interior localizado:  

                                                                                                                              , freguesia de Silves, com a área total (m2) 

                                , integrado na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º                                       . 

 

ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão. 

     Pedido de Informação Prévia - Processo N.º  

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo N.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo N.º  

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópias simples): 

     1. Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos proprietários; 
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     2. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     3. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     4. Caderneta Predial Urbana (Repartição das Finanças); 

      5. Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a realização de obras (quando 

aplicável); 

      6. Identificação e contacto do/a requerente ou, sendo o caso, do/a administrador/a do condomínio; 

      7. Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão comprovativa de isenção 

da mesma; 

      8. Declaração escrita subscrita pelo/a proprietário/a, nos casos previsto no artigo 4.º, n.º 3, do regulamento do PARJPI; 

      9. Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; 

     10. Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos; e, 

     11. Outros 

 

FATORES DE PREFERÊNCIA 

A intervenção a realizar incide sobre imóvel / fração: 

      1. Inclui elementos patrimoniais de relevo; 

      2. Conjuga a sua recuperação a ações de dinamização e promoção do mesmo. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

        Dou o meu consentimento expresso (artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados) para o 

tratamento dos meus dados por parte do Município de Silves, no âmbito do presente formulário. 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ESPAÇO DESTINADO AOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 28-11-2022 
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OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS E ISENÇÃO DE TAXA 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a     Usufrutuário/a    Procurador/a        Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta da procuração online: 

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PRETENSÃO 
 

Requer a V.ª Ex.ª, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

redação atual, a emissão de licença de ocupação da via pública, por motivo de obras a executar ao abrigo do alvará de 

licença n.º                                  , ou isentas de controlo prévio, por se encontrarem integradas no disposto na alínea        do 

n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. 

 

Mais se requer, nos termos do artigo 17.º do Regulamento de Taxas e Licenças Municipais, a isenção do pagamento da 

taxa de ocupação da via pública por motivo de obras, na medida em que a mesma: 

      promove a conservação, beneficiação, reabilitação, recuperação, reconstrução, ampliação e/ou alteração de imóvel; e, 

       localiza-se na Área de Reabilitação Urbana de                                                                 . 
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OCUPAÇÃO 
 

O espaço público será ocupado pelo prazo de                                       com: 

      Tapumes ou outros resguardos, materiais e andaimes, por                                      m2; 

      Tapumes ou andaimes para execução de obras de conservação do património classificado; 

      Gruas, veículos pesados, guindastes de apoio às obras, outras máquinas ou equipamentos mecânicos, contentores 

apropriados para depósitos de materiais e entulhos, por                                       dias; 

     Equipamento que implica a danificação de pavimentos. 

 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 
 

Abaixo se identificam os elementos apresentados: 

      Documento de identificação do(a) requerente; 

      Documento comprovativo da legitimidade do(a) requerente; 

      Planta de localização à escala 1:2.000, assinalando o polígono da área de ocupação; 

     Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pelos danos emergentes de acidentes de trabalho. 

 

FORMATO DIGITAL 

As peças escritas deverão ser apresentadas em formato PDF e as desenhadas em DWF. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

(Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar) 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

        Dou o meu consentimento expresso (artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados) para o 

tratamento dos meus dados por parte do Município de Silves, no âmbito do presente formulário. 

 

GESTOR DO PROCEDIMENTO 

 

Nome: ______________________________________________________________________________________ 

Email: atend.gest.urbanistica@cm-silves.pt  

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 28-11-2022 
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Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

DE SILVES 

 

 

Programa de Apoio às Dinâmicas  

Sociais e Económicas (PADSE) 

(minuta de contrato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silves, ________ de _____________________ de _______ 
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CONTRATO DE APOIO ÀS DINÂMICAS SOCIAIS E ECONÓMICAS (PADSE) 

 

Entre: 

 

MUNICÍPIO DE SILVES, pessoa colectiva n.º 506 818 837, com sede no Largo do Município, em Silves, 

na qualidade de entidade gestora da Operação de Reabilitação Urbana de Silves, representada para o 

efeito pela Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Cristina Gonçalves da Palma, doravante 

designada como Primeiro Outorgante; 

 
e, 

 
__________________________________________________, contribuinte fiscal/pessoa colectiva n.º ----------

-------------------------------, portador/a do cartão de cidadão n.º _______________, válido até _______ de 

____________ de ____________, emitido pela República Portuguesa, com residência/sede em 

_________________________, na qualidade de proprietário(a)/inquilino(a) do prédio urbano sito na Rua 

____________________, n.º ________, em Silves, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Silves sob o n.º ______ e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo n.º ______, 

doravante designado como Segundo Outorgante.  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
1. O Município de Silves, no âmbito da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Silves, que veio a ser publicitada 

através da publicação do Aviso n.º 6280/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio de 2016, definiu a 

Estratégia de Reabilitação Urbana e a respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Silves; 

 
2. Uma das componentes da Estratégia de Reabilitação Urbana, operacionalizada através da Operação de Reabilitação 

Urbana, traduz-se no Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), que consiste na 

atribuição de um apoio financeiro com vista à reabilitação de prédios urbanos, com usos eminentemente 

direcionados para atividades sociais e/ou económicas, propriedade de pessoas singulares ou coletivas, 

localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves; 

 
3. O objetivo do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) é o de contribuir para a 

melhoria das condições de funcionalidade do edificado localizado na Área de Reabilitação Urbana de Silves e, 

assim, revitalizar social e economicamente o edificado existente nessa área de reabilitação, designadamente 

incutindo novas dinâmicas no aglomerado em atividades de comércio, serviços, artesanato ou manufaturação, e 

incentivando a ação das associações, coletividades e sociedades sem fins lucrativos; e, 
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4. Por via da deliberação da Câmara Municipal de Silves de ___/___/____, o Segundo Outorgante 

____________________________ obteve o deferimento de comparticipação no valor de € _____________ 

(_____________________________), como apoio à realização das obras de 

conservação/alteração/ampliação/beneficiação do prédio/fração autónoma do qual é proprietário/inquilino, 

contribuindo, deste modo, para a concretização da Estratégia de Reabilitação Urbana definida para Silves. 

 

Reconhecendo o interesse e as vantagens mútuas na colaboração contratualizada, de modo a permitir a 

concretização dos desideratos acima enunciados, as Partes Outorgantes acordam de boa-fé e 

reciprocamente aceitam o presente Contrato de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas, com o seguinte 

clausulado: 

 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

 
O presente contrato tem por objeto regular as relações entre as Partes Outorgantes, no âmbito da 

concretização da estratégia de reabilitação urbana de prédios urbanos, com usos eminentemente direcionados 

para atividades sociais e económicas, propriedade de pessoas singulares ou coletivas, localizados na Área de 

Reabilitação Urbana de Silves, cuja delimitação encontra-se publicada, através do aviso n.º 6280/2016, no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio de 2016. 

 

Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 

a) Atribuir uma comparticipação não reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras 

orçamentadas, que, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Silves de ___/___/___, que recaiu 

sobre proposta técnica dos serviços municipais, tem o valor total de € _______________ (______________ 

euros); e, 

b) Garantir o acompanhamento técnico, no domínio do exercício das competências municipais em 

matéria de urbanismo, por parte dos serviços municipais  competentes, mais concretamente da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU). 
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Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a: 

a) Realizar a intervenção de reabilitação urbana aprovada nos termos e condições definidos no procedimento 

de licenciamento ou comunicação prévia e de acordo com o estipulado no presente contrato; e, 

b) Sendo senhorio, não aumentar o valor da renda, por um período de 5 anos. 

2. Quando a candidatura tenha beneficiado de algum dos factores de preferência elencados no regulamento do 

Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), o Segundo Outorgante deve assegurar o seu 

cumprimento continuamente durante o prazo máximo de 8 anos.  

 

Cláusula Quarta 

(Prazo para a Execução da Intervenção) 

1. A intervenção de reabilitação urbana aqui contratualizada deve estar concluída no prazo de um ano a contar 

da recepção pelo Segundo Outorgante da notificação do deferimento da comparticipação. 

2. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação de 

requerimento devidamente fundamentado. 

 

Cláusula Quinta 

(Sanções) 

1. A prestação de falsas informações ou declarações implica a anulação da candidatura e a resolução 

sancionatória do presente contrato. 

2. O não cumprimento de todo ou parte do previsto na candidatura, bem como do presente contrato, implica a 

perda da comparticipação aprovada, havendo lugar à sua restituição quando já tenha sido entregue ao Segundo 

Outorgante. 

 

Cláusula Sexta 

(Reserva de Exercício de Poderes Públicos) 

Em circunstância alguma o conteúdo do presente contrato impede ou condiciona o cumprimento da lei, 

designadamente no que respeita aos procedimentos de tutela da legalidade urbanística e ao exercício de 

competências legais do Município de Silves ou por parte de outras entidades administrativas. 

 

Cláusula Sétima 

(Vigência do Contrato) 

O presente contrato vigora desde a data da sua assinatura até ao pagamento integral de toda a comparticipação, de 

acordo com o artigo 11.º do regulamento do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), e 
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sem prejuízo da manutenção em vigor das obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas no contrato para 

vigorar para além da sua vigência. 

 

Cláusula Oitava 

(Boa-fé) 

As Partes Outorgantes, na qualidade em que intervêm e estando de boa-fé, aceitam o presente contrato, nos seus 

precisos termos, comprometendo-se a cumprir integralmente as suas cláusulas, bem como a cooperar entre si, tendo 

em vista o cumprimento célere e pacífico das obrigações assumidas, nomeadamente através do exercício do dever de 

informação mútua. 

 

Cláusula Nona 

(Resolução Unilateral do Contrato) 

O presente contrato pode ser resolvido unilateralmente e a todo o tempo pelo Primeiro Outorgante, com fundamento 

na violação das obrigações contratuais assumidas pelo Segundo Outorgante, bem como por razões de interesse 

público subjacente ao objeto deste contrato, nos termos legalmente previstos no Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula Décima 

(Incumprimento do Objeto do Contrato) 

Em caso de incumprimento do contrato pelo Primeiro Outorgante, por razões de fundado interesse público, ou outras 

circunstâncias de facto que não lhe sejam imputáveis e que devem ser concretizadas, haverá lugar a um direito de 

indemnização na medida proporcional aos encargos suportados pelo Segundo Outorgante para a elaboração da 

candidatura. 

 

Cláusula Décima Primeira 

(Comunicações) 

1. Qualquer notificação ou comunicação a ser efetuada entre as Partes Outorgantes, no âmbito da execução do 

presente contrato, deve ser feita por correio postal ou correio electrónico com aviso de recepção, enviado para 

os seguintes endereços: 

a) Para o Município de Silves: Largo do Município, 8300-117 Silves / gabinete.presidente@cm-silves.pt; e, 

b) Para o segundo outorgante: ___________________ 

2. Os endereços das Partes Outorgantes manter-se-ão em vigor até um novo endereço ser comunicado à outra 

Parte Outorgante, pela forma prescrita no número anterior. 

3. Qualquer notificação ou comunicação a ser efetuada nos termos do presente contrato será considerada 

recebida ao terceiro dia após o seu envio. 

 

mailto:gabinete.presidente@cm-silves.pt
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Cláusula Décima Segunda 

(Disposições Finais) 

1. As relações entre as Partes Outorgantes são reguladas pelo presente contrato, o qual constitui o acordo e 

ajuste total entre as Partes relativamente ao seu objeto e prevalece sobre qualquer outro convénio 

anteriormente outorgado. 

2. Qualquer aditamento ou alteração a este contrato só será válido e eficaz se constar de documento 

escrito assinado por ambas as Partes Outorgantes, com expressa indicação da cláusula ou cláusulas 

aditadas, modificadas ou suprimidas. 

 

 

Este contrato vai ser celebrado em dois exemplares iguais com valor de original, ficando cada um em poder de 

cada uma das Partes Outorgantes. 

 

Silves, _____ de _______________________ de _____ 

 

 

 

Primeiro Outorgante 

(Município de Silves) 

 

_______________________ 

Rosa Cristina Gonçalves da Palma 

 

 

 

Segundo Outorgante 

 

_______________________ 

(Nome Completo) 



 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

DE SILVES 

 

 

Programa de Apoio às Dinâmicas 

Sociais e Económicas (PADSE) 

(proposta de regulamento) 
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Artigo 1.º 

(Lei Habilitante) 

O presente regulamento assenta na legitimação conferida pelo disposto no artigo 241.º da Constituição 

da República Portuguesa, e nos artigos 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alíneas k) e t), ambos do 

Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e procede do exercício das atribuições previstas nas alíneas i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do citado 

Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 

Artigo 2.º  

(Objeto) 

O presente regulamento do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) 

disciplina os termos e condições do apoio a prestar pelo Município de Silves, com vista à reabilitação 

de prédios urbanos com uso destinado ao desenvolvimento de atividades sociais e/ou económicas, 

propriedade de pessoas singulares ou coletivas, localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves, 

delimitada através do aviso n.º 6280/2016, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 96, de 18 de 

maio de 2016. 

 

Artigo 3.º  

(Objetivos) 

O PADSE tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de funcionalidade do edificado 

localizado na Área de Reabilitação Urbana de Silves e, assim, revitalizar social e economicamente essa 

área de reabilitação, designadamente incutindo novas dinâmicas no aglomerado em atividades de 

comércio, serviços, artesanato ou manufaturação, e incentivando a ação das associações, 

coletividades e sociedades sem fins lucrativos. 

 

Artigo 4.º 

(Destinatários) 

1 - O PADSE tem como destinatários os proprietários e os arrendatários de prédios urbanos com uso 

destinado ao desenvolvimento de atividades sociais e económicas, localizados na Área de Reabilitação 

Urbana de Silves, delimitada através do aviso do aviso n.º 6280/2016, publicado no Diário da 

Republica, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio de 2016. 
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2 - Quando os apoios a atribuir no âmbito do PADSE sejam requeridos pelos arrendatários, o montante 

das rendas devidas pelo gozo do prédio não pode ser objeto de qualquer atualização no período de 

cinco anos, contados da data de pagamento do apoio.  

3 - Na situação prevista no número anterior, a candidatura apresentada pelo arrendatário deve ser 

instruída com declaração assinada pelo senhorio, em que este autorize a apresentação daquela e 

declare expressamente renunciar ao direito de atualizar o montante da renda por um período de cinco 

anos.  

4 - Quando a candidatura ao PADSE tenha por objeto a atribuição de apoio financeiro para a 

reabilitação de prédios ou de mais do que uma fração autónoma de edifícios constituídos em regime de 

propriedade horizontal, a candidatura pode ser comum, devendo, nesse caso, ser subscrita pela 

administração do condomínio.  

 

Artigo 5.º  

(Âmbito) 

1 - As intervenções elegíveis para a atribuição de apoio ao abrigo do PADSE, são as referentes a obras 

de conservação, alteração, ampliação e/ou de beneficiação a realizar nos edifícios candidatados. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, assumem-se como: 

a) Obras de conservação, alteração e ampliação, as assim definidas nas alíneas f), d) e e) do artigo 

2.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, com a sua redacção actualizada pelas posteriores alterações legais; e, 

b) Obras de beneficiação, as que resultem na melhoria das condições de utilização e funcionalidade 

de um edifício ou sua fracção, tal como definido no quadro 1 infra. 

3 - O apoio previsto no PADSE consubstancia-se na atribuição de uma comparticipação não 

reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras orçamentadas e realizadas. 

4 - A comparticipação do Município de Silves fixa-se em 20% do valor máximo de despesa elegível, tal 

como definido no quadro 1 infra. 

5 - Os valores definidos no quadro 1 são objeto de atualização anual correspondente ao valor da taxa 

de inflação. 
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Quadro 1 

Apoios financeiros à melhoria das condições de utilização e funcionalidade de prédios urbanos  

com uso destinado ao desenvolvimento de atividades sociais e/ou 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 

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 

 

 

Artigo 6.º 

(Condições de Intervenção) 

1 - Podem beneficiar do apoio previsto no PADSE, os prédios urbanos ou as suas frações que reúnam 

as condições seguintes: 

a) Localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves; 

b) Construídos antes de 1986; 

c) Destinem, pelo menos, dois terços das frações/unidades autónomas ao uso de atividade social 

e/ou económica, podendo as restantes estar afetas a outros usos; e, 

d) No caso de prédios com apenas uma fração, a mesma ser destinada a atividade social e/ou 

económica. 

2 - Para efeitos da atribuição do apoio previsto no presente regulamento, não são consideradas as 

frações/unidades autónomas destinadas a garagens, parqueamentos ou arrecadações e armazéns. 
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Artigo 7.º  

(Candidaturas) 

1 - As candidaturas são entregues no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves, mediante a 

apresentação de um requerimento conforme minuta a fornecer pelos serviços municipais, podendo, em 

alternativa, serem remetidas por correio electrónico para reabilitacao.urbana@cm-silves.pt. 

2 - O período de candidatura decorre no segundo trimestre de cada ano civil. 

 

Artigo 8.º 

(Instrução do Pedido) 

O pedido de comparticipação deve ser acompanhado dos elementos constantes do requerimento de 

candidatura, nomeadamente: 

a) Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos 

proprietários; 

b) Planta de localização; 

c) Certidão da Conservatória do Registo Predial, comprovativa da propriedade do imóvel; 

d) Caderneta predial do prédio urbano; 

e) Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos, que tenha determinado a 

realização de obras, quando aplicável; 

f) Identificação e contacto do requerente ou, sendo o caso, do administrador do condomínio; 

g) Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão 

comprovativa de isenção da mesma; 

h) Declaração escrita subscrita pelo proprietário, nos casos previstos no artigo 4.º, n.º 3, do 

presente regulamento; 

i) Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; e, 

j) Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos. 

 

Artigo 9.º 

(Apreciação de Candidaturas) 

1 - Os serviços municipais verificam a regularidade das candidaturas, de acordo com o disposto nos 

artigos anteriores, e procedem à sua hierarquização, tendo por base o estado de conservação do 

edificado e das obras que carece, com indicação das que se considerem prioritárias. 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt
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2 - Têm prioridade, sobre quaisquer outras, as candidaturas referentes a edifícios objeto de vistoria 

municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras. 

3 - Constituem fatores de preferência, além dos referidos nos números anteriores, e por esta ordem, os 

prédios ou frações de atividades com maior número de trabalhadores/associados, melhor eficiência 

energética (≥ “A”) e que tenham por base atividades artesanais ou produtos locais. 

4 - Os fatores de preferência referidos no número anterior devem ser demonstrados antes de ser 

efetuado o pagamento da comparticipação aprovada. 

5 - Para um mesmo edifício ou fração autónoma, não pode ser aprovada mais do que uma candidatura, 

no âmbito do PADSE, por um período de 10 anos. 

 

Artigo 10.º 

(Deliberação) 

1 - O processo de candidatura, devidamente instruído, é objeto de deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, que fixa o valor da comparticipação, de acordo com a proposta dos serviços municipais. 

2 - Na sequência da tomada da deliberação referida no número anterior, é celebrado com o proprietário 

ou com o arrendatário um contrato conforme minuta aprovada pela Câmara Municipal de Silves. 

3 - As obras devem ser concluídas no prazo de um ano a contar da notificação do deferimento da 

comparticipação. 

4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação 

de requerimento devidamente fundamentado. 

 

Artigo 11.º  

(Pagamento) 

O pagamento do valor da comparticipação aprovada pela Câmara Municipal de Silves, é efetuado 

depois de respeitadas as seguintes condições: 

a) Verificação, pelos serviços municipais, da boa execução das obras, por via de vistoria e 

aprovação do respetivo relatório;  

b) Apresentação dos documentos contabilísticos (faturas) referentes aos trabalhos executados; e, 

c) Apresentação de comprovativos dos fatores de preferência (caso aplicável). 
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Artigo 12.º  

(Sanções) 

1 - A prestação de falsas informações implica a anulação da candidatura e a resolução sancionatória 

do contrato celebrado. 

2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto na candidatura, bem como do contrato celebrado, 

implica a perda da comparticipação aprovada, havendo lugar à sua restituição quando já tenha sido 

paga. 

 

Artigo 13.º 

(Delegação de Competências) 

1 - As competências atribuídas no presente regulamento à Câmara Municipal de Silves podem ser 

delegadas no Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

2 - O Presidente da Câmara Municipal de Silves pode subdelegar as competências delegadas pela 

Câmara Municipal de Silves, no Vereador do pelouro do ordenamento do território e urbanismo. 

 

Artigo 14.º  

(Meios Financeiros) 

O Município de Silves inscreve no Plano Plurianual de Investimento e no Orçamento Municipal os 

meios financeiros destinados à implementação e concretização do PADSE. 

 

Artigo 15.º  

(Omissões) 

As omissões ou dúvidas decorrentes da aplicação do presente regulamento são supridas mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Silves. 

 

Artigo 16.º 

(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 



 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território 
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Artigo 1.º (Lei Habilitante) 

O presente Regulamento assenta na legitimação conferida pelo disposto nos artigos 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, n.º 1, alíneas k) e t), ambos do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e procede do exercício das atribuições previstas nas 

alíneas i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do citado Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Artigo 2.º (Objeto) 

O presente Regulamento define o apoio a prestar pelo Município de Silves, com vista à reabilitação de 

prédios urbanos, com uso eminentemente habitacional, localizados na Área de Reabilitação Urbana de 

Silves, assim delimitada pelo Aviso n.º 6280/2016, publicado no Diário da Republica, 2.ª Série, n.º 96, 

de 18 de maio de 2016. 

 

Artigo 3.º (Objetivos) 

O Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) tem como objetivo 

contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade do edificado localizado na ARU de Silves, e, 

assim, reforçar a atratividade dessa área de reabilitação, designadamente para fins habitacionais, 

invertendo o processo de abandono de que tem sido alvo. 

 

Artigo 4.º (Destinatários) 

1 - O PAHAB tem como destinatários os proprietários e os arrendatários de prédios urbanos, com uso 

eminentemente habitacional, localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves, delimitada de 

acordo com o artigo 2.º do presente regulamento.  

2 - Caso os apoios a atribuir no âmbito do PAHAB sejam requeridos pelos arrendatários, o montante 

das rendas devidas pelo gozo do prédio não poderá ser objeto de qualquer atualização no período de 5 

anos, contados da data de pagamento do apoio.  

3 - Na situação prevista no número anterior, a candidatura apresentada pelo arrendatário deverá ser 

instruída com declaração assinada pelo senhorio, em que este autorize a apresentação da mesma e 

declare expressamente renunciar ao direito de atualizar o montante da renda por um período de 5 

anos.  

4 - Nos casos em que a candidatura ao PAHAB tenha por objeto o apoio financeiro para a reabilitação 

de prédios ou de mais do que uma fração autónoma de edifícios constituídos em regime de 
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propriedade horizontal, a candidatura poderá ser comum, devendo ser subscrita pela administração do 

condomínio.  

 

Artigo 5.º (Âmbito) 

1 - As intervenções elegíveis para o apoio, ao abrigo do PAHAB, são as referentes a obras de 

conservação, de beneficiação, de alteração e/ou de ampliação a realizar nos edifícios candidatados. 

2 - Para efeitos do número anterior, assumem-se como: 

a) Obras de conservação, alteração e ampliação, as assim definidas nas alíneas f), d) e e) do artigo 

2.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, e atualizado pelas suas posteriores alterações legais; e, 

b) Obras de beneficiação, as que resultem na melhoria das condições de habitabilidade de uma 

fração ou edifício, tal como definido no quadro 1 infra. 

3 - O apoio previsto no PAHAB consubstancia-se na atribuição de uma comparticipação não 

reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras orçamentadas e realizadas. 

4 - A comparticipação do Município de Silves fixa-se em 20 % do valor máximo de despesa elegível, tal 

como definido no quadro 1 infra. 

5 - Os valores definidos no quadro 1, referentes a intervenções em fogos e/ou frações, e no quadro 2, 

referentes a intervenções em áreas comuns, são objeto de atualização anual correspondente ao valor 

da taxa de inflação. 

6 - Os valores definidos no quadro 1 correspondem a um valor máximo de despesa elegível para 

intervenções em fogos com a área útil até 110m2, sendo o valor ajustado, proporcionalmente, a partir 

dessa área. 

 

Quadro 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 (incluindo 

elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 
€ 1.500,00 

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 
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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 e encaminhamento de materiais com amianto € 3.000,00 

 

Quadro 2. Apoios financeiros à melhoria das condições de habitabilidade,  

por via da execução de obras nas áreas comuns 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 
despesa elegível 

Remodelação ou substituição das redes gerais de infraestruturas de abastecimento ou 

saneamento 
€ 1.000,00 

Remodelação ou substituição da rede elétrica. € 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 

Pintura interior das áreas comuns. € 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. € 1.800,00 

Remoção e encaminhamento de materiais com amianto € 3.000,00 

 

Artigo 6.º (Condições de Intervenção) 

1 - Podem beneficiar do apoio previsto no PAHAB, as frações ou os prédios urbanos que reúnam as 

condições seguintes: 

a) Localizados na ARU de Silves; 

b) Construídos antes de 1986; 

c) Destinem, pelo menos, 2/3 das frações/unidades autónomas a uso habitacional, podendo as 

restantes estar afetas a outros usos; e, 

d) No caso de prédios com apenas uma fração, a mesma ser destinada a habitação. 

2 - Para efeitos do apoio previsto no presente regulamento, não são consideradas as frações/unidades 

autónomas destinadas a garagens, parqueamentos ou arrecadações e armazéns. 

 

Artigo 7.º (Candidaturas) 

1 - As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves ou por correio 

eletrónico para reabilitacao.urbana@cm-silves.pt, através de um requerimento, segundo minuta 

disponível no site institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt). 

2 - O período de candidatura decorre no primeiro trimestre de cada ano. 
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Artigo 8.º (Instrução do Pedido) 

O pedido de comparticipação deve ser acompanhado dos elementos constantes do requerimento de 

candidatura, nomeadamente: 

a) Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos 

proprietários; 

b) Planta de localização; 

c) Certidão da Conservatória do Registo Predial, comprovativa da propriedade do imóvel; 

d) Caderneta predial urbana; 

e) Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos, que tenha determinado a 

realização de obras, quando aplicável; 

f) Identificação e contacto do requerente ou, sendo o caso, do administrador do condomínio; 

g) Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos ou certidão 

comprovativa de isenção da mesma; 

h) Declaração escrita subscrita pelo proprietário, nos casos previstos no artigo 4.º, n.º 3, do 

presente regulamento; 

i) Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; e, 

j) Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos. 

 

Artigo 9.º (Apreciação de Candidaturas) 

1 - Os serviços municipais verificam a regularidade das candidaturas, de acordo com o disposto nos 

artigos anteriores e procedem à sua hierarquização, tendo por base o estado de conservação do imóvel 

e das obras que carece, com indicação das que se considerem prioritárias. 

2 - Têm prioridade, sobre quaisquer outras, as candidaturas referentes a edifícios objeto de vistoria 

municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras. 

3 - Constituem fatores de preferência, além dos referidos nos números anteriores, e por esta ordem, os 

prédios ou frações com uso de habitação própria permanente, bem como os situados em áreas 

prioritárias de intervenção a definir na publicitação do PAHAB. 

4 - Para um mesmo edifício ou fração autónoma, não pode ser aprovada mais do que uma candidatura, 

no âmbito deste programa, por um período de 10 anos. 
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Artigo 10.º (Deliberação) 

1 - O processo de candidatura, devidamente instruído, é objeto de deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, que fixa o valor da comparticipação, de acordo com a proposta dos serviços municipais. 

2 - Na sequência da deliberação prevista no número anterior, é celebrado com o proprietário ou com o 

arrendatário um contrato, nos termos constantes da minuta aprovada pela Câmara Municipal de Silves. 

3 - As obras devem ser concluídas no prazo de 1 (um) ano a contar da notificação do deferimento da 

comparticipação. 

4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação 

de requerimento devidamente fundamentado. 

 

Artigo 11.º (Pagamento) 

O pagamento do valor da comparticipação, aprovado pela Câmara Municipal de Silves, é efetuado 

depois de respeitadas as seguintes condições: 

a) Verificação, pelos serviços municipais, da boa execução das obras, por via de vistoria e 

aprovação do respetivo relatório; e, 

b) Apresentação dos documentos contabilísticos (faturas) referentes aos trabalhos executados. 

 

Artigo 12.º (Sanções) 

1 - A prestação de falsas informações implica a anulação da candidatura e do contrato celebrado. 

2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto no contrato celebrado, implica a devolução de 

todos os valores recebidos. 

 

Artigo 13.º (Delegação de Competências) 

1 - As competências atribuídas no presente regulamento à Câmara Municipal de Silves podem ser 

delegadas no Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

2 - O Presidente da Câmara Municipal de Silves pode subdelegar as competências delegadas pela 

Câmara Municipal de Silves, no Vereador do pelouro do ordenamento do território e urbanismo. 

 

Artigo 14.º (Meios Financeiros) 

O Município de Silves inscreve no Plano Plurianual de Investimento e no Orçamento os meios 

financeiros destinados à concretização do PAHAB. 
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Artigo 15.º (Omissões) 

As omissões ou dúvidas decorrentes da aplicação do presente Regulamento são supridas mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Silves. 

 

Artigo 16.º (Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 



 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território 
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Artigo 1.º (Lei Habilitante) 

O presente Regulamento assenta na legitimação conferida pelo disposto nos artigos 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, e 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alíneas k) e t), ambos do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e procede do exercício das atribuições previstas nas 

alíneas i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do citado anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Artigo 2.º (Objeto) 

O presente Regulamento define o apoio a prestar pelo Município de Silves, com vista à recuperação e 

valorização dos jardins e pátios interiores localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves, assim 

delimitada pelo Aviso n.º 6280/2016, publicado no Diário da Republica, 2.ª Série, n.º 96, de 18 de maio 

de 2016. 

 

Artigo 3.º (Objetivos) 

O Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores (PARJPI) tem como objetivo 

contribuir para a valorização, promoção e conhecimento do património natural e paisagístico da cidade 

de Silves, mais concretamente dos espaços verdes privados localizados na ARU de Silves. 

 

Artigo 4.º (Destinatários) 

1 - O PARJPI tem como destinatários os proprietários e os arrendatários de prédios urbanos 

localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves, delimitada de acordo com o artigo 2.º do 

presente regulamento.  

2 - Caso os apoios a atribuir no âmbito do PARJPI sejam requeridos pelos arrendatários, o montante 

das rendas devidas pelo gozo do prédio não poderá ser objeto de qualquer atualização no período de 5 

anos, contados da data de pagamento do apoio.  

3 - Na situação prevista no número anterior, a candidatura apresentada pelo arrendatário deverá ser 

instruída com declaração assinada pelo senhorio, em que este autorize a apresentação da mesma e 

declare expressamente renunciar ao direito de atualizar o montante da renda por um período de 5 

anos.  

4 - Nos casos em que a candidatura ao PARJPI tenha por objeto o apoio financeiro para a reabilitação 

de prédios ou de mais do que uma fração autónoma de edifícios constituídos em regime de 

propriedade horizontal, a candidatura poderá ser comum, devendo ser subscrita pela administração do 

condomínio.  



                                      Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores 

4 

Artigo 5.º (Âmbito) 

1 - As intervenções elegíveis para o apoio, ao abrigo do PARJPI, são as referentes a obras de 

conservação e de beneficiação a realizar nos espaços verdes interiores. 

2 - O apoio previsto no programa consubstancia-se na atribuição de uma comparticipação não 

reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras orçamentadas e realizadas. 

3 - A comparticipação do Município de Silves fixa-se em 20 % do valor das obras realizadas, tendo 

como limite máximo, por intervenção, o montante de € 500,00 (quinhentos euros), a atualizar 

anualmente em função do valor da taxa de inflação. 

4 - O montante definido no número anterior corresponde ao valor máximo de despesa elegível para 

intervenções em jardins ou pátios interiores com a área até 110m2, sendo o montante de 

comparticipação ajustado, proporcionalmente, a partir dessa área. 

 

Artigo 6.º (Condições de Intervenção) 

Podem beneficiar do apoio previsto no PARJPI, os jardins ou pátios interiores que reúnam as 

condições seguintes: 

a) Estejam localizados na ARU de Silves; 

b) Na intervenção sejam utilizadas exclusivamente espécies endógenas (arbóreas e arbustivas); e, 

c) Sejam acessíveis a visita. 

 

Artigo 7.º (Candidaturas) 

1 - As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves ou por correio 

eletrónico para reabilitacao.urbana@cm-silves.pt, através de um requerimento, segundo minuta 

disponível no site institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt). 

2 - O período de candidatura decorre no primeiro trimestre de cada ano. 

 

Artigo 8.º (Instrução do Pedido) 

O pedido de comparticipação deve ser acompanhado dos elementos constantes do requerimento de 

candidatura, nomeadamente: 

a) Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos 

proprietários, quando aplicável; 

b) Planta de localização; 

c) Certidão da Conservatória do Registo Predial, comprovativa da propriedade do imóvel; 
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d) Caderneta predial urbana; 

e) Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos, que tenha determinado a 

realização da intervenção, quando aplicável; 

f) Identificação e contacto do requerente ou, sendo o caso, do administrador do condomínio; 

g) Declaração escrita subscrita pelo proprietário, nos casos previstos no artigo 4.º, n.º 3, do 

presente regulamento; 

h) Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; e, 

i) Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos. 

 

Artigo 9.º (Apreciação de Candidaturas) 

1 - Os serviços municipais verificam a regularidade das candidaturas, de acordo com o disposto nos 

artigos anteriores, e procedem à sua hierarquização, tendo por base o estado de conservação do 

jardim ou pátio interior e das obras que carece, com indicação das que se considerem prioritárias. 

2 - Constituem fatores de preferência, além dos referidos nos números anteriores, e por esta ordem, os 

jardins e pátios interiores que incluam elementos patrimoniais de relevo (assim determinado pelos 

serviços municipais) e aqueles que conjuguem a sua recuperação a ações de dinamização e promoção 

do mesmo. 

3 - Para um mesmo jardim ou pátio interior, não pode ser aprovada mais do que uma candidatura, no 

âmbito deste programa, por um período de 10 anos. 

 

Artigo 10.º (Deliberação) 

1 - O processo de candidatura, devidamente instruído, é objeto de deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, que fixa o valor da comparticipação, de acordo com a proposta dos serviços municipais. 

2 - Na sequência da deliberação prevista no número anterior, é celebrado com o proprietário ou com o 

arrendatário um contrato, nos termos constantes da minuta aprovada pela Câmara Municipal de Silves. 

3 - As obras devem ser concluídas no prazo de 1 (um) ano a contar da notificação do deferimento da 

comparticipação. 

4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação 

de requerimento devidamente fundamentado. 
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Artigo 11.º (Pagamento) 

O pagamento do valor da comparticipação, aprovado pela Câmara Municipal de Silves, é efetuado 

depois de respeitadas as seguintes condições: 

a) Verificação, pelos serviços municipais, da boa execução das obras, por via de vistoria e 

aprovação do respetivo relatório; e, 

b) Apresentação dos documentos contabilísticos (faturas) referentes aos trabalhos executados. 

 

Artigo 12.º (Sanções) 

1 - A prestação de falsas informações implica a anulação da candidatura e do contrato celebrado. 

2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto no contrato celebrado, implica a devolução de 

todos os valores recebidos. 

 

Artigo 13.º (Delegação de competências) 

1 - As competências atribuídas no presente regulamento à Câmara Municipal de Silves podem ser 

delegadas no Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

2 - O Presidente da Câmara Municipal de Silves pode subdelegar as competências delegadas pela 

Câmara Municipal de Silves, no Vereador do pelouro do ordenamento do território e urbanismo. 

 

Artigo 14.º Meios Financeiros 

O Município de Silves inscreve no Plano Plurianual de Investimento e no Orçamento os meios 

financeiros destinados à concretização do PARJPI. 

 

Artigo 15.º (Omissões) 

As omissões ou dúvidas decorrentes da aplicação do presente Regulamento são supridas mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Silves. 

 

Artigo 16.º (Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 


