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1. ÂMBITO E ALCANCE 

 

O Município de Silves, com vista à concretização da 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). 

 

Sendo que, após o terceiro4 ano de implementação da ORU de Silves, impõe-se a necessidade de 

apresentar os resultados da sua monitorização, com base no disposto no n.º 1 do artigo 20.º-A do 

RJRU.  

 

Para tal foi elaborado o presente relatório que, de forma pragmática e objetiva, dá conta do grau de 

concretização das ações previstas na ORU de Silves, designadamente ao nível: 

 

1. Da concretização dos objetivos e prioridades; 

2. Dos apoios concedidos (fiscais e financeiros); e, 

3. Do recurso a instrumentos de execução da política urbanística. 

 

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. 

 

Anota-se, previamente, que este terceiro ano de implementação da ORU de Silves é marcado, de 

forma muito expressiva, 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 à suspensão5 de prazos administrativos. Trata-se, assim, 

de um ano atípico da ORU de Silves, com reflexo nos resultados da monitorização. 

 

                                                
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 9 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 O período de monitorização a que este relatório se refere é de 29 de maio de 2019 a 03 de junho de 2020. 
5 Veja-se, por exemplo, os despachos do Vereador do Pelouro, Maxime Sousa Bispo, datados de 12 de maio de 2020 e de 04 de junho de 
2020. 
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Face ao exposto, e tendo em conta o recente despacho do Vereador do Pelouro, datado de 04 de 

junho de 2020, não pode esta monitorização incidir sobre as candidaturas aos programas municipais de 

apoio financeiro, mais concretamente o Programa de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade (PAHAB) e o Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores 

(PARJPI), na medida em que o prazo de candidatura aos referidos programas foi prorrogado até 29 de 

setembro de 2020. Remete-se, assim, para a monitorização do próximo ano, a avaliação da 

implementação destes programas municipais de apoio no período aqui em análise. 

 

Paralelamente, e em resultado da monitorização que tem vindo a ser executada, o Município de Silves 

deu início a um procedimento de alteração da ORU de Silves1, designadamente dos seus programas 

municipais de apoio financeiro, visando: 

 

a) Adequar a sua programação temporal às especificidades da execução urbanística das 

intervenções de reabilitação urbana; 

 

b)  Acrescentar, ao PAHAB, uma componente de apoio que se apresenta como fundamental ao 

nível da salvaguarda da saúde e segurança pública, em concreto a previsão de apoio para a 

retirada e encaminhamento de materiais em amianto presentes nas edificações a reabilitar; 

 

c) Assumir o PAHAB como um instrumento de regulação do mercado de arrendamento, 

alargando o seu âmbito a um uso de habitação não permanente; 

 

d) Alargar o âmbito de operações urbanísticas admitidas, incluindo as obras de ampliação e 

alteração, de forma a garantir maior abrangência e adequação do PAHAB à realidade 

urbanística local; 

 

e) Reforçar a coerência interna dos regulamentos dos programas municipais de apoio à 

reabilitação urbana, no que concerne à aplicação das sanções por incumprimento; e, 

 

f) Promover a desmaterialização dos procedimentos, admitindo as candidaturas por correio 

eletrónico. 

 

                                                
1 Pela deliberação da Câmara Municipal de Silves de 01 de junho de 2020. 
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Este procedimento encontra-se em desenvolvimento, perspetivando-se a sua conclusão até ao final do 

presente ano civil. 

 

 

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). 

 

Da articulação deste corolário com a Estratégia de Desenvolvimento Territorial resultam diversas ações 

enquadradas por objetivos e prioridades, cuja execução é avaliada no quadro 1 e desenvolvida de 

seguida. 

 

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 X 

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), 

 



                                             Monitorização da Operação de Reabilitação Urbana de Silves 

6 

passando pela disponibilização de informação referente aos diferentes apoios fiscais e financeiros 

disponíveis. 

 

Este apoio traduziu-se num acompanhamento de proximidade das diferentes operações urbanísticas de 

reabilitação (executadas / em preparação), tanto do ponto de vista da componente do controlo prévio 

urbanístico (ou sucessivo), como da disponibilização de informação relativa aos diferentes apoios (fiscais 

e financeiros) disponíveis1. 

 

 

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 desenvolvimento no Município de Silves e assumem um caráter 

transversal ao território. As operações de reabilitação urbana são objeto de um acompanhamento 

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

 

 

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 de Benefícios Fiscais2 (EBF) e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis3 (CIMI) 

estabelecem um conjunto de isenções e reduções de taxas que o Município de Silves tem vindo 

a implementar, 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 

                                                
1 Ver a este respeito o capítulo 3. 
2 Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual. 
3 Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual. 
4 Regulamento n.º 814/2018, de 05 de dezembro. 



                                             Monitorização da Operação de Reabilitação Urbana de Silves 

7 

reduções de taxas municipais1, 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. 

 

 

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 a comissão de vistorias e o serviço de proteção civil municipal. Da mesma resultaram nove 

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

segurança de pessoas e bens reportadas pela proteção civil, de onde resultaram intimações para 

a realização urgente de obras de reabilitação. 

 

Acresce ainda referir que, para o ano de 2020, o Município de Silves remeteu para o Serviço de 

Finanças a identificação de 37 imóveis2 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. 

 

 

DO APOIO À REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DO EDIFICADO 

Apoiar a realização de intervenções de manutenção periódica do edificado. 

X  

Esta ação não foi ainda objecto de concretização, perspetivando-se, no entanto, a sua execução 

no mais breve espaço de tempo possível. 

                                                
1 Veja-se a este respeito, por exemplo, o disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1 e b) e d) do n.º 5 do artigo 16.º e no artigo 17.º do RTLM. 
2 Note-se que no ano passado tinham sido identificados 12 imóveis, o que constitui uma variação superior a 200%. 
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DA GARANTIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE NAS HABITAÇÕES 

Garantir a existência de condições de habitabilidade em todas as habitações, de forma a melhorar o 

conforto, segurança e salubridade das habitações, 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. Contudo, este ano, pelas condições 

atípicas motivadas pela situação excecional de saúde pública a que o país está sujeito, o 

procedimento de candidaturas aos apoios no âmbito do PAHAB não está ainda terminado, tendo 

o seu prazo sido alargado até 29 de setembro de 2020. Esta situação não impede, contudo, que 

a ORU de Silves continue a assumir-se como um instrumento de melhoria das condições de 

habitabilidade da ARU de Silves. Acresce ainda que, visando precisamente uma maior eficiência 

deste programa, o Município de Silves deu início a um procedimento de alteração do mesmo, tal 

como acima referido. 

 

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

do RTLM e a 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 do edificado localizado na ARU de Silves. A título de exemplo, destacamos o 

previsto nas alíneas c) e d) do n.º 1 e b) e d) do n.º 5 do artigo 16.º 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 de providenciar pela oferta de habitação a pessoas e famílias 

carenciadas ou em situação de vulnerabilidade, o Município de Silves adquiriu quatro frações 

autónomas na ARU de Silves para efeitos de alojamento municipal, promovendo a sua 

reabilitação. 
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Em síntese, no terceiro ano de vigência da ORU de Silves, dos 8 objetivos prioritários definidos, 6 

(75%) estão em implementação, permanecendo 2 por executar. 

 

 

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 lançou 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 do hiato temporal objeto de monitorização (maio de 2019 a junho de 2020), por força da 

entrada em vigor dos orçamentos do Estado, com destaque para o de 20181, as condições de acesso e 

os benefícios fiscais foram alterados em relação ao definido na ORU de Silves e ao aprovado pela 

Assembleia Municipal de Silves2. A título de exemplo, salienta-se que a isenção de IMI era 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%. Dada 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 de uma ARU implica, para o Município de Silves, a definição de um quadro de benefícios 

fiscais associados aos impostos municipais sobre o património3 e às taxas urbanísticas, que visam 

                                                
1 Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 6/2018, de 26 de fevereiro. 
2 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. 
3 Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º e da alínea a) do artigo 14.º do RJRU. 
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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 concretização 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: 

 

Não obstante se terem registado alguns pedidos de isenção de IMI e de IMT1, atendendo, 

nomeadamente, à condição estabelecida no EBF relativamente à verificação prévia da melhoria do 

estado de conservação do imóvel, na sequência da intervenção de reabilitação urbana, em dois níveis, 

não foram ainda atribuídas quaisquer isenções.  

 

Assim, sendo este o terceiro ano de vigência da ORU de Silves, não existem [ainda] intervenções de 

reabilitação urbana passíveis de cumprir as condições aqui determinadas, apesar de no período em 

análise terem sido realizadas 7 vistorias relativas à verificação do estado de conservação dos imóveis 

para fins de acesso a benefícios fiscais. 

 

Quando comparado com o ano anterior, em que foram realizadas 18 vistorias para efeitos de acesso a 

benefícios fiscais, verificamos que o número sofreu uma redução, o que estará, certamente, 

relacionado com a excecionalidade deste ano. 

 

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): 

                                                
1 Refira-se, a título de exemplo, um pedido de isenção que, por não cumprir todos os critérios legais, no caso, os critérios de eficiência 
energética, não obteve provimento. 
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Esta isenção tem uma aplicabilidade específica e redundou, no horizonte temporal 2019/2020, num 

total de 3 processos que culminaram com a atribuição da isenção do pagamento da taxa pela 

realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas.  

Quando comparado com o ano anterior, verificamos um aumento no número de beneficiários deste 

apoio, apesar de continuar a ser pouco expressivo no quadro do número de intervenções realizadas. A 

principal razão para este facto, prende-se com a reduzida expressão urbanística1 da maior parte das 

intervenções de reabilitação urbana em curso, o que conflui para a sua não sujeição ao pagamento 

desta taxa urbanística. 

 

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. 

 

Este benefício, considerando que se aplica a intervenções a decorrer com impacto na via pública, 

traduziu-se, no terceiro ano de vigência da ORU de Silves, num apoio a 8 intervenções. Assume-se, 

assim, como o apoio que registou o maior aumento no período temporal em análise. Este facto estará 

relacionado com o desenvolvimento das intervenções e a sua efetiva realização. 

 

 

 

 

                                                
1 Trata-se, na sua maioria de operações urbanísticas de refuncionalização e reorganização do interior da habitação, sendo, portanto, 
procedimentos isentos de controlo prévio ou sujeitos a mera comunicação. 
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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 apoios fiscais de âmbito nacional, atendendo à 

condição estabelecida no EBF relativamente à determinação da melhoria do estado de conservação do 

imóvel, na sequência da intervenção de reabilitação urbana, em dois níveis, não foram ainda atribuídas 

quaisquer isenções.  

 

Note-se que este é o terceiro ano de vigência da ORU de Silves, pelo que não existem [ainda] 

intervenções de reabilitação urbana passíveis de cumprir as condições aqui determinadas. No entanto, 

no período em análise, foram realizadas 7 vistorias relativas à verificação do estado de conservação 

dos imóveis para fins de acesso a benefícios fiscais. 

 

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

 

Este apoio continua a ser o que regista maior procura na vigência da ORU de Silves. Referimo-nos a 

um total de 11 intervenções urbanísticas de reabilitação urbana que usufruíram de uma taxa reduzida 

de IVA. Quando comparado com o ano anterior, onde foram emitidas 19 certidões para efeitos de 

aplicação da taxa reduzida de IVA, verificamos uma pequena redução de 15%, o que provavelmente 

estará relacionado com a situação atípica do ano em análise. 

 

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 pátios interiores, como elementos 

patrimoniais identitários e diferenciadores. Motivado pela situação excepcional de saúde pública, o 

prazo para apresentação de candidaturas ao PARJPI foi prorrogado até 29 de setembro de 2020, por 
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despacho do Vereador do Pelouro de 04 de junho de 2020, pelo que não é possível, na presente data, 

dar conta do nível de execução do programa. Refira-se, no entanto, que, até ao momento, já foram 

apresentadas 3 candidaturas ao PARJPI, embora ainda não tenha sido efetuada a sua apreciação. 

 

b. Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB): 

 

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

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

excepcional de saúde pública, o prazo para a apresentação de candidaturas foi prorrogado até 29 de 

setembro de 2020, por despacho do Vereador do Pelouro de 04 de junho de 2020, pelo que não é 

possível, na presente data, dar conta do nível de execução do programa. Refira-se, no entanto, que, 

até ao momento, já foram apresentadas 5 candidaturas ao PAHAB, embora ainda não tenha sido 

efetuada a sua apreciação. 

 

4. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE ÂMBITO NACIONAL 

 

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

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

(IFRRU 2020)1, no âmbito do qual foram elaborados 3 “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, atendendo à determinação deste programa de que a intervenção 

urbanística deverá estar concluída até 31 de dezembro de 2020, a procura deste programa tem vindo a 

reduzir de forma significativa, pela proximidade do término do prazo e pela incerteza quanto à eventual 

continuidade deste programa. 

 

Em suma, os apoios concedidos no decurso do terceiro ano de vigência da ORU de Silves, 

sistematizados no quadro 2, permitem aferir um universo de 32 apoios distribuídos pelas diferentes 

tipologias previstas na ORU de Silves. 

                                                
1 Este destaque tem por base a competência do ordenamento do território neste domínio, concretamente o acompanhamento, 
exclusivamente, do IFRRU2020. 
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Quadro 2 

Apoios Concedidos 

Apoios Concedidos 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

F
is

ca
is

 

Redução da Taxa de IVA 13 19 11 

Isenção da TMU 3 2 3 

Vistorias para efeitos do EBF 9 18 7 

Isenção da taxa de ocupação da via pública 1 1 8 

F
in

an
ce

iro
s PAHAB 2 6 [5] 

PARJPI 1 4 [3] 

IFRRU2020 2 9 3 

TOTAL 31 59 32 [40] 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA URBANÍSTICA 

 

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

(Câmara Municipal 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). 

 

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

 

a. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REABILITAR 

No decurso deste ano, motivados por preocupações ao nível da segurança e saúde pública, o 

Município de Silves realizou 9 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 

                                                
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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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). 

 

No caso concreto, e reportando-nos ao período em análise, foram solicitados 3 pedidos de pronúncia à 

entidade gestora para efeitos de aplicação deste instrumento, tendo o Município de Silves deliberado 

não exercer o direito de preferência em nenhum destes casos. 

 

Figura 1 

Instrumentos de Execução da Política Urbanística na ORU de Silves 

 

Fonte: Adaptado de RJRU. 

 

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 

atual. 
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d. TAXAS MUNICIPAIS E COMPENSAÇÕES 

Este instrumento fiscal1 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 

elemento facilitador e incentivador da realização de operações de reabilitação urbana por parte dos 

particulares. 

 

 

5. INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

A participação e informação da população neste 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 Silves2, um espaço dedicado à reabilitação urbana, onde se disponibiliza, entre outra 

informação de relevo, os benefícios disponíveis para os particulares para promoverem intervenções de 

reabilitação urbana dentro (e fora) da ARU de Silves e a sua operacionalização. 

 

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

urbana3, 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. 

 

 

 

                                                
1 Ver, a este respeito, a identificação e monitorização dos diferentes incentivos fiscais previstos no RTLM nos capítulos 2 e 3. 
2 http://www.cm-silves.pt/pt/menu/726/reabilitacao-urbana.aspx  
3 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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6. 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. 

 

Neste terceiro ano de vigência, a operacionalização da ORU de Silves foi marcada por uma situação 

excepcional de saúde pública que limitou a sua efetivação. Assim, o volume de apoios traduziu-se num 

abrandamento, ainda que se tenha mantido a disponibilização de informação e reflexão 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 

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

complexidade técnica, idade do promotor, entre outros motivos. 

 

Neste momento de balanço da concretização da ORU de Silves, destacamos, como principal obstáculo 

à sua operacionalização, a conjugação da complexidade técnica de alguns dos apoios previstos1 com a 

dinâmica do quadro legal, designadamente das constantes alterações introduzidas e do aproximar da 

data limite para a conclusão das operações urbanísticas que possam usufruir do programa IFRRU2020, 

concretamente, 31 de dezembro de 2020. 

 

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

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

fixando atividades económicas e 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. 

 

                                                
1 Particularmente no quadro do “analfabetismo financeiro” existente. 
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Para o próximo ano de vigência da ORU de Silves coloca-se o desafio de sustentar o número de 

intervenções apoiadas e concretizar alguns dos objetivos que, pela exigência que lhe está associada, 

ainda não foram materializados. Será também um ano em que as alterações aos programas municipais 

de apoio financeiro serão concretizadas, esperando-se, por essa via, uma melhor adequação dos 

mesmos às especificidades da ARU de Silves e nesse sentido uma maior procura. 
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