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1. ÂMBITO E ALCANCE 

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

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

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

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

mobilidade, do acesso a bens e serviços e da salvaguarda e valorização do património cultural 

(material e imaterial). 

 
Daqui emerge o propósito da qualificação do território e do meio urbano conducente a garantir a 

boa funcionalidade do espaço e o respeito pelas suas caraterísticas, capacidade de carga e 

coexistência harmoniosa de atividades e usos. Para além disso, a oferta de habitação, equipamentos, 

infraestruturas e serviços, a dinâmica económica, a qualidade urbanística e ambiental dos espaços 

públicos e as condições de sociabilidade e de integração e coesão social concorrem para a atratividade 

e competitividade do território.  

 

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

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

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

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

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

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

do RJRU).  

 
O RJRU confere, assim, uma relativa centralidade à reabilitação urbana2, reflexo de um novo 

paradigma das políticas de solo, de ordenamento do território e de urbanismo, assente em 

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

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

dispersão urbana. 

                                                
1 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e esta, por seu turno, alterada pelo Decreto-
Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
2 De referir que a reabilitação urbana foi apresentada como uma das “inovações” da nova LBPPSOTU pelo então Diretor Geral da Direção 
Geral do Território (CORREIA, 2014), assumindo que “o foco do desenvolvimento do território estará na regeneração (conservação, 
reabilitação e renovação) dos aglomerados urbanos já existentes (…) e (…) que a expansão urbana apenas decorrerá quando o 
aglomerado urbano se encontre esgotado face a novas necessidades”. 



                                                                Operação de Reabilitação Urbana do Algoz 

6 

Em consonância com esta tendência, e consciente da realidade urbana da vila do Algoz, o Município de 

Silves delimitou a área de reabilitação urbana do Algoz1 (ARU), aprovada pela Assembleia Municipal 

de Silves em 30 de abril de 2021, na sua sessão de 10 de maio de 2021, sob proposta da Câmara 

Municipal de Silves de 22 de março de 2021. 

 
Em consequência, atendendo ao disposto no artigo 15.º do RJRU e considerando que a delimitação da 

ARU do Algoz foi aprovada sem a respetiva operação de reabilitação urbana (ORU), procede-se 

agora à sua elaboração, visando a sua aprovação e implementação. Desta forma, é dado mais um 

passo na concretização da estratégia municipal de reabilitação urbana no sentido da sua efetiva 

materialização. 

 
O relatório que concretiza a ORU do Algoz estrutura-se, essencialmente, em oito partes2. Numa 

primeira parte, retomam-se as principais linhas de caraterização e diagnóstico apontadas aquando da 

delimitação da ARU do Algoz, ao que se segue a definição e fundamentos do tipo de ORU e a definição 

da “Estratégia de Reabilitação Urbana”. Os capítulos seguintes, de natureza mais operativa, definem o 

modelo de gestão e o prazo de execução das ações de reabilitação previstas. Segue-se o capítulo 

destinado especificamente ao modelo de operacionalização, explicitando as condições de aplicação 

dos instrumentos de execução e dos apoios (fiscais e financeiros) disponíveis, concluindo com uma 

referência à informação e participação no âmbito do processo de operacionalização da ARU do Algoz e 

da sua eficácia e aplicabilidade temporal. 

 

2. A ARU DA VILA DO ALGOZ 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E LIMITES DA ARU DO ALGOZ 

 

A área de intervenção da ARU do Algoz (vd. fig. 2.1) desenvolve-se linearmente ao longo dos principais 

arruamentos do aglomerado, acompanhando e integrando a malha urbana da génese do aglomerado 

onde se localizam as áreas com maior necessidade de uma intervenção integrada de reabilitação do 

espaço (público e privado). Neste sentido, o limite da área de intervenção circunda o edificado 

existente, coincidindo, sempre que possível, com limites físicos (arruamentos, muros e limites de 

                                                
1 Publicada, pelo aviso n.º10055/2021, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 103, de 27 de maio de 2021. 
2 Excluem-se os conteúdos mais genéricos, como seja a presente introdução, as considerações finais, as referências (legais e 
bibliográficas) e os anexos. 
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propriedade) e exclui as áreas mais recentes, essencialmente resultado da densidade prevista no PDM 

de Silves de 1995 e materializada por via de operações de loteamento urbano. 

 

 

 

A opção de estender o limite da ARU do Algoz no setor nascente do aglomerado tem por base a 

presença de elementos patrimoniais e da génese e evolução do mesmo, com particular destaque para 

a Ermida de Nossa Senhora do Pilar. 

 

Não obstante o enfoque que é dado a este território, e focando-nos exclusivamente nas caraterísticas 

da malha e do edificado da ARU, constata-se que persiste alguma diversidade de onde resulta que 

foram identificadas necessidades de reabilitação dispersas um pouco por toda a ARU do Algoz. 

 

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

benefícios a cada uma das intervenções de reabilitação urbana que possam vir a realizar-se, e, ao 

Figura 2.1 

Limite da Área de Reabilitação Urbana do Algoz 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2020); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018) 
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mesmo tempo, possibilita que as intervenções públicas, designadamente ao nível das infraestruturas e 

espaços públicos, adquiram escala e sejam o mais abrangente possível ao nível territorial e 

demográfico. 

 

2.2. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA À SITUAÇÃO ATUAL  

 

2.2.1. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

São vários os registos que demonstram a ocupação humana1 no território pertença da União de 

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

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

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

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

disponibilidade de água. A estes recursos, acresce ainda a presença de recursos geológicos que terão 

atraído e fixado populações nesta zona. 

 

O topónimo da Freguesia do Algoz encontra, pelo menos, duas origens. Numa delas, a origem será 

árabe e resulta da palavra árabe “Al-Gûzz”, que “designa uma tribo guerreira, procedente do Médio 

Oriente, e que aqui se teria fixado (…) no século XII” (CMS, s/d). A outra versão refere que, aquando 

do assalto à cidade de Silves por D. Fernando em 1069, este, “em resposta aos seus cabos de guerra, 

que amesquinhavam a importância das nossas muralhas, dizendo que nada era, ele dissera: - algo és, 

e a estas palavras se fôra buscar o novo nome da villa - Algoes, Algôs” (OLIVEIRA, 1905, pág. 71). 

 

Os registos existentes indicam que o aglomerado do Algoz assumia, desde tempos remotos2, uma 

importância significativa pelos recursos existentes, atividades desenvolvidas e população residente3; 

essa importância é registada por Oliveira (1905), ao afirmar que “esta povoação foi outr’ora villa muito 

populosa e mesmo muito mais rica de edifícios, de que restam numerosos vestígios”, e estender-se-ia 

até à Ermida de Nossa Senhora do Pilar. É precisamente nesta área que se dá conta da existência do 

sítio de Algoz Velho e de uma vila romana, e depois de uma alcaria islâmica (GOMES, 202, pág. 156). 

                                                
1 Note-se, a título de exemplo, as referências de Ataíde de Oliveira, de Estácio da Veiga ou de Rosa Varela Gomes, a propósito da 
ocupação humana deste território. 
2 No sítio de ‘Algoz velho’, próximo da Ermida da Senhora do Pilar, Rosa Varela Gomes assinala a existência de cerâmicas muçulmanas, 
materiais romanos e medievais. 
3 Segundo Ataíde de Oliveira, a freguesia de Algoz teria 2300 habitantes em 1873 e cerca de 2856 em 1905. 
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Um dos marcos históricos da consolidação do aglomerado do Algoz reside na criação, em 1704, por 

Tomé Rodrigues Pincho, do celeiro da vila para dar apoio aos lavradores mais pobres, durante os anos 

de menor produção agrícola e maior vulnerabilidade. Este celeiro, materializado por uma instituição 

(Monte da Piedade de Algoz), mantém atualmente uma referência espacial no aglomerado 

correspondente ao edifício do celeiro, inventariado como bem cultural de interesse pelo Plano Diretor 

Municipal de Silves (PDM de Silves)1 e apresenta, na sua fachada, uma inscrição que indica o fundador 

da instituição e a data de construção do edifício: «Monte da Piedade instituído por Thome Roiz Pincho 

1704». 

 

Atendendo à localização do Monte da Piedade e do que se conhece da atual vila de Algoz, acredita-se 

que a consolidação terá ocorrido em redor da Igreja Matriz, desenvolvendo-se pelos alinhamentos dos 

arruamentos entretanto definidos, designadamente em direção a São Bartolomeu de Messines, a 

Tunes e a Silves. A construção do caminho-de-ferro constituiu, também, um importante contributo para 

o incremento do dinamismo2 e crescimento do aglomerado, muito ancorado nas atividades agrícolas e 

comerciais que lhe garantiam a vitalidade. 

 

2.2.2. DA SITUAÇÃO ATUAL DA ESTRUTURA URBANA 

 

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

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

malha urbana mais informal, apesar da tendência para a linearidade ancorada nos eixos viários que 

estruturam o aglomerado. Esta área apresenta algumas ruas estreitas e com a presença de um 

conjunto de habitações que, pelo alinhamento, harmonia e coerência que apresentam, criam uma 

singularidade e identidade únicas. Por outro lado, esta zona do aglomerado reúne também alguns 

edifícios com elementos arquitetónicos notáveis de valor histórico e estético, nomeadamente na Rua 

Tomé Rodrigues Pincho. 

 

Numa fase mais recente, a ARU viu desenvolver-se uma malha urbana tendencialmente linear, com 

uma utilização predominantemente habitacional, em complemento com as atividades de comércio e 

                                                
1 Aviso n.º 33/2021, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 1, de 04 de janeiro de 2021. 
2 Note-se que, em 1910, a estação do Algoz registava 11% do total de passageiros do concelho de Silves, 23% das mercadorias e 7% da 
correspondência recebida e 6% da correspondência expedida (CABRITA, 2019). 
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serviços que se vieram a instalar. Esta estrutura emana, assim, como reflexo de um paradigma mais 

formal e racional da ocupação urbana e que se desenvolveu essencialmente para Norte, Este e 

Sudeste. 

 

A ocupação humana da ARU do Algoz traduz-se num padrão de ocupação essencialmente habitacional 

(unifamiliar e plurifamiliar)1, pontuado com estruturas diversas que correspondem a equipamentos de 

utilização coletiva, como a EB1 do Algoz ou a Junta de Freguesia, e ainda várias edificações devolutas, 

sem uso definido, e com uma génese associada à indústria e armazenagem. Neste contexto, a 

tipologia do edificado é maioritariamente de edifícios em banda ou isolados, de um ou dois pisos, 

marcada pontualmente com edifícios de maiores dimensões destinados a um uso habitacional 

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

iminentemente comercial no centro do aglomerado urbano. 

 

Quanto à ocupação dos alojamentos, sensivelmente 12% corresponde a alojamentos vagos; sendo 

que, dentre os ocupados, a maioria tem como ocupante o proprietário, permanecendo os restantes 

arrendados (INE, 2012). As condições de habitabilidade destes alojamentos, no geral, são boas, ainda 

que subsistam algumas edificações que, fruto do estado de conservação do imóvel e/ou da idade de 

construção do mesmo, carecem de uma intervenção de melhoria das suas condições de habitabilidade 

e/ou funcionalidade. 

 

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

edifícios em bom estado de conservação e imóveis degradados e em ruína2. É precisamente a 

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

de proceder à sua delimitação, potenciando, deste modo, a sua reabilitação e regeneração com 

impactos na atratividade e qualificação do aglomerado. 

 

Estes edifícios localizam-se de forma dispersa no Centro da vila, de onde resulta, por via da sua 

visibilidade e impacto, uma perceção global do estado de conservação do edificado do aglomerado. 

Porém, estes edifícios correspondem, grosso modo, a 10% do total dos edifícios da ARU de Algoz, 

concretamente 8,6% degradados e 1,3% em ruína. 

                                                
1 Se atendermos à informação da BGRI, 99,5% do edificado da ARU destina-se a uso exclusivo (93,1%) ou principal (6,4%) residencial. 
2 Não obstante a existência de outros problemas ao nível da segurança e saúde pública. 
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Ocorre ainda um excesso de cabelagens afixadas nas fachadas dos edifícios e sua cobertura, além de 

serem manifestas as deficientes condições de acessibilidade, decorrentes principalmente do perfil da 

rede viária, designadamente da inexistência de passeios e da convivência dos peões e dos veículos e 

da reduzida visibilidade fruto das caraterísticas da estrutura urbana. A estes fatores acresce o volume 

(e caraterísticas) do tráfego de atravessamento (particularmente do trânsito de pesados) e do que tem 

origem na própria ARU. De igual forma, as necessidades de estacionamento, particularmente no 

espaço mais central da ARU, constituem uma vulnerabilidade do aglomerado a equacionar. Resulta 

daqui uma coexistência pouco saudável entre peões e viaturas, e a circulação destas nem sempre é 

benigna com a funcionalidade do espaço e com os objetivos de qualificação ambiental deste. 

 

2.2.3. DA ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA 

 

Do ponto de vista das atividades económicas, relativamente aos usos e ocupação do edificado, 

predomina o uso exclusivamente residencial (93%). Todavia, alguns edifícios apresentam outros usos 

que não o exclusivamente residencial (6%). Nestas situações surgem algumas atividades de comércio, 

com destaque para algum comércio local, serviços e restauração. 

 
A população residente na ARU do Algoz perfaz cerca de 1.475 indivíduos, sendo que desse 

quantitativo é possível observar um elevado índice de envelhecimento populacional (128%), já que a 

percentagem de idosos (20,3%) é superior à dos jovens (15,9%).  

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

residentes do sexo feminino seja ligeiramente superior (51,3%), o que encontra relação (também) com 

a maior expressão da esperança média de vida da população feminina.  

 
No que respeita aos níveis habilitacionais, é possível verificar que mais de 33,5% da população total 

não sabe ler, nem escrever ou possui somente o 1.º ciclo do ensino básico completo (4,3% e 29,2%, 

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

(8,6%).  

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

empregada (38,7%) a desenvolver a sua profissão no setor terciário (81%), apesar do peso que a 
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população pensionista e reformada (20,7%) apresenta no total da população residente como resultado 

do envelhecimento populacional que carateriza este aglomerado. 

 

2.2.4. DO PATRIMÓNIO 

 
A vila do Algoz, em resultado do acima enunciado, integra um conjunto de elementos patrimoniais 

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

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

marcadamente associado a um modo de vida rural ancorado nos recursos naturais existentes. 

 

De entre os elementos patrimoniais identificados, destaca-se a Igreja Matriz, dedicada a Nossa 

Senhora da Piedade, datada do século XVIII, que apesar da sua modesta dimensão e fachada1, 

encerra um conjunto de elementos (retábulos barrocos, coro neoclássico, alfaias religiosas2) que a 

transformam num edifício de património religioso de considerável relevo e interesse cultural. Pela sua 

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

todo o edificado e às suas dinâmicas sociais. Assim, o largo da igreja representa um espaço de 

sociabilidades, com referências identitárias e práticas comunitárias relevantes para o aglomerado e sua 

população, pelo que a sua valorização é importante. 

 

Identificam-se ainda na ARU do Algoz um conjunto de elementos de arquitetura popular, com raízes 

nos séculos XVI, XVII e XVIII, dispersos pelo aglomerado, de entre os quais se destaca o Celeiro do 

Monte da Piedade, assim como o conjunto de Casas localizadas na Rua Tomé Rodrigues Pincho. É 

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

malha urbana linear, que ganham significado com o conjunto que enformam. Trata-se de edifícios 

modestos, a par com outros de caraterísticas mais abastadas, que, no seu conjunto proporcionado, 

conferem uma imagem e identidade própria a este setor da vila. Correspondem, assim, a elementos da 

arquitetura popular que mantêm caraterísticas arquitetónicas diferenciadoras e identitárias que importa 

preservar e valorizar.  

 

                                                
1 Da fachada principal destaca-se o vitral localizado no cimo do pórtico de entrada. 
2 Veja-se, a este respeito, o inventário artístico do Algarve de Francisco I. C. Lameira (2000), págs. 76 a 109. 
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Em termos de valores arquitetónicos notáveis da vila do Algoz, destaca-se ainda a Ermida de Nossa 

Senhora do Pilar1, construída em finais do século XVII, implantada a Sudeste do aglomerado. 

 

Para além do património classificado, Algoz apresenta ainda edifícios cujas fachadas e/ou elementos 

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

revestimento, cores, platibandas, traços arquitectónicos, entre outras), contribuem para a identidade 

local da vila e que, por isso, poderiam ser preservadas pela beleza e alusão histórica que apresentam.  

 

Na área afeta à ARU de Algoz existem, portanto, inúmeros elementos que apresentam elevado 

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

elementos de interesse disseminados um pouco por todo o aglomerado urbano integrado na 

delimitação da ARU; como é óbvio, estes elementos devem ser protegidos2, potenciados em conjunto e 

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

Algoz, colocando o património existente acessível, dinâmico e disponível à população. 

 

Por conseguinte, é clara a necessidade de uma abordagem integrada sobre a vila e, em particular, 

sobre a ARU do Algoz, dando particular enfoque ao património existente, por vezes em situação de 

degradação avançada ou em risco face ao contexto onde se insere. Portanto, a ARU do Algoz pode ser 

uma oportunidade e um estímulo para a ação. 

 

Face à inter-relação dos diversos fenómenos que se cruzam na vila - dos sociais aos urbanísticos e 

ambientais, etc. -, a intervenção de reabilitação deverá necessariamente assumir um caráter global e 

integrado, com enfoque na reabilitação do edificado. 

 

2.3. UM OLHAR INTEGRADO SOBRE A ARU DO ALGOZ 

 

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

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

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

                                                
1 Classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 45/93, de 30 de novembro. 
2 E atendendo a que só se protege o que se conhece, é importante promover a inventariação e registo destes elementos como referentes 
patrimoniais e identitários da vila. 
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apresenta, designadamente as que decorrem da densidade patrimonial e do estado de conservação do 

edificado e das condições de funcionalidade do espaço público (ver síntese na fig. 2.2). 

 

A ARU do Algoz constitui-se, deste modo, como área privilegiada para a aplicação dos 

instrumentos de reabilitação urbana, onde o Município de Silves tem um papel fundamental como 

ator privilegiado e como facilitador da intervenção dos privados. 

 

 

 

3. DEFINIÇÃO DO TIPO DE ORU 

 
O RJRU determina que a estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior da ARU seja 

materializada através de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), que pode ser simples1 ou 

sistemática2, determinada em função da primazia dada à reabilitação do edificado, ou ao edificado, 

                                                
1 Ver, a este respeito, o n.º 2 do artigo 8.º do RJRU. 
2 Ver, a este respeito, o n.º 3 do artigo 8.º do RJRU. 

Figura 2.2 

Quadro Genérico de Caraterização da Área de Reabilitação Urbana do Algoz 
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equipamentos, espaços verdes e infraestruturas, num quadro de programa de investimento público, 

respetivamente. 

 
Em função desta diferenciação, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal aprova os 

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

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

 

 

A ORU pode ser aprovada com recurso a “instrumento próprio” ou a “plano de pormenor de 

reabilitação urbana”, determinando, a partir da sua aprovação, a obrigatoriedade de promoção da 

mesma. 

 
No caso concreto da ARU de Algoz, a concretização da política pública de reabilitação urbana 

consubstancia-se numa ORU simples1, a aprovar por via de instrumento próprio, suportada na 

Estratégia de Reabilitação Urbana que a seguir se apresenta2.  

 
Esta opção tem por base uma visão holística da reabilitação e a sua concretização por via de diferentes 

instrumentos. Centra-se o enfoque, desta forma, na reabilitação do edificado, remetendo-se para outro 

domínio as intervenções e iniciativas de investimento público. 

 

4. ESTRATÉGIA, OBJETIVOS E AÇÕES 

 
Do pressuposto assumido quanto ao tipo de ORU a implementar, resulta uma necessária adaptação da 

Estratégia de Reabilitação Urbana definida para a ARU do Algoz, focando a mesma nas intervenções 

ao nível do edificado, em articulação com a Estratégia de Desenvolvimento do Concelho de Silves3. 

 

 

 

                                                
1 Corresponde a uma intervenção integrada de reabilitação urbana, que se dirige primacialmente à reabilitação do edificado, a realizar 
preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, numa lógica articulada de coordenação 
com a entidade gestora. 
2 Note-se que a Estratégia de Reabilitação Urbana integra a proposta de delimitação da ARU do Algoz, sendo aqui retomada apenas do 
ponto de vista das intervenções no edificado. 
3 Articulada também com os objetivos definidos no artigo 3.º do RJRU e na Estratégia Nacional para a Habitação (Vide Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 48/2015, de 15 de julho), no que concerne à reabilitação urbana. 
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4.1. DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO À REABILITAÇÃO 

URBANA 

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

Desenvolvimento de Silves1 (PEDS), e amadurecida no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal 

de Silves (PDM de Silves), assenta na concretização de uma visão e missão que tem como desafio de 

fundo promover a sua atratividade, sustentabilidade, competitividade e coesão do território municipal 

(vd. fig. 4.1). 

 
A reabilitação urbana, pelo seu caráter transversal e integrado, desponta como instrumento 

fundamental na prossecução da estratégia de desenvolvimento do concelho de Silves, em virtude de 

enquadrar-se em todos os vetores de ação estabelecidos com esse propósito (vd. fig. 4.1). 

 

 

 
Consequentemente, a estratégia municipal da ARU do Algoz concretiza-se num compromisso para 

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

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

                                                
1 CMS/DPTIG, 2009. 

Figura 4.1 

Vetores de Ação para o Desenvolvimento do Concelho de Silves 

 

Fonte: CMS/DPTIG, (2021) PDM de Silves. 
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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. 

 

4.2. OBJETIVOS E PRIORIDADES DE REABILITAÇÃO URBANA 

 
Da articulação com a Estratégia Territorial de Desenvolvimento desenvolve-se um conjunto de ações 

enquadradas por objetivos e domínios de intervenção específicos consubstanciados em 4 eixos 

estratégicos, como se vê na figura 4.2. 

 
Concretamente, para a ORU do Algoz, os objetivos e prioridades a prosseguir integram-se no eixo da 

‘Qualificação Territorial’, especificamente no que concerne à intervenção no edificado. A este nível, 

visa-se a sua requalificação e atratividade, e tem-se como objetivos e prioridades: 

 

1. 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 pelo apoio e informação referente aos diferentes apoios fiscais e financeiros 

disponíveis. 
  

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

municipal), através da criação de uma via verde de licenciamento para estas situações, incluindo 

a desmaterialização dos processos. 
  

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

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

natureza fiscal e financeira da administração central. 
  

4. 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. 
  

5. 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. 
  

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

7. Garantir a existência de condições de habitabilidade em todas as habitações, com melhoria 

do conforto, segurança e salubridade das edificações e, em consequência, a atratividade da vila. 
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8. Promover a reabilitação de edifícios (eventual propriedade do Município de Silves) para fins de 

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

jovens casais. 

 

 

 

Neste sentido, estão disponíveis os seguintes incentivos: 

 
1. Benefícios fiscais de âmbito municipal; 

2. Benefícios fiscais de âmbito nacional; 

3. Apoios financeiros de âmbito municipal; 

4. Apoios financeiros de outras entidades; 

5. Simplificação, modernização e agilização dos procedimentos administrativos de controlo prévio; e, 

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

 

 

 

 

 

Figura 4.2 

Estratégia Territorial para a ARU do Algoz 
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Nota: Os objetivos e as ações são desenvolvidos por eixo de intervenção. 
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4.2.1. 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 património1, que visam incentivar a 

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

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

autónomas). 

 
O quadro legal de benefícios fiscais (Estatuto de Benefícios Fiscais - EBF)2, prevê isenções e 

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

numa ARU.  

 
De entre os benefícios fiscais com previsão legal (no EBF ou noutros regimes), mas sempre 

dependentes de iniciativa da Câmara Municipal e a aprovar pela Assembleia Municipal, destaca-se: 

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

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

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente (cfr. artigo 

45.º, n.º 2, alínea a), do EBF); 

 
b. A isenção de IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 

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

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

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

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

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

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

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

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

devolutos1 (total ou parcialmente) há mais de um ano, ou prédios em ruínas, como tal definidos em 

                                                
1 Nos termos dos artigos 13.º, n.º 2, alínea c), e 14.º, alínea a), do RJRU. 
2 Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual, fruto das mais recentes alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2020, de 31 
de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2020. 
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diploma próprio (cfr. artigo 112.º, n.º 3, alíneas a) e b), do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI)2); 

 
f. A majoração ou minoração anual até 30% da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos inseridos 

em zonas delimitadas que sejam objecto de operações de reabilitação urbana (cfr. artigo 112.º, n.º 

6, do CIMI); 

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

estejam inseridos em zonas delimitadas (cfr. cfr. artigo 112.º, n.º 7, do CIMI); e, 

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

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

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (cfr. artigo 112.º, 

n.º 8, do CIMI). 

 
A par com os benefícios fiscais e medidas de ordem legal acima elencadas, acrescem os benefícios 

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

Municipais do Município de Silves - RTLM3: 

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

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

destinar a habitação, alojamento local, comércio e/ou serviços, em área de reabilitação urbana (cfr. 

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

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

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

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

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

artigo 17.º do RTLM). 

 

 

 

                                                                                                                                                   
1 Definido nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio. 
2 Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual. 
3 Regulamento n.º 340/2021, de 13 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 13 de abril. 
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4.2.2. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ÂMBITO NACIONAL 

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

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

ARU, designadamente: 

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

ao limite de € 500,00 (quinhentos euros), de 30% dos encargos1 suportados pelo proprietário com 

a reabilitação de imóveis situados em ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação (cfr. artigo 71.º, n.º 4, do EBF); 

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

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

ARU, à taxa autónoma de 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento (cfr. artigo 71.º, n.º 5, do 

EBF); 

 
c. A tributação à taxa de 5 %, dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

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

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis situados em ARU e recuperados nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação (cfr. artigo 71.º, n.º 7, do EBF); e, 

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

1 do artigo 18.º do Código do Imposto Sobre Valor Acrescentado (CIVA)2, quando se trate de 

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

imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU delimitadas nos termos legais, ou no âmbito 

de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional (cfr. Verba 

n.º 2.23 da Lista I, anexa ao CIVA). 

 

 

 

 

 

                                                
1 Estes encargos devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia por parte da Câmara Municipal de Silves, 
órgão de gestão da ORU do Algoz, de acordo com o n.º 18 do artigo 71.º do EBF. 
2 Decreto-Lei n.º 394-B/94, de 29 de junho, na sua redação atual. 
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4.2.3. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

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

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

ARU e promover o dinamismo económico da mesma, designadamente: 

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

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

edifícios construídos antes de 1986, localizados na ARU do Algoz. O apoio corresponde a uma 

comparticipação de até 20% do valor máximo de despesa elegível, tal como definido no quadro 4.1. 

 

 

 

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

obrigados a efetuar os trabalhos (conforme a candidatura), no prazo de 1 ano, após a notificação do 

deferimento da comparticipação, renovável a requerimento do interessado. 

 

Atente-se que para um mesmo edifício ou fração, não pode ser aprovada mais do que uma 

candidatura, no âmbito deste programa de apoio municipal, por um período de 10 anos, sendo a 

Quadro 4.1 

Apoios Financeiros à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

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

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

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

esgotos. 
€ 900,00 

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

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

(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 
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comparticipação processada após a conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de faturas, 

realização de vistoria e aprovação do relatório e ainda da verificação, se for o caso, dos fatores de 

preferência invocados na candidatura.  

 
A verba para este programa é a definida, anualmente, em orçamento municipal e os critérios de 

avaliação da candidatura e os termos de funcionamento do programa são estabelecidos em 

regulamento municipal. 

 

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

que pretende aliar a revitalização social e económica à reabilitação urbana na ARU do Algoz, 

incutindo novas dinâmicas no aglomerado em áreas de comércio, serviços, artesanato ou 

manufaturação, e incentivando a ação das associações, coletividades e sociedades sem fins 

lucrativos. Tem como destinatários os proprietários, inquilinos ou comodatários de edifícios 

construídos antes de 1986, localizados na ARU do Algoz. O apoio municipal corresponde a uma 

comparticipação de até 20% do valor máximo de despesa elegível, tal como definido no quadro 4.2. 

 

 

 

Quadro 4.2 

Apoios Financeiros à Melhoria das Condições de Funcionalidade de Atividades Económicas 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

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

água e esgotos. 
€ 1.000,00 

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

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

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

(incluindo elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 
€ 1.500,00 

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

obrigados a efetuar os trabalhos (conforme a candidatura), no prazo de 1 ano, após a notificação do 

deferimento da comparticipação, renovável a requerimento do interessado. 

 
Atente-se que para um mesmo edifício ou fração, não pode ser aprovada mais do que uma candidatura 

no âmbito deste programa de apoio municipal, por um período de 10 anos, sendo a comparticipação 

processada após a conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de faturas, realização de vistoria e 

aprovação do relatório e ainda da verificação, se for o caso, dos fatores de preferência invocados na 

candidatura. 

 
A verba para este programa é a definida, anualmente, em orçamento municipal e os critérios de 

avaliação da candidatura e os termos de funcionamento do programa são estabelecidos em 

regulamento municipal. 

 

4.2.4. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE OUTRAS ENTIDADES 

 
Destacam-se ainda, como apoios à reabilitação urbana, os seguintes: 

 

a. Incentivos públicos da Administração Central à reabilitação, ao alojamento e ao arrendamento: 

i. Porta 65 Jovem; 

ii. Programa “Reabilitar Para Arrendar - Habitação Acessível”; 

iii. Programa de Arrendamento Acessível 

iv. Chave na mão; 

v. 1.º Direito; 

vi. Regime do arrendamento apoiado; 

vii. “Casa Eficiente 2020”; 

viii. Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE); 

ix. Porta de Entrada. 

 

b. Produtos Financeiros disponibilizados pela Banca em condições protocoladas, como os Fundos de 

Investimento Imobiliário em Reabilitação Urbana. 
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4.2.5. SOBRE A SIMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE CONTROLO PRÉVIO 

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

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

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

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

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

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

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

ou frações autónomas, facilitando o procedimento de controlo prévio. 

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

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

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

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

Silves promove uma melhoria no acompanhamento de todos os processos de controlo prévio que 

visem a promoção de operações urbanísticas de reabilitação urbana. 

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

requalificação urbana da vila e consequentemente da sua atratividade, dinamismo e competitividade. 

 
Por fim, importa sublinhar que as taxas urbanísticas de controlo prévio, no âmbito dos procedimentos 

respeitantes ao licenciamento ou comunicação prévia de operações urbanísticas de reabilitação 

urbana, apresentam valores significativamente mais baixos, em comparação com outras situações não 

relacionadas com reabilitação urbana, o que constitui um importante estímulo à recuperação, 

beneficiação e conservação do edificado, que resulta do regulamento de taxas e licenças municipais1. 

 

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

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

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

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

                                                
1 Conferir artigo 52.º da tabela geral de taxas que constitui o anexo I do regulamento de taxas e licenças municipais. 
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residentes e investidores na ARU do Algoz (e em todo o território municipal) investir na melhoria 

significativa das condições de habitabilidade, conforto e sustentabilidade ambiental, e, 

consequentemente, de atratividade e competitividade da vila. 

 

Em concreto, está prevista uma redução de 50% da taxa pela realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas para as operações urbanísticas que promovam a sustentabilidade 

ambiental, através : 

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

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

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

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

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

qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geotérmicas para climatização. 

 

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

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

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

eficiência energética1, pelo período de cinco anos. 

                                                
1 Considera-se haver eficiência energética, nos seguintes casos: a) quando tenha sido atribuída ao prédio uma classe energética igual ou 
superior a “A”, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; b) quando, em resultado da execução de obras de 
construção, reconstrução, alteração, ampliação e conservação de edifícios, a classe energética atribuída ao prédio seja superior, em pelo 
menos duas classes, face à classe energética anteriormente certificada; ou c) quando o prédio aproveite águas residuais tratadas ou 
águas pluviais, nos termos a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente (cfr. 
artigo 44.º-B, n.º 2, do EBF). 
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5. MODELO DE GESTÃO E DE EXECUÇÃO 

 
Na ORU do Algoz, a Câmara Municipal de Silves assume-se como entidade gestora, competindo-

lhe, nos termos do artigo 9.º do RJRU, a coordenação e gestão da ORU. Esta opção resulta da 

conjugação de, pelo menos, dois fatores determinantes: o conhecimento e experiência acumulada dos 

serviços municipais em matérias do âmbito desta ORU, mais concretamente no acompanhamento de 

processos de controlo prévio urbanístico localizados na vila do Algoz e as exigências de racionalização 

e eficiência que se colocam atualmente à administração municipal. Pelo que, ao optar por assumir as 

competências de entidade gestora, evita-se a criação de uma empresa do setor empresarial local, a 

complexidade formal de constituição e funcionamento e a desorçamentação de verbas públicas. 

 
A opção assumida traduz-se na afetação de recursos e competências a um serviço municipal - a 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística - cuja funcionalidade, no que concerne à reabilitação 

urbana, é maximizada por via desta ORU. 

 
De modo que, perante este quadro de gestão, o modelo de execução adotado, de entre os modelos 

definidos no RJRU (vd. fig. 5.1.), é o seguinte: 

 

1. De iniciativa dos particulares (cfr. artigo 39.º, n.º 1, do RJRU), com o apoio da entidade 

gestora ou através da modalidade de administração conjunta1, conforme resulta do artigo 11.º 

do RJRU. Esta opção tem por base a definição do tipo da ORU (ORU simples) e o enfoque que 

é dado à reabilitação do edificado e, por essa via, à iniciativa particular; e, 

 

2. De iniciativa da entidade gestora (cfr. artigo 41.º, n.º 1, do RJRU), seja por execução direta 

desta, seja por administração conjunta. Esta opção, de cariz mais pontual, visa enquadrar as 

iniciativas que a entidade gestora possa vir a ter necessidade de promover em imóveis de sua 

propriedade ou de privados, designadamente para a concretização e salvaguarda do interesse 

público municipal. 

 

                                                
1 Apesar desta carecer ainda de regulamentação específica (vide artigo 40.º, n.º 2, do RJRU). 
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Para a concretização da estratégia de reabilitação, a entidade gestora conta ainda com um conjunto de 

instrumentos de execução da política urbanística, sistematizados no RJRU1 (na ORU simples), que 

permitem, nomeadamente, a adequação às especificidades da ARU, concretamente no que concerne à 

sua relação com a intervenção dos particulares no domínio da reabilitação urbana (vd. fig. 5.2). 

 

Esta adequação é particularmente importante se atendermos ao horizonte temporal definido para a 

implementação da ORU (vd. cap. 6) e à dinâmica que o território apresentará no referido período, fruto 

(também) da implementação das ações de reabilitação urbana de iniciativa pública e privada e da 

funcionalidade/operacionalidade dos apoios e benefícios previstos2. 

 

                                                
1 Este tem o mérito de sistematizar instrumentos dispersos em diversos diplomas legais e inova ao acrescentar alguns instrumentos 
“novos” e ao reforçar ainda a flexibilidade de outros já existentes. 
2 A este respeito, importa atender à própria dinâmica do quadro legal que define os apoios à reabilitação urbana (e.g. EBF, CIMI, IVA) e à 
necessidade contínua de atualização da própria ORU. 

Figura 5.1 

Modelo de Execução 

 
Fonte: Adaptado de RJRU 
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De entre estes instrumentos, o direito de preferência, pela sua especificidade (aplica-se em todas as 

transmissões onerosas, entre particulares, de terrenos, edifícios ou frações situados na ARU do Algoz), 

é aqui assumido como um instrumento cuja aplicabilidade será ponderada no decurso da 

implementação da ORU.  

 
Ou seja, não se (pré) define nenhum imóvel, prédio ou fração, que a entidade gestora pretenda vir a 

adquirir, deixando-se, antes, essa determinação para o decurso da implementação da ORU, em 

concreto da dinâmica e avaliação que for sendo feita da materialização da estratégia municipal de 

reabilitação urbana e a sua adaptação às necessidades específicas do território, à data.  

 

Assume-se, assim, um caráter mais flexível e ajustável à ORU, de forma a garantir a sua atualidade, 

reduzir eventuais alterações ou gerar constrangimentos desnecessários que coloquem em causa o 

princípio da proporcionalidade. 

 
Destacam-se também os instrumentos de natureza mais impositiva, que visam ‘pressionar’ o 

proprietário para a realização de intervenções de reabilitação urbana, como a imposição da obrigação 

Figura 5.2 

Instrumentos de Execução da Política Urbanística na ORU do Algoz 

 

Fonte: Adaptado de RJRU. 
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de reabilitar e, em caso de incumprimento, as obras coercivas, o arrendamento forçado ou a 

identificação de imóveis ou frações devolutos.  

 
Estes instrumentos serão utilizados em função das necessidades identificadas e das dinâmicas do 

mercado imobiliário, designadamente do mercado de arrendamento. Por conseguinte, no âmbito da 

monitorização anual da ORU, impor-se-á a identificação das necessidades e a consequente seleção e 

materialização de cada um destes instrumentos. 

 
Ora, é precisamente neste âmbito que se prevê a criação de uma “bolsa de arrendamento” e a 

concretização de uma atuação urbanística mais proativa, com a avaliação rigorosa do estado de 

conservação dos imóveis e, consequentemente, a operacionalização dinâmica dos instrumentos 

previstos (e.g. majorações e minorações). 

 
Sendo que, a seleção e implementação de cada um destes instrumentos de execução da política 

urbanística de reabilitação urbana, particularmente dos mecanismos de cariz impositivo, deve obedecer 

aos princípios da proporcionalidade e da eficácia e eficiência (CARVALHO, 2017, pág. 14), cabendo à 

entidade gestora mobilizar os recursos financeiros adequados e necessários para esse efeito, 

procurando a sustentabilidade financeira na gestão da ORU. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
Tendo por base a realidade do edificado na ARU do Algoz e a sua dinâmica de reabilitação (existente e 

perspetivada), e ainda atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 20.º do RJRU, determina-se que o 

âmbito temporal da ORU do Algoz seja de 15 anos, a contar da data da sua aprovação (vd. fig. 6.1). 

Findo este período, nada obsta a que “possa ser aprovada nova operação de reabilitação urbana que 

abranja a mesma área” (cfr. artigo 20.º, n.º 4, do RJRU). 

 

 

Figura 6.1 

Prazo de Execução da ORU do Algoz 
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Durante este período, a entidade gestora (Município de Silves) irá elaborar, anualmente, um relatório 

de monitorização da ORU e, a cada 5 anos, um relatório de avaliação da execução da mesma, a 

submeter à apreciação da Assembleia Municipal de Silves e objeto de oportuna publicitação (cfr. artigo 

20.º-A do RJRU). 

 
O instrumento de programação definido pode ser alterado a todo o tempo, designadamente como 

consequência de um relatório de avaliação da execução. 

 

7. MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Pretende-se, através do modelo de operacionalização, sistematizar a forma de concretização de cada 

um dos apoios previstos para a ORU do ponto de vista formal e administrativo. 

 

7.1. OS BENEFÍCIOS FISCAIS 

 
A possibilidade de aceder aos benefícios fiscais previstos no artigo 45.º do EBF implica a verificação 

prévia cumulativa, por parte do Município de Silves, de um conjunto de condições (cfr. artigo 45.º, n.º 

1), a saber: 

 
a) Seja realizada uma intervenção de reabilitação de edifícios promovida nos termos do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana; e, 

 
b) Em consequência da intervenção de reabilitação, o estado de conservação do imóvel deve estar 

dois níveis acima do anteriormente atribuído (devendo ostentar, no mínimo, um nível bom nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro) e devem estar 

cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos edifícios 

a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 53/2014, de 08 de abril. 

 
Resulta daqui a necessidade de o particular, antes de dar início à intervenção de reabilitação urbana, e 

após verificar que o imóvel em causa se localiza dentro da ARU do Algoz (por via de uma planta de 

localização), solicitar aos serviços municipais a certificação do estado de conservação do imóvel.  
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Esta certificação (válida por 3 anos1 e da competência do Município2) começa por ser prévia, para 

posteriormente ser complementada com a certificação a efetuar após a intervenção de reabilitação 

urbana, de onde resulta (pode resultar) a elegibilidade para os benefícios fiscais definidos (vd. fig. 7.1). 

 

 

 

Acresce ainda que o particular deverá provar o cumprimento dos requisitos de eficiência energética e 

de qualidade térmica aplicáveis, apresentando, juntamente com o pedido para beneficiar destes apoios, 

um certificado energético do imóvel ou fração. 

 
Como apoio à operacionalização destes benefícios, foram elaborados 2 formulários (a disponibilizar 

online) que permitem ao munícipe a obtenção de cada um destes títulos. Assim: 

 
Formulário 1 - visa a certificação do estado de conservação do imóvel (antes e depois da 

intervenção) (anexo 1.1); e, 

                                                
1 De acordo com o disposto no artigo 5.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
2 De acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

Figura 7.1 

Procedimento para obtenção de Benefícios Fiscais (artigo 45.º EBF) 

 

Fonte: Adaptado de EBF 
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Formulário 2 - visa a certificação de que o imóvel reúne os requisitos para usufruir dos 

benefícios fiscais previstos no artigo 45.º do EBF (anexo 1.2). 

 
O Município de Silves reserva-se o direito de recorrer, para efeitos de determinação do nível de 

conservação do imóvel, ao previsto na alínea b) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 266-

B/2012, de 31 de dezembro. 

 
A possibilidade de aceder aos benefícios fiscais previstos pelo artigo 71.º do EBF implica a verificação 

prévia cumulativa, por parte do Município de Silves, de um conjunto de condições (cfr. artigo 71.º, n.º 

23, do EBF), a saber: 

a) O imóvel se localize numa área de reabilitação urbana. 

b) Seja realizada uma intervenção de reabilitação de edifícios, tal como definida no Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, que cumpra uma das seguintes condições: 

i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 

verificado antes do seu início; 

ii) Um nível de conservação mínimo 'bom' em resultado de obras realizadas nos quatro anos 

anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das 

obras, incluindo o imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25 % do valor 

patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente. 

 
Resulta daqui, para além da verificação de que o imóvel em causa se localiza dentro da ARU do Algoz 

(por via de uma planta de localização), a necessidade de o particular demonstrar uma das duas 

situações referidas, sendo que: 

 
a) Para demonstrar a melhoria do estado de conservação do imóvel, deverá solicitar aos serviços 

municipais a certificação do estado de conservação do imóvel, antes e depois da realização da 

intervenção de reabilitação. Esta certificação é realizada por via de uma vistoria, é válida por 3 

anos1 e é da competência do Município2 (vd. fig. 7.2); 

 
b) Para demonstrar o nível de conservação mínimo, deverá solicitar aos serviços municipais a 

certificação do estado de conservação do imóvel; sendo que, para demonstrar a realização de 

                                                
1 De acordo com o disposto no artigo 5.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
2 De acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
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obras, deve apresentar o título urbanístico correspondente; para demonstrar o custo das obras 

e a sua relação com o valor patrimonial do edifício, deve apresentar despesas realizadas e 

avaliação do valor patrimonial do imóvel atualizado e, finalmente, demonstrar que o imóvel se 

destina a arrendamento para habitação permanente (vd. fig. 7.2). 

 

 

 

Como apoio à operacionalização destes benefícios, foram elaborados 2 formulários (a disponibilizar 

online) que permitem ao munícipe a obtenção de cada um destes títulos. Assim: 

Formulário 1 - visa a certificação do estado de conservação do imóvel (depois da intervenção) 

(anexo 1.1); e, 

 
Formulário 3 - visa a certificação de que o imóvel reúne os requisitos para usufruir dos 

benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do EBF (anexo 1.3). 

 

 

 

 

Figura 7.2 

Procedimento para obtenção de Benefícios Fiscais (artigo 71.º EBF) 

 

Fonte: Adaptado de EBF 
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7.2. ISENÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 

 
O regulamento de taxas e licenças municipais prevê um conjunto de benefícios fiscais para as 

intervenções urbanísticas de reabilitação urbana a realizar na ARU do Algoz, concretamente a isenção 

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

(cfr. artigo 16.º, n.º 5, alínea b), do RTLM, respeitante à taxa municipal de urbanização (TMU) (vd. fig. 

7.3). 

 

 

 

Resulta daqui a necessidade do particular, antes de mais, verificar que o imóvel em causa se localiza 

dentro da ARU do Algoz (por via de uma planta de localização), e, no âmbito do procedimento de 

licenciamento ou comunicação prévia, solicitar aos serviços municipais a isenção do pagamento da 

referida taxa, por via do formulário 4 (a disponibilizar online) (anexo 1.4). 

 

Esta isenção é reconhecida, nos termos do artigo 26.º, n.º 5, alínea b), do RTLM, por deliberação da 

Câmara Municipal de Silves, sob proposta fundamentada dos serviços municipais competentes (cfr. 

artigo 26.º, n.º 3, do RTLM). 

 

 

 

 

Figura 7.3 

Procedimento para obtenção de Isenção da Taxa Municipal de Urbanização 

 

Fonte: Adaptado de RTLM de Silves 
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7.3. ISENÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 
O regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves prevê um conjunto de benefícios 

fiscais para as intervenções urbanísticas de reabilitação a realizar em ARU, concretamente a isenção 

do pagamento da taxa de ocupação do espaço público por motivo de operação urbanística (cfr. 

artigo 17.º do RTLM).  

 
Resulta daqui a necessidade do particular, antes de mais, verificar que o imóvel em causa se localiza 

dentro da ARU do Algoz (por via de uma planta de localização), e, no âmbito do procedimento de 

licenciamento ou comunicação prévia, quando solicita a ocupação do espaço público para efeitos de 

realização de operação urbanística, solicitar aos serviços municipais a isenção do pagamento da 

referida taxa, por via do formulário 5 (a disponibilizar online) (anexo 1.5). 

 
Esta isenção é reconhecida, nos termos do artigo 26.º, n.º 4, do RTLM, por despacho do Presidente da 

Câmara Municipal de Silves, sob proposta fundamentada dos serviços municipais competentes (cfr. 

artigo 26.º, n.º 3, do RTLM). 

 

 

 

7.4. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DA TAXA DE IMI 

 
As majorações e minorações da taxa de IMI, que o Município de Silves pode determinar, são definidas 

anualmente pela Assembleia Municipal de Silves, sob proposta da Câmara Municipal de Silves, e, 

Figura 7.4 

Procedimento para obtenção de Isenção da Taxa de Ocupação do Espaço Público 

 

Fonte: Adaptado de RTLM de Silves 
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depois de comunicadas à Autoridade Tributária, têm implicação direta em cada um dos 

imóveis/frações, não havendo, por isso, necessidade de outro mecanismo de operacionalização das 

mesmas. 

 
De qualquer forma, é intenção do Município de Silves recorrer a este instrumento de discriminação 

positiva para as intervenções de reabilitação urbana e de discriminação negativa para os proprietários 

de imóveis degradados, devolutos ou em ruína, que não promovam a sua reabilitação, ficando, por 

isso, sujeitos a penalização no valor final do imposto a liquidar. 

 
Perspetiva-se que, em função da avaliação das dinâmicas territoriais de reabilitação da Vila do Algoz e 

das particularidades orçamentais do Município de Silves, possa haver uma tendência prevalecente na 

adoção destes benefícios fiscais, no seu todo ou em parte. 

 
Porém, importa clarificar o procedimento de avaliação do estado de conservação e do grau de 

ocupação dos imóveis, designadamente os conceitos a considerar: 

 
a) Imóvel ou fração devoluto1 - aquele que, durante um ano, se encontre desocupado, mediante 

a confirmação dessa desocupação por vistoria dos serviços e assumindo como indicadores de 

desocupação os seguintes: 

 
 A inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações e de 

fornecimento de água, gás e eletricidade; 

 
 A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás, eletricidade e 

telecomunicações; e, 

 
 A existência cumulativa de consumos baixos de água e eletricidade, considerando-se 

como tal os consumos cuja faturação relativa não exceda, em cada ano, consumos 

superiores a 7 m2, para a água, e de 35 kWh, para a eletricidade. 

b) Imóvel ou fração degradado2 - aquele que face ao seu estado de conservação, não cumpre 

satisfatoriamente a sua função ou faça perigar a segurança de pessoas e bens. 

 

                                                
1 Nos termos do estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de 
maio. 
2 Nos termos do estatuído no artigo 2.º, n.º 8, do CIMI. 



                                                                Operação de Reabilitação Urbana do Algoz 

38 

c) Imóvel ou fração em ruína - aquele de cuja vistoria, nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 

266-B/2012, de 31 de dezembro, resultar um estado de conservação de 1 ou 2. 

 

7.5. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 
Dos vários instrumentos de execução da política urbanística definidos no RJRU, destacamos agora o 

direito de preferência, do qual resulta que, aquando da realização de transmissões onerosas, entre 

particulares, de terrenos, edifícios ou frações, o Município de Silves pode exercer o seu direito de 

preferência (cfr. artigo 58.º, n.º 1, do RJRU). Assim sendo, para operacionalizar este procedimento, foi 

criado um diagrama (vd. fig. 7.5) que determina as condições e o circuito deste procedimento. 

 

 

 

Assumindo, como pressuposto base, que a ORU do Algoz não identifica nenhum terreno, edifício ou 

fração, sobre os quais o Município de Silves pretenda exercer o direito de preferência, remete-se antes 

essa análise caso a caso, em função do ‘momento’ e da avaliação que é feita à execução da ORU, 

podendo, neste contexto, a entidade gestora da ORU determinar o seu interesse no exercício do direito 

de preferência. 

 

Como apoio à operacionalização deste instrumento, e não obstante o procedimento se poder 

desenvolver por via da plataforma «Casa Pronta», foi elaborado o formulário 1 (a disponibilizar online) 

que permite ao munícipe a obtenção da declaração do exercício do direito de preferência (anexo 1.6). 

Figura 7.5 

Procedimento para obtenção de Certidão de Direito de Preferência 
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7.6. BOLSA DE ARRENDAMENTO 

 
Um dos instrumentos à disposição do Município de Silves na concretização da sua estratégia de 

reabilitação urbana é o arrendamento forçado, que, como medida impositiva, será objeto de uma 

ponderação rigorosa ao abrigo de um juízo de adequação e necessidade.  

 
A sua concretização é efetuada mediante a criação de uma bolsa de arrendamento que poderá integrar 

os imóveis devolutos, assim identificados pelo Município de Silves, em alternativa à aplicação da 

majoração anual ao triplo de IMI prevista no artigo 112.º, n.º 3, alínea b), do CIMI. 

 
Nestes termos, com a identificação do imóvel ou fração como devoluto, o Município de Silves determina 

ponderadamente, caso a caso, o interesse em integrar o referido imóvel na bolsa de arrendamento 

municipal, designadamente atendendo ao estado de conservação do mesmo e às necessidades de 

habitação identificadas, à data, pelos serviços municipais competentes. 

 
O proprietário, depois de notificado da intenção do Município de Silves, manifesta a sua 

disponibilidade/interesse em que o seu imóvel ou fração integre a referida bolsa de arrendamento, o 

que é traduzido na celebração de um contrato de cedência. 

 
Posto isto, a alocação do imóvel ou fração ao mercado de arrendamento é efetuado pelos serviços 

municipais com competências no domínio da habitação, atendendo às necessidades inventariadas. 

 

7.7. APOIOS FINANCEIROS MUNICIPAIS 

 
Por iniciativa do Município de Silves estão ainda disponíveis, para as intervenções de reabilitação 

urbana que venham a ocorrer na ARU do Algoz, dois programas de apoio financeiro direto.  

 
Referimo-nos ao Programa de Apoio à Dinâmica Social e Económica (PADSE) e ao Programa de Apoio 

à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB). 

 
A implementação destes dois programas, apesar das linhas gerais definidas na ARU do Algoz1, carece 

de uma regulamentação específica que se encontra em anexo à ORU, concretamente: 

                                                
1 E retomados neste documento. Vd. capítulo 4.2. 
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 Regulamento do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

(PAHAB) (anexo 2.1); 

 Formulário de candidatura ao PAHAB (anexo 2.2); 

 Minuta de contrato a celebrar no âmbito do PAHAB (anexo 2.3); 

 

 Regulamento do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) 

(anexo 3.1); 

 Formulário de candidatura ao PADSE (anexo 3.2); 

 Minuta de contrato a celebrar no âmbito do PADSE (anexo 3.3). 

 

8. INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

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

governança como praxis do princípio 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 quadro, assumem-se as novas tecnologias como instrumentos privilegiados de apoio à gestão da 

ORU do Algoz. Em concreto, serão divulgados, no site institucional do Município de Silves, no espaço 

destinado exclusivamente à reabilitação urbana, entre outra informação, os benefícios de que o 

particular pode usufruir ao promover intervenções de reabilitação urbana dentro da ARU do Algoz e a 

sua operacionalização. 

 
Paralelamente, serão realizadas diversas iniciativas de informação pública relativamente à reabilitação 

urbana, procurando envolver e comprometer os cidadãos neste desígnio, aproveitando e potenciando 

os diferentes apoios disponíveis. 

 

9. EFICÁCIA E APLICABILIDADE TEMPORAL DOS BENEFÍCIOS 

 

Foi opção do Município de Silves proceder à definição da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) do 

Algoz em fase posterior à da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Algoz.  
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No entanto, considerando a descoincidência temporal da ORU face à dinâmica territorial, 

principalmente a de natureza urbanística, considera-se que os benefícios fiscais no domínio da 

reabilitação urbana deverão ter eficácia retroativa em relação às operações urbanísticas iniciadas após 

a entrada em vigor da ARU do Algoz (Aviso n.º 10055/2021, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 103, de 27 de maio de 2021), mas antes da aprovação da sua ORU. 

 
Esta questão da retroatividade é particularmente sensível, atendendo à participação e envolvimento 

que os privados tiveram (e mantêm) aquando da delimitação da ARU do Algoz. 

 
Assim, por uma questão de elementar justiça e de respeito para com o princípio da proteção da 

confiança relativamente às iniciativas já desenvolvidas e/ou em curso, determina-se uma eficácia 

retroativa para as medidas previstas neste documento, nomeadamente no que respeita à obtenção de: 

 
1. Benefícios fiscais previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF); 

2. Obtenção de isenção/redução de taxas municipais tipificadas no Regulamento de Taxas e 

Licenças Municipais (RTLM) do Município de Silves; 

3. Admissibilidade das candidaturas aos programas de apoio financeiro. 

 
Neste sentido, os benefícios fiscais previstos em lei vigente beneficiam de uma retroatividade reportada 

à entrada em vigor da ARU do Algoz - o que significa que os incentivos fiscais previstos na ORU, objeto 

de previsão legal em vigor, podem ser invocados em relação a operações urbanísticas iniciadas após a 

entrada em vigor da ARU e antes da aprovação da ORU do Algoz. 

 
Por fim, e no que concerne a pretensão de beneficiar de isenções previstas no artigo 45.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, importa esclarecer que a retroatividade desses benefícios fiscais fica 

condicionada à existência de uma vistoria prévia à realização da intervenção de reabilitação urbana, de 

forma a verificar a melhoria (em pelo menos 2 níveis) do estado de conservação do imóvel. 

 

10. CONCLUSÕES 

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

na construção, que se refletiu num forte crescimento dos perímetros urbanos, a par do envelhecimento 

e abandono dos espaços centrais ou históricos, a reabilitação urbana emerge como uma oportunidade 

e parte da solução para regenerar esses espaços. É com esse propósito que irrompe o RJRU, 
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incentivando a delimitação de ARU, marcando, deste modo, uma nova tendência da política pública de 

solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 

 
Face a este contexto temporal e jurídico, e perante a condição da vila do Algoz, com um “núcleo 

histórico” nobre, mas empobrecido e com sinais de degradação e esvaziado e com reduzido dinamismo 

económico ou urbanístico que potencie a sua atratividade, o Município de Silves, empenhado e 

comprometido com o desenvolvimento local, decidiu delimitar uma ARU para a vila e aprovar a 

respetiva ORU. 

 
Esta última, sem constituir uma panaceia, deverá consubstanciar um mecanismo de estímulo à 

mudança e contribuir para um diagnóstico reservado da situação existente, bem como incentivar uma 

ação estratégica orientada, integrada e concertada com os atores locais, com vista à recuperação, 

beneficiação e conservação do edificado e regeneração da vila, enquanto via de promoção do 

desenvolvimento local e do bem-estar das populações. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Formulários de Acesso a Apoios no âmbito da Reabilitação Urbana 

 

ANEXO 2 - Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

(PAHAB) 

 

ANEXO 3 - Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) 

 

 

 


