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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Aljustrel (PERU) 

da Área de Reabilitação Urbana de Aljustrel (ARU), desenvolvido em conformidade com o definido 

no Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 

de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e alterado pelo  

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho. 

A vila de Aljustrel foi já alvo de delimitação de ARU, sendo que a última foi aprovada em 2017 (Aviso 

n.º 11529/2017, publicado no Diário da República II Série, n.º 189 de 29 de setembro), tendo em 

conta que a mesma não foi alvo de operacionalização nos três anos sequentes à sua delimitação, 

aquela ARU caducou, pelo que no presente documento se apresenta o PERU bem como a 

delimitação de uma nova ARU (Planta n.º 1). 

O PERU foi desenvolvido ao longo de três etapas: 

• Etapa 1 – Caracterização e Diagnóstico e definição das opções estratégicas e do limite da ARU 

• Etapa 2 – Definição do Programa da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e 

Operacionalização 

• Etapa 3 – Versão Final do PERU após discussão pública 

E organiza-se da seguinte forma: 

• No capítulo 2, é feito o enquadramento legal e a organização dos trabalhos do PERU de 

Aljustrel; 

• No capítulo 3, é feito o enquadramento territorial, e é apresentada a proposta de delimitação da 

ARU bem com os seus objetivos;  

• No capítulo 4, é feita a caracterização e diagnóstico da situação atual; 

• No capítulo 5, é apresentada a síntese do diagnóstico tendo com conta  a caracterização 

desenvolvida; 

• No capítulo 6, são descritas as opções estratégias de reabilitação urbana; 

• No capítulo 7, são apresentadas as ações estruturantes; 

• No capítulo 8, é apresentada a operacionalização da Operação de Reabilitação Urbana (ORU). 

A organização do PERU teve em consideração o disposto no artigo 33.º do RJRU – Programa 

estratégico de reabilitação urbana - sendo os respetivos conteúdos enquadrados nos capítulos que 

se seguem (Quadro 1.1). 
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Quadro 1.1 | Conteúdo do PERU de acordo com o artigo 33.º do RJRU 

Conteúdo do PERU de acordo com o artigo 33.º do RJRU 
Capítulo do presente 

documento 

“a) Apresentar as opções estratégicas de reabilitação da área de reabilitação urbana, 
compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

Capítulos 3 e 6 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana;  Subcapítulo 8.4 

c) Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da 
operação de reabilitação urbana;  

Capítulos 6 e 7 

d) Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações 
estruturantes de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm 
por objeto os edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços 
urbanos e verdes de utilização coletiva, e as atividades económicas; 

Capítulo 7 

e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da 
respetiva operação de reabilitação urbana; 

Subcapítulo 8.2 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas 
pelos proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento 
das ações de reabilitação; 

Subcapítulo 8.3 

g) Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as ações de 
iniciativa pública necessárias ao desenvolvimento da operação; 

Subcapítulo 8.4 

h) Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual 
deve incluir uma estimativa dos custos totais da execução da operação e a 
identificação das fontes de financiamento (…)” 

Subcapítulo 8.4 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A ARU, Área de Reabilitação Urbana, é definida na alínea b) do n.º 2 do RJRU como “a área 

territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos 

edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e 

verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, 

segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação 

de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação 

urbana”. 

De acordo com o RJRU, cada ARU corresponde a uma ORU que pode assumir uma das seguintes 

tipologias: 

• A ORU simples, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, 

dirigindo-se principalmente à reabilitação do edificado, num quadro articulado de coordenação 

e apoio da respetiva execução; 

• A ORU sistemática, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma 

área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos 

e dos espaços verdes urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do 

tecido urbano, associada a um programa de investimento público. 

As ORU são aprovadas através de instrumento próprio ou de plano de pormenor de reabilitação 

urbana e deverão conter a definição do tipo de operação de reabilitação urbana e a estratégia de 

reabilitação urbana ou o programa estratégico de reabilitação urbana, consoante a operação de 

reabilitação urbana seja simples ou sistemática. 

No caso concreto de Aljustrel, o Município optou pela elaboração de uma ORU sistemática, pelo 

que a entidade gestora da operação (neste caso o Município) fica obrigada a desenvolver um PERU 

para a área em causa e que sirva de referencial orientador de toda a intervenção. O PERU, a aprovar 

através de instrumento próprio deverá ser desenvolvido de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

33.º do RJRU, que se transcreve de seguida. 

“1 - As operações de reabilitação urbana sistemáticas são orientadas por um programa estratégico 

de reabilitação urbana. 

2 - O programa estratégico de reabilitação urbana deve, sem prejuízo do tratamento de outras 

matérias que sejam tidas como relevantes: 

a) Apresentar as opções estratégicas de reabilitação da área de reabilitação urbana, compatíveis 

com as opções de desenvolvimento do município; 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana; 

c) Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de 

reabilitação urbana; 
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d) Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes 

de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as 

infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as 

atividades económicas; 

e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva 

operação de reabilitação urbana; 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos 

proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de 

reabilitação; 

g) Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as ações de iniciativa 

pública necessárias ao desenvolvimento da operação; 

h) Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual deve incluir uma 

estimativa dos custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de financiamento; 

i) Identificar, caso não seja o município a assumir diretamente as funções de entidade gestora da 

área de reabilitação urbana, quais os poderes que são delegados na entidade gestora, juntando 

cópia do ato de delegação praticado pelo respetivo órgão delegante, bem como, quando as funções 

de entidade gestora sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação urbana, quais os poderes 

que não se presumem delegados 

j) Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração de plano de pormenor 

de reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir através do mesmo.” 

Acresce ainda que, de acordo com o artigo 32.º do RJRU, a aprovação de uma ORU sistemática 

constitui causa de utilidade pública para efeitos da expropriação ou da venda forçada dos imóveis 

existentes na ARU, bem como da constituição sobre os mesmos das servidões necessárias à 

execução da operação de reabilitação urbana. 

2.2. ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO PERU DE ALJUSTREL 

O PERU de Aljustrel foi desenvolvido de acordo com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU, 

apresentando as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de estudo, 

estabelecendo o prazo de execução da operação, definindo as prioridades da operação e 

identificando as ações estruturantes (com distinção entre o que é de iniciativa pública e privada), 

determinando o modelo de gestão e de execução da operação, apresentando o quadro de apoios e 

incentivos às ações de reabilitação e definindo o programa de financiamento da operação e 

possíveis fontes de financiamento. 

De acordo com o artigo 17.º do RJRU, a aprovação de uma ORU, através da elaboração de um 

PERU, é competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Após a aprovação por parte da Câmara Municipal, o projeto de ORU de Aljustrel foi, 

simultaneamente: 

• Submetido a discussão pública, a promover nos termos do previsto no regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial (RJIGT) para os planos de pormenor (cf. n.º 4 do artigo 17.º 

do RJRU); 

• Remetido ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP. (IHRU), por meios eletrónicos, 

para emissão de parecer não vinculativo no prazo de 15 dias (cf. n.º 3 do artigo 17.º do RJRU). 
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Decorrido o prazo legal para o processo de discussão pública, foi produzido o relatório de 

ponderação da discussão pública analisando os resultados das eventuais alterações sugeridas, quer 

no parecer do IHRU, quer no processo de discussão pública (como não foram recebidas 

participações, não foi necessário reformular o documento e reenviar, novamente, para apreciação 

e deliberação em sede de reunião de Câmara Municipal, nem para apreciação do IHRU). 

Concluído este processo, o projeto de ORU deverá ser enviado para apreciação e deliberação por 

parte da Assembleia Municipal. Em caso de aceitação, o ato de aprovação da ARU e ORU de 

Aljustrel deverá ser enviado para publicação através de Aviso na 2.ª Série do Diário da República 

e, em simultâneo, divulgado na página eletrónica do Município de Aljustrel. 

Por fim, o Município prestará informação ao IHRU sobre a publicação do aviso no Diário da 

República que aprova a ORU. 

No processo de desenvolvimento do PERU de Aljustrel destaque para a participação pública 

realizada através de duas plataformas online1, onde foi pedido aos participantes que aferissem 

eventuais lacunas e erros na caracterização e diagnóstico; que se as ações identificadas contribuem 

efetivamente para concretização dos objetivos bem como, caso entendessem que identificassem 

outras ações a incluir. O resultado destes processos participativos é apresentado no Anexo I. 

 

 
1 https://sites.google.com/…/perualjustrel/p%C3%A1gina-inicial; https://forms.gle/vmqQSmNG5ZxyqaRDA  

https://sites.google.com/…/perualjustrel/p%C3%A1gina-inicial
https://forms.gle/vmqQSmNG5ZxyqaRDA
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3. A ARU DE ALJUSTREL  

3.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A vila de Aljustrel localiza-se na freguesia com o mesmo topónimo e revela uma posição central 

relativamente ao município (Figura 3.1), estando envolvido a Oeste, Sul e Este por áreas de indústria 

extrativa e a Norte por áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional. 

 

Fonte: CAOP (2019); Câmara Municipal de Aljustrel  

Figura 3.1 | Enquadramento Geográfico da Vila de Aljustrel 

Numa visão holística, a vila de Aljustrel desenvolve-se numa simbiose entre duas colinas e um vale, 

onde os casarios – dispostos em pequenos patamares – constituem um belveder para a paisagem 

envolvente, na qual se vislumbra uma planície predominantemente cerealífera a contrastar com uma 

paisagem tipicamente mineira com as lagoas de água ácida, as galerias de óxido de ferro 

abandonadas e com os vestígios de minério, que pulverizam o território (Fotografia 3.1). 
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Fotografia 3.1 | Imagens de Aljustrel  

A vila de Aljustrel dispõe de bons acessos rodoviários, compostos por estradas nacionais e 

municipais, ligando entre si as freguesias rurais e entre estas a vila de Aljustrel, nomeadamente 

através do CM 1057, do CM 539, da EN 383, da EN 263, da EN 2 e da ER 261. A principal via de 

acesso da freguesia, e também do concelho, é a autoestrada do Sul A2 (Lisboa-Algarve), cujo nó 

mais próximo dista de 6 km da vila de Aljustrel. 

A vila de Aljustrel engloba, a sudoeste, os bairros mineiros de Algares de Baixo,  de Algares de Cima 

e o bairro do Plano, o bairro dos Eucaliptos e o bairro de Vale D’Oca/Santa Bárbara, assim como, o 

bairro Azul, a nordeste, e o bairro do Malpique próximo do centro da vila (Figura 3.2). 
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Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel  

Figura 3.2 | Enquadramento Topográfico da Vila de Aljustrel 

3.2. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU 

A aprovação da delimitação da ARU de Aljustrel foi publicada através do Aviso n.º 11529/2017, 

publicado no Diário da República II Série, n.º 189 de 29 de setembro. Esta ARU é designada por 

“nova” na medida em que no passado já tinham sido delimitadas duas ARU: a ARU de Aljustrel 

publicada no Diário da República II Série, n.º 47, de 9 de março, através do Aviso n.º 2537/2015, de 

9 de março, e alterada pelo Aviso n.º 14822/2015, de 18 de dezembro; e, a ARU Av.ª 1.º de Maio / 

Av.ª dos Algares publicada no Diário da República II Série, n.º 187, de 27 de setembro, através do 

Aviso n.º 12066/2013. A ARU de 2017 abrange assim as duas ARU anteriormente delimitadas. 

Contudo, e tendo em conta que o RJRU dispõe no seu artigo 15.º que as ARU caducam num prazo 

de três anos, caso não seja desenvolvida a respetiva ORU, verifica-se que a ARU de 2017 caducou 

a 29 de setembro de 2020 uma vez que não foi aprovada a respetiva ORU. De acordo com o número 

2 do artigo 7.º do RJRU, “a aprovação de delimitação de áreas de reabilitação urbana e da operação 

de reabilitação urbana pode ter lugar em simultâneo”, com base nesse pressuposto, define-se agora 

uma nova ARU de Aljustrel, ARU 2020, e consequentemente a ORU, refletido pelo presente 

documento, tendo em consideração o que se encontra previsto no RJRU. 

Como já anteriormente referido, as áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos 

que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas 

urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma 
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intervenção integrada. Podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, património 

cultural, imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas 

urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

Para a delimitação da ARU 2020, foram tidos em consideração, para além das anteriores ARU, um 

conjunto de critérios, que foram ponderados e adotados com o intuito principal de potenciar a 

concretização dos objetivos gerais enunciados no RJRU e, mais especificamente, os objetivos 

enunciadas no capítulo seguinte. Desta forma, foram considerados os seguintes critérios: 

• Coerência com a configuração da estrutura urbana da vila e sua evolução, integrando na ARU 

2020 todo o solo urbano, como tal definido no PDM em vigor, onde se incluem os espaços 

urbanos mais antigos e centrais, e onde se concentra o património histórico e arquitetónico da 

vila; 

• Inclusão das áreas onde o número de edifícios degradados é mais significativo e que, por isso, 

carecem de uma estratégia integrada de reabilitação urbana, em que os investimentos de 

natureza pública em reabilitação de equipamentos e em requalificação dos espaços públicos 

sejam acompanhados de um programa de estímulos à iniciativa;  

• Inclusão de uma malha urbana central e de áreas urbanas consolidadas envolventes como 

sejam os bairros mineiros situados na periferia da vila de Aljustrel, que apresentam alguma 

degradação, principalmente ao nível dos espaço e equipamentos urbanos, onde existem já 

alguns edifícios privados e públicos devolutos e onde se constata a perda de alguma população 

residente. 

 

A proposta de delimitação da ARU Aljustrel, que totaliza cerca de 256,73 ha encontra-se 

representada na Planta n.º 1, em anexo. 

3.3. OBJETIVOS DA ARU DE ALJUSTREL 

A vila de Aljustrel caracteriza-se, como muitas outras, por um processo de abandono e 

descaracterização promovido pela “desertificação populacional e o crescimento das zonas 

suburbanas, pela deslocalização de comércio e serviços, insuficiência de urbanidade e de respostas 

vivenciais, o aumento da mobilidade e a crescente atratividade de outros polos e centros urbanos, 

a ausência de imaginação e de reinvestimento dos agentes económicos locais, a degradação do 

edificado, a renegação da urbe pela envolvente paisagística, ambiental e natural, entre outros que 

se conjugam e interagem”. 

Independentemente de se propor uma nova delimitação para a ARU de Aljustrel, os objetivos agora 

apontados estão em linha com a anterior ARU delimitada em 2017, com efeito a ARU 2020  pretende 

“reconquistar os habitantes, criando um ambiente propício para o rejuvenescimento das atividades 

económicas, culturais e desportivas e encontrar soluções viáveis para os espaços hoje mais 

abandonados” 2. 

 
2 Justificação para a elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de uma operação de reabilitação urbana de Aljustrel, julho 
de 2017 (Fonte: Site da CM Aljustrel) 
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A ARU de Aljustrel assenta na valorização e dignificação dos espaços, dos equipamentos e do 

ambiente urbano. Tendo como prioridades de intervenção a realização de operações que visem 

requalificar os espaços verdes urbanos, a requalificação dos arruamentos, a melhoria das 

infraestruturas urbanas e a recuperação dos edifícios públicos e privados. 

A ARU 2020 assume os a requalificação urbana e a promoção de uma maior qualidade de vida da 

população, confirmando os seguintes objetivos específicos, já anteriormente definidos: 

• “Valorizar e dignificar os espaços públicos especialmente as zonas verdes e espaços de 

circulação e permanência, promovendo as áreas pedonais e garantindo a qualidade urbana; 

• Requalificar esta área urbana, na perspetiva da sua revitalização, procurando torná-la 

novamente atrativa, de modo a fomentar a reabilitação dos edifícios, das infraestruturas 

degradadas, dos edifícios devolutos, a fixação de novos moradores (invertendo a atual 

tendência para a desertificação dos centros urbanos) e criando condições para a sua 

dinamização económica e social; 

• Melhorar a qualidade funcional e patrimonial dos espaços públicos preservando a morfologia 

urbana e a qualidade ambiental; 

• Induzir padrões de mobilidade urbana mais seguros e sustentáveis, garantindo uma melhor 

gestão da via pública e dos demais espaços de circulação, promovendo a criação e a melhoria 

das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada.3” 

 
3 Justificação para a elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de uma operação de reabilitação urbana de Aljustrel, julho 
de 2017 (Fonte: Site da CM Aljustrel) 
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4. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

4.1. METODOLOGIA  

A presente caracterização e diagnóstico no âmbito do PERU de Aljustrel,  baseia-se: 

• Na análise dos dados dos Censos 2011 (particularmente a caracterização da população 

residente, edifícios e alojamentos); 

• No tratamento de informação recebida da Câmara Municipal de Aljustrel; 

• Na análise das peças escritas e desenhadas do Plano Diretor Municipal (PDM); 

• No trabalho de campo desenvolvido pela equipa, para o levantamento funcional e estado de 

conservação do edificado. 

A área de estudo, ou seja, a área analisada corresponde à proposta de delimitação da ARU de 

Aljustrel apresentada no capítulo 3.2. e na Figura seguinte. 

 

Figura 4.1 | Limite da área da ARU e Limite da área de estudo 

No que se refere à informação proveniente dos Censos de 2011 (utilizada para a caraterização da 

população e do parque habitacional) recorreu-se à informação constante na Base Geográfica de 

Referenciação de Informação (BGRI)  relativamente às subsecções estatísticas.  
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Das 172 subsecções que abrangem total ou parcialmente o perímetro urbano da vila de Aljustrel, 

foram excluídas as 7 subsecções periféricas, por não constituírem um lugar geográfico4 e, 

concomitantemente, abarcarem uma área muito extensa, que extravasa a área da vila (Figura 4.2). 

Esta opção não terá um impacto significativo na deturpação dos resultados globais da análise, na 

medida em que correspondem a subseções com um reduzido ou inexistente número de edifícios, 

alojamentos e população residente. 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.2 | Cruzamento entre o limite da área de estudo e as subsecções estatísticas 

Desta forma, a área de estudo compreende 165 subsecções estatísticas, com uma área de 263 

hectares, correspondendo, quase na totalidade, o perímetro urbano de Aljustrel (Figura 4.3). 

 
4 Designadas por subsecções residuais. 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.3 | Cruzamento entre o limite da área de estudo e as subsecções estatísticas consideradas 

A análise ao parque habitacional apoiou-se, ainda, em duas visitas técnicas ao local, por forma a 

aferir o respetivo estado de conservação do edificado5 e ao levantamento funcional de acordo com 

as seguintes tipologias: 

• Alojamento e Restauração; 

• Associações; 

• Comércio e Retalho; 

• Equipamentos; 

• Indústria; 

• Outras atividades e serviços. 

A determinação do estado de conservação obedeceu aos critérios definidos pelo Método de 

Avaliação do Estado de Conservação (MAEC) dos edifícios, publicado pela   

 
5 O estado de conservação de um edifício ou fração é determinado nos termos do disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano 
(NRAU) e no Decreto-Lei nº 156/2006, de 8 de agosto. 
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Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 novembro, na sua atual redação, segundo os níveis de conservação, 

nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

É de referir, todavia, a existência de pequenos ajustes, de modo a contemplar as especificidades da 

realidade existente. Esses ajustamentos contemplam, essencialmente, a agregação dos níveis 

“Razoável, Bom e Muito Bom”. Além disso foram criados dois níveis adicionais de “Em Obras” e de 

“Ruína”, mantendo-se assim uma hierarquização do estado de conservação em cinco níveis de 

classificação. Face ao exposto apresentam-se as tipologias do estado de conservação 

consideradas: 

Quadro 4.1 | Síntese do estado de conservação 

Tipologia de Conservação Descrição 

Em Obras 
Obras de edificação, incluindo obras de construção nova, assim 
como obras de reabilitação, reconstrução, conservação e ampliação  

Razoável, Bom ou Muito Bom 
Ausência de anomalias ou anomalias sem significado, reparação de 
fácil execução. 

Mau 

Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos 
de correção de difícil execução;  

Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem trabalhos 
de correção de fácil execução. 

Péssimo 
Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem trabalhos 
de correção de difícil execução;  

Ruína Sem telhado ou paredes. Ausência de habitabilidade. 

 

Salienta-se para o facto da informação cartográfica do edificado, disponibilizada pela Câmara 

Municipal de Aljustrel, por ser do ano de 2010, não se encontrar totalmente completa uma vez que 

se detetou, através dos ortofotomapas de 2019, a omissão de algumas construções, conforme 

exemplo seguinte: 
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Figura 4.4 | Exemplo de cartografia de edificado em falta 

Nesse sentido, tendo como base os ortofototomapas de 2019, foi desenvolvido um trabalho de 

vectorização dos edifícios/construções em falta. 

4.2. ORIGEM E EVOLUÇÃO URBANÍSTICA DE ALJUSTREL  

“[…] o couto mineiro de Aljustrel existe inserido num concelho onde vila e mina coexistem e se 

sobrepõem em regime aberto com a circulação livre dos indivíduos entre uma e outra, quase sem 

se darem conta disso.” (Fonseca, 2007:103) 

 

“O topónimo Aljustrel não tem proveniência reconhecida e não é possível apurar qual o significado 

da palavra. Apercebemo-nos que não tem qualquer semelhança com o nome Vipasca, nome dado 

pelos romanos à Vila. A palavra “Al-lustre” é-nos dada pelos Mouros, pois é encontra-se no 

documento em Latim que trata de uma carta de doação feita por D. Sancho II à Ordem Militar de 

Santiago bem como no primeiro foral, onde consta, a palavra “Al Lustre”6” (Gomes, 2018:6).  

 
6 Com o desenvolvimento da língua portuguesa surge a palavra Aliuster. Ao longo do século XV e XVI, os escrivães empregavam o 
termo “Aljuster”. Este termo é empregue ainda ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. Por outro lado, no século XVIII aparece 
gradualmente o termo Aljustrel, acabando por ficar finalmente fixado nos finais do século XIX. 
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No entanto, a história de Aljustrel surge sobejamente associada à existência do jazigo de minério, 

cujo desenvolvimento da atividade, durante dois mil anos, lhe conferiu uma história e uma paisagem 

particular (Fonseca, 2006; Brás, 2016).  

 

Fotografia 4.1 | Imagens de Aljustrel 

“Supõe-se que a exploração de metais em Aljustrel, a mineração e a metalurgia tiveram início em 

finais do terceiro milénio a.C., durante a Idade do Cobre, tendo sido recolhidos materiais que o 

comprovam no cerro morro de Nossa Sr.ª do Castelo, local onde se situava o povoado desse 

período. Este local está equidistante dos potentes chapéus de ferro de Algares e S. João do Deserto, 

sítios onde teria lugar a exploração mineira. 

A ocupação da Idade do Bronze situava-se no cerro (morro) de Mangancha, mais próximo dos filões 

de S. João do Deserto. É também neste cerro que tem início a ocupação romana nos finais do séc. 

I a.C., que aí se terá instalado dando início à exploração mineira e à construção de um novo 

povoado, Vipasca, situado na proximidade de Algares e com fácil acesso, no local hoje conhecido 

como Valdoca, Vale da Oca ou Val d’Oca.  
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Fonte: Brás (2016:35) 

Figura 4.5 | Localização dos vestígios romanos 

Esta exploração mineira durou até ao séc. IV d.C., com oscilações na produção, coincidentes com 

as crises do Império, sendo então abandonada, pelo menos com o carácter industrial que até aí 

tinha tido lugar. 

Só voltamos a encontrar referência à existência de uma mina, no Foral de 1252, em que a Ordem 

de Santiago da Espada reserva para si os rendimentos da mina, porventura um sinal de que a mina 

continuaria a produzir. Mais tarde, no início do séc. XVI, no rol de minas existentes no país do 

Regulamento Mineiro de Ayres do Quintal, vem mencionada a mina de Aljustrel. 

É também no séc. XVI, que aparece documentada, pela primeira vez, a Aldeia das Magras. No 

recenseamento de 1527 (Numeramento de 1527), mandado executar por D. João II, a freguesia de 

Aljuster é descrita como possuindo três aldeias: a aldeya das Magras com 35 vizinhos; a aldeya de 

Rey de Moinhos com 30 vizinhos e Corte Vicente Anes com 18 vizinhos. A freguesia teria ao todo 

200 vizinhos ou seja 1243 pessoas. Construída nos arrabaldes de Aljustrel, com a expansão 

urbanística verificada nos finais do séc. XIX e princípios do séc. XX, viria a ser absorvida pela malha 

urbana da própria vila. 

Posteriormente, em 1848, é atribuída a primeira concessão de exploração mineira, em Aljustrel, a 

um cidadão espanhol, Sebastião Gargamala, que por ter efetuado poucos trabalhos perdeu a 

concessão. A mesma é então atribuída à Lusitanian Mining Company que também só labora durante 

dois anos, pelo que a concessão é então transferida para uma firma portuguesa, a Companhia de 

Mineração Transtagana, que dá inicio a uma exploração em grande escala, durante quinze anos, 
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com introdução de transporte ferroviário e tratamento do minério. Contudo, devido a uma conjuntura 

desfavorável no mercado internacional, a empresa acaba por falir e a concessão passa para a casa 

bancária Fonseca, Santos & Vianna7.  

Neste contexto, no início do séc. XIX, os povoados mineiros eram precários, constituídos na maioria 

dos casos por trabalhadores oriundos de outros territórios. Só na segunda metade do séc. XIX, é 

que a situação começa a inverter-se, com a exploração da mina por parte da empresa Transtagana, 

[período no qual se constata] que a população duplica, no período entre 1867 a 1882. Contudo, a 

empresa abre falência e os mineiros vêm-se obrigados a emigrar. 

Em 1895, as minas são compradas pela companhia Belga que dinamiza o seu funcionamento, de 

tal forma, que a população triplica (de 3000 para 9000 habitantes). A este período vai corresponder 

provavelmente a maior expansão urbana da vila e, como referido anteriormente, em finais do séc. 

XIX a vila começa a unir-se com a aldeia das Magras. 

Por outro lado, o posicionamento dos recursos geológicos longe do centro urbano leva a que tenham 

que ser implantadas novas infraestruturas necessárias ao desenvolvimento da produção. Deste 

modo, é criada uma rede viária de ligação e a construção de polos habitacionais capazes de albergar 

o aumento efetivo dos trabalhadores, surgindo dois novos povoados em torno das minas de Algares 

e S. João do Deserto. Assim, a implantação das infraestruturas fez-se em terrenos adquiridos pela 

companhia mineira para o efeito. Alguns, como estratégia de autossuficiência, na implementação 

de um sistema agrícola. 

 

Fonte: Brás (2016:21) 

Figura 4.6 | Infraestruturas mineiras 

 
7 Este banco vai-se associar a uma empresa belga e criar a Société Anonyme Belge des Mines d’Aljustrel, que vai explorar a mina até 
1975, embora ao longo da sua existência se tenha associado com novos parceiros e assumido outras designações. Em 1975, a empresa 
é nacionalizada passando a designar-se Pirites Alentejanas, nome que perdurou até 2009, embora tenha mudado diversas vezes de 
dono. Atualmente pertence novamente a um grupo português (Martifer) assumindo o nome de Almina - Minas do Alentejo. 
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A planificação dos povoados obedeceu a uma tipologia comum a todas as cidades/povoados 

industriais, apesar das características específicas de cada caso. No caso de Aljustrel, compunham-

se de conjuntos de edifícios em banda, denominados quartéis. As casas situadas nas extremidades 

eram maiores e destinavam-se aos capatazes; as restantes, ao pessoal operário. Por seu lado, as 

casas dos mineiros compunha-se de 3 compartimentos: no meio a cozinha e de ambos os lados os 

quartos. 

Associado a cada unidade habitacional, incluía-se o usufruto de um pequeno quintal nas traseiras 

da habitação ou frente a esta, do outro lado da rua. Disso são exemplos os Bairros de S. João do 

Deserto e de Vale d’Oca. Nestes casos, os sanitários, construídos posteriormente, localizavam-se 

frente à casa, do outro lado da rua. 

Podemos dizer que a organização dos bairros obedeceu a uma tipologia comum que se adequava 

à escala hierárquica do trabalho. Outro aspeto a salientar é que a restrita funcionalidade dos bairros 

mineiros refletia-se na falta de estabelecimentos comerciais, espaços verdes ou outro tipo de 

equipamentos, com algumas exceções designadamente o campo das minas em Val d’Oca. 

 

Fonte: Alves (2005) apud  Brás (2016:31) 

Figura 4.7 | Bairro de Val d’Oca, década de 1950 

A zona de Algares foi dotada de um pequeno bairro posteriormente aumentado conservando a sua 

toponímia específica: Algares de Baixo e Algares de Cima. 

A empresa adquire a Quinta da Horta, para providenciar a alimentação dos quadros administrativos 

e seus familiares, que mais tarde foi aumentada para aí se edificar a casa da administração. A 

intervenção da companhia, a par dos terrenos adquiridos, inclui a abertura da Av. dos Algares, 

ligando a casa da administração à Mina de Algares. 

Neste eixo vão, ao longo do séc. XX, surgindo importantes infraestruturas, equipamentos, bem como 

moradias dos quadros superiores. No início do séc. XX, paralelamente ao fenómeno de grande 

crescimento da exploração mineira, surgiu uma grande mancha de urbanização constituída por ruas 

ortogonais na encosta sudeste do cerro do moinho. A localização nesta área parece relacionar-se 
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com a passagem da “estrada de circunvalação”, aberta no início do séc. XX, com vista a ligar 

diretamente as duas explorações mineiras – Algares e S. João do Deserto. Assim, este novo bairro 

vai alojar trabalhadores de ambas as minas, visto encontrar-se associado às vias que as ligam. 

 

Fonte: Brás, (2016:29) 

Figura 4.8 | Planificação de algumas tipologias habitacionais 

A hierarquia do conjunto segue o modelo utilizado na “Aldeia das Magras” que consiste, 

fundamentalmente, na existência de dois tipos de ruas de diferentes dimensões. A de maior 

importância dá acesso à frente edificada das habitações; por outro lado, a de menor importância dá 

acesso às traseiras dos prédios e serve como entrada de serviços, delimitando o quintal da 

habitação e servindo ainda para a recolha diária de esgotos antes da instalação do sistema de 

saneamento. Ao longo dos tempos, instalaram-se aí pequenas construções. Uma das 

características que permite distinguir estas ruas é a falta de passeios nos seus limites. 

Se compararmos esta mancha de crescimento ordenado do início do séc. XX com o padrão de 

construção da Aldeia das Magras (séc. XVI ou anterior) ou com o Bairro Mineiro de S. João do 

Deserto, de datação imprecisa, verificamos que existem algumas similitudes, uma vez que algumas 

características se repetem, sendo possível identificar algumas regras presentes na génese dos 

bairros mineiros. 
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Ao longo dos anos, Aljustrel, tem sido alvo de várias intervenções, no sentido da qualificação e 

revitalização urbana, programadas para dar resposta a várias problemáticas e colmatar deficiências 

existentes. 

Apesar dos investimentos realizados nos últimos anos nas zonas centrais e históricas do concelho 

de Aljustrel, numa perspetiva de reabilitação urbanística, ambiental, do edificado e das 

infraestruturas e equipamentos, o concelho continua a debater-se com sintomas de degradação ao 

nível do espaço urbano e da insuficiência de espaço verdes e de lazer acompanhado, do 

despovoamento e do progressivo envelhecimento populacional que se traduz na perda da dinâmica 

populacional, económica e social.” 

(retirado de: Município de Aljustrel – Justificação para a Elaboração de uma Proposta para o 

Desenvolvimento de uma Operação de Reabilitação Urbana em Aljustrel, Julho de 2017) 

4.3. INSERÇÃO DA ARU NO PDM  

O Plano Diretor Municipal de Aljustrel foi aprovado através do Aviso n.º 1387/2015, de 06 de 

fevereiro e alterado por adaptação através do Aviso n.º 11937/2017, de 6 de outubro. No momento 

atual foi deliberada a alteração do PDM por adaptação ao novo RJIGT. 

A área de estudo, de acordo com o PDM em vigor, encontra-se classificada, na íntegra, como “Solo 

Urbanizado – Espaços Residenciais” (113,05 hectares). Registam-se ainda algumas áreas 

urbanizáveis, nomeadamente, “Espaços Residenciais” nas extremidades dos limites da ARU 

proposta de Aljustrel.  

Importa referir, que a área de estudo não abrange Solo Rural, no entanto é envolvida, 

essencialmente, por Espaços de Recursos Geológicos e Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 

Florestal (Figura 4.9). 
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Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel  

Figura 4.9 | Extrato da Planta de Ordenamento do PDM em vigor 

A planta de ordenamento do PDM em vigor identifica Espaços de Uso Especial – Equipamentos, 

que de acordo com o seu regulamento são espaços que “…pelas suas características e localização, 

são afetos por equipamentos de utilização coletiva, designadamente de carácter educativo, de 

saúde e assistência social, de segurança e proteção civil, cultural e desportivo, de recreio e lazer e 

outros de interesse público municipal”. Nesta categoria estão incluídos, entre outros, a Piscina 

Municipal de Aljustrel, o Pavilhão Gimnodesportivo - Armindo Peneque, a Praça de Touros, e o 

Centro Escolar Vipasca, que se encontram dentro da área de estudo. 

Os espaços de atividades económicas, com menos expressão territorial, localizam-se nos extremos 

a sul da área de estudo. Segundo o regulamento do PDM em vigor estes espaços “…são destinados 

à instalação de estabelecimentos industriais de qualquer tipo e de armazéns, permitindo-se a 

coexistência de serviços e equipamentos relacionados com essas atividades, desde que não criem 

condições de incompatibilidades e estejam integrados nas condições de edificabilidade exigidas 

para o local”. Nesta categoria estão incluídos o Centro de Acolhimento a Micro Empresas de Aljustrel 

e o Parque de Exposições e Feiras. 

Os espaços verdes identificados no Perímetro Urbano dizem respeito às “áreas com funções de 

equilíbrio ecológico e de acolhimento de atividades de ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, 

agrícolas e florestais, coincidindo com a estrutura ecológica urbana” (PDM em vigor). Há quatro 

espaços com esta classificação, a título de exemplo, a área de Nossa Senhora do Castelo. 
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4.4. POPULAÇÃO  

População residente e estrutura etária 

Na área de estudo residiam, em 2011, um total de 4621 habitantes, o que corresponde a cerca de 

50% da população residente no concelho (9257 habitantes).  

Neste período censitário, podemos verificar que as áreas de maior densidade populacional 

correspondem ao centro nevrálgico de Aljustrel (Figura 4.10), cujo núcleo habitacional é de cariz 

mais consolidado, isto é, menos disperso, que as áreas de expansão territorial, como aquelas que 

se encontram no limite sul da área de estudo. 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.10 | Densidade Populacional na área de estudo, 2011 

No que respeita à estrutura etária da população residente na área de estudo, verifica-se que, em 

2011, 614 habitantes tinham menos de 15 anos (13,2%), 3056 habitantes tinham entre 15 e 64 anos 

(66,1%) e 953 habitantes tinham mais de 64 anos (20,6%). Esta distribuição etária é semelhante à 

do município de Aljustrel (Figura 4.11).    
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.11 | Distribuição da população residente por grandes grupos etários, 2011 

O índice de envelhecimento da área de estudo era, em 2011, de 156 idosos por cada 100 jovens, 

já no concelho de Aljustrel era de 222 idosos por cada 100 jovens. Neste sentido, poder-se-á afirmar 

que estamos perante uma população envelhecida (Figura 4.12).  

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI 

Figura 4.12 | Índice de envelhecimento, 2011 

Ainda neste âmbito, podemos verificar que, na área de estudo, este indicador é espacialmente 

homogéneo, contabilizando-se 84 subsecções, cujo peso da população idosa excede à população 

jovem. Apenas 38 subsecções registam uma superioridade da população jovem relativamente à 

população idosa (Figura 4.13).  

Veja-se ainda, o alcance territorial das subsecções que registam índices de envelhecimento acima 

dos 200 idosos por cada 100 jovens (63 subsecções). 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.13 | Índice de envelhecimento na área de estudo, 2011 

Famílias 

Na área de estudo residiam, em 2011, 1837 famílias, em que 55% destas eram compostas por 1 ou 

2 pessoas, perfazendo um total de 1015 famílias (Figura 4.14). À data dos Censos, registavam-se 

ainda 766 famílias com 3 ou 4 pessoas (42%) e, concomitantemente, 56 famílias com 5 ou mais 

pessoas, correspondendo a 3% das famílias. 

O predomínio das famílias com 1 ou 2 indivíduos traduz uma reduzida dimensão da família, cujo 

indicador assinala 2,06 indivíduos por cada família, na área de estudo e 2,5 indivíduos no concelho 

de Aljustrel. 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.14 | Dimensão das famílias na área de estudo, 2011 

 

Considerando a dimensão média da família verifica-se, na área de estudo, uma bipolarização das 

subsecções cuja dimensão média da família se situa entre os 2 - 2,4 e os 2,5 - 3 indivíduos, ambas 

as classes com 48 subsecções (Figura 4.15). Apenas em 19 subsecções, o número médio ascende 

os 3 indivíduos por família. É de referenciar, igualmente, a existência de uma subsecção, no Bairro 

dos Algares, que registava, em 2011, uma média de 7,2 indivíduos por família.  
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.15 | Dimensão média das famílias na área de estudo, 2011 

Desemprego e setores de atividade 

Em 2011, a população desempregada na área de estudo era constituída por 216 indivíduos, 

correspondendo a uma taxa de desemprego de 11,6%, sendo inferior à taxa de desemprego 

registada no concelho de Aljustrel para o mesmo ano (14,6%) (Quadro 4.2).  

Estes valores devem ser avaliados, atendendo ao crescimento expectável do desemprego desde 

2011 na área de estudo, o que, na ausência de dados mais atualizados por subsecção, é 

representado pelo aumento do número de desempregados inscritos nos centros de emprego no 

concelho (de 329 desempregados inscritos em Dezembro de 2011 para 251 em Dezembro de 2019). 

À data do último recenseamento, a área de estudo contava com 239 famílias com desempregados, 

o equivalente a 13% das famílias clássicas, peso ligeiramente inferior ao registado pelo concelho de 

Aljustrel (13,5%) (Quadro 4.2).   
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Quadro 4.2 | Retrato do desemprego em 2011 e n.º de desempregados em 2019 

 
Área  

de estudo 

Concelho  

de Aljustrel 

População desempregada (Censos 2011) 216 497 

Taxa de desemprego (Censos 2011) 11,6% 14,6% 

Famílias clássicas com desempregados (Censos 
2011) 

239 506 

Percentagem das famílias clássicas com 
desempregados (Censos 2011) 

13,0% 13,5% 

Desempregados inscritos nos centros de emprego 
* 329 (2011) 

251 (2019) 

* Informação apenas disponibilizada ao nível do concelho. 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI); Números dos municípios e regiões de Portugal. Quadro-resumo: Aljustrel, Dados obtidos 

em IEFP, Estatísticas Mensais a 20-03-2020 

 

Das subseções que integram a área de estudo, 93 registam indivíduos em situação de desemprego. 

A distribuição deste indicador é uniforme, variando entre 1 e 10 indivíduos por subsecção  

(Figura 4.16). É de referir, porém, que o bairro de Val D’Oca, o bairro do Plano, bem como, o bairro 

limitado a norte pela Rua de São Pedro e sul pela Rua Manuel da Fonseca assinalam o maior 

número de indivíduos desempregados. 

De referir ainda, que as restantes 72 subseções da área de estudo não registavam indivíduos 

desempregados ou correspondem às áreas sem população residente.  
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.16 | Distribuição do desemprego na área de estudo, 2011 

 

A área de estudo contava, em 2011, com 1864 empregados, isto é, cerca de 55% da população 

empregada, do município de Aljustrel (3409 indivíduos empregados). No que se refere aos setores 

de atividade, o setor terciário apresenta-se como o maior empregador, no qual se incluíam 1234 

indivíduos, seguindo-se o setor secundário, com 577 indivíduos e, por último, o setor primário, que 

empregava 53 indivíduos.  

Neste âmbito, verifica-se que a área de estudo segue a tendência do concelho que integra, cuja 

prevalência do setor terciário é indubitável (Quadro 4.3).  
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Quadro 4.3 | Distribuição da população empregada por setores de atividade, 2011 

 
Área de estudo Concelho  

de Aljustrel n.º % do concelho 

População empregada  1864 55% 3409 

Indivíduos empregados no setor 
primário  

53 18% 288 

Indivíduos empregados no setor 
secundário  

577 55% 1054 

Indivíduos empregados no setor 
terciário  

1234 60% 2067 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

 

Em termos de distribuição espacial da população empregada, verifica-se, como já referido, uma 

predominância dos setores secundário e terciário. Na área de estudo contabilizam-se 118 

subsecções, (que variavam entre 1 e 18 indivíduos), nas quais residiam empregados do setor 

secundário e 133 subsecções (que variavam entre 1 e 56 indivíduos), nas quais residiam 

empregados do setor terciário8.  

Já a população empregada no setor primário encontrava-se difundida por 39 subsecções, variando 

entre 1 e 4 indivíduos por subsecção, representando apenas 18% da população ativa neste setor 

no concelho 

Note-se que em 4 subsecções da área de estudo não se registava qualquer atividade associada aos 

respetivos residentes (Figura 4.17).  

 
8 De referir que em 117 subsecções coexistem residentes de ambos os setores de atividade (secundário e terciário). Em apenas uma 
subsecção se regista residentes do secundário e em 11 subsecções residem indivíduos empregados única e exclusivamente do setor 
terciário. Note-se ainda que em 4 subsecções coexistem indivíduos empregados no setor primário e terciário. 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.17 | Distribuição da população empregada por setores de atividade, 2011 

Nível de instrução 

No que ao nível de instrução diz respeito, a maioria da população residente, na área de estudo, 

detém apenas ensino básico completo (2679 indivíduos – 1.º, 2.º e 3.º ciclo), sendo que a população 

com o ensino secundário completo era constituída por 631 indivíduos e a população com o ensino 

superior completo por 488 indivíduos (Figura 4.18). 

Em linha com o concelho de Aljustrel, podemos verificar, assim, que a área de estudo possui uma 

realidade semelhante ao município, em que a esmagadora maioria da população tem como nível de 

instrução, o ensino básico (5522 indivíduos). 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.18 | Nível de instrução da população residente na área de estudo, 2011 

Em 2011, a taxa de analfabetismo, na área de estudo, situava-se nos 5,2%, um valor bastante 

inferior ao registado pelo concelho, na mesma data (10,3%). Este indicador demonstra que a área 

de estudo teve um impulso educacional mais precoce relativamente ao restante município. 

4.5. EDIFICADO E ALOJAMENTOS  

Edifícios 

Na área de estudo, tendo como base a BGRI de 2011, foram contabilizados 2363 edifícios (neste 

total, são apenas considerados os edifícios que constam da BGRI dos Censos 2011, cuja definição 

de “edifício” considera que tem de ter pelo menos um alojamento destinado a habitação). 

Em consonância com a densidade populacional, também a densidade de edificação (Figura 4.19) 

regista uma maior concentração na área central da área de estudo, com densidades entre os 63 e 

os 86 edifícios por hectare. 

Algumas subsecções não dispõem de edifícios, sendo a área NE, bem como, junto à rua dos Algares 

e na Avenida 1.º de Maio as subsecções com um número muito reduzido de edifícios (inferior a 20 

edifícios). 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.19 | Densidade de edificação na área de estudo, 2011 

A tipologia predominante na área de estudo é a habitação de 1 e 2 pisos, com 2190 edifícios (92,8% 

do seu total). Os edifícios com 3 e 4 pisos correspondem a 7,1% do edificado e os edifícios com 5 

ou mais pisos correspondem, apenas, a 0,1% do total de edifícios (Figura 4.20). 

Em termos espaciais, os edifícios com 1 e 2 pisos proliferam no território, variando entre 1 e 97 

edifícios por subsecção. Das 138 subsecções com edifícios, 134 são ocupados por edifícios desta 

natureza.  

Os edifícios com 3 e 4 pisos – 171 no total – distribuem-se por 49 subseções, das quais, 45 

coexistem com edifícios de 1 e 2 pisos. Note-se, que a área limitada, a norte, pela Rua de São Pedro 

e, a sul, pela Rua Miguel Torga (4 subsecções no total) é composta, exclusivamente, por edifícios 

de 3 e 4 pisos. 

Os edifícios com 5 e mais pisos possuem uma fraca expressividade neste território. À data dos 

Censos 2011 contabilizavam-se dois edifícios com estas idiossincrasias, encontrando-se em duas 

subsecções.  
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De referenciar que apenas uma subsecção, localizada entre a Rua dos Lavradores da Minhota e a 

Rua António Alexandre Raposo, é composta pelas três tipologias em epígrafe, somando 23 edifícios 

no total, dos quais 8 edifícios com 1 e 2 pisos, 14 edifícios com 3 e 4 pisos e 1 edifício com 5 ou 

mais pisos. 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.20 | Caracterização do edificado quanto ao número de pisos, na área de estudo, 2011 

A maioria das habitações na área de estudo foram construídas entre as décadas de 1970 e 1990 

(1122 edifícios – 47,5% do total). O expoente máximo foi alcançado nos anos de 1971-1980, com a 

construção de 388 edifícios (16,4% do total).  

Não obstante, constata-se uma construção significativa, no último período intercensitário, ou seja, 

entre 2001 e 2011, em que a área de estudo viu aumentar o seu edificado em 11,8% (511 edifícios) 

correspondendo, assim, às áreas habitacionais mais recentes do concelho, como o Bairro Azul. 

Importa referir, que dos 181,5 hectares de área ocupada, 39,6 hectares foram executados entre 

2006 e 2011 (cerca de 22%), o que revela alguma dinâmica urbanística existente na área de estudo 

(Figura 4.21 e Figura 4.22). 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.21 | Época de construção predominante na área de estudo, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI) 

Figura 4.22 | Número de Edifícios por Época de Construção, na área de estudo, 2011 
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Quando contabilizado o tipo de materiais utilizados na construção do edificado, podemos verificar 

que o betão assume a primazia (1282 edifícios), correspondendo às áreas de construção mais 

recente. A alvenaria com placa (855 edifícios) e sem placa (212 edifícios) são igualmente 

significativas e têm correspondência direta com os edifícios mais antigos, no sentido que este 

material tem sido progressivamente abandonado – e substituído pelo betão – mais resistente e 

duradouro. Outros materiais (11 edifícios) e a alvenaria de pedra solta (3 edifícios) encontram-se 

pontualmente no território, porém, nunca dominantes como um tipo de construção (Figura 4.23). 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.23 | Tipo de construção predominante na área de estudo, 2011 

Apesar do betão ser o tipo de material mais utilizado por edifício, podemos verificar que em termos 

de ocupação territorial, os edifícios em alvenaria com placa possuem uma área superior  

(98,5 hectares) relativamente ao betão (82,5 hectares). Isto estará relacionado com a construção 

unifamiliar em oposição à construção multifamiliar, em que a primeira está mais associada à 

alvenaria em placa, dizendo respeito às construções térreas ou de 1 andar e, a segunda, associada 

ao conceito mais recente de construção em altura. 
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Ao nível do levantamento do estado de conservação do edificado9 , tal como já indicado no capítulo 

3.1, foram realizadas duas visitas técnicas ao local. Este levantamento obedeceu aos critérios 

definidos pelo Método de Avaliação do Estado de Conservação (MAEC) dos edifícios, publicado 

pela Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 novembro, na sua atual redação, segundo os níveis de 

conservação, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. Como já 

referido, foram feitos pequenos ajustes, de modo a contemplar as especificidades da realidade 

existente. Esses ajustamentos contemplam, essencialmente, a agregação dos níveis “Razoável, 

Bom e Muito Bom”. Além disso foram criados dois níveis adicionais de “Em Obras” e de “Ruína”, 

mantendo-se assim uma hierarquização do estado de conservação em cinco níveis de classificação.  

No Quadro seguinte, apresentam-se, novamente, as tipologias do estado de conservação: 

Quadro 4.4 | Síntese do estado de conservação 

Tipologia de Conservação Descrição 

Em Obras 
Obras de edificação, incluindo obras de construção nova, assim 
como obras de reabilitação, reconstrução, conservação e ampliação  

Razoável, Bom ou Muito Bom 
Ausência de anomalias ou anomalias sem significado, reparação de 
fácil execução. 

Mau 

Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos 
de correção de difícil execução;  

Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem trabalhos 
de correção de fácil execução. 

Péssimo 
Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo 
motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem trabalhos 
de correção de difícil execução;  

Ruína Sem telhado ou paredes. Ausência de habitabilidade. 

 

Considerando estes pressupostos metodológicos, pode-se observar que a esmagadora maioria do 

edificado inserido na área de estudo traduz um estado conservação “razoável, bom ou muito bom” 

(92,7%). Não obstante, é de frisar que cerca de 7,3% do edificado apresenta anomalias, sendo que 

3,7% se encontra em mau estado de conservação; 2,2% em péssimo estado de conservação e 1,2% 

em ruína e 0,1% encontra-se em construção (Figura 4.24 e Planta n.º 2). 

 

 
9 O estado de conservação de um edifício ou fração é determinado nos termos do disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano 
(NRAU) e no Decreto-Lei nº 156/2006, de 8 de agosto. 
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Fonte: Levantamento de campo 

Figura 4.24 | Levantamento do Estado de Conservação do Edificado, em 2020 

No interior da área de estudo constatou-se, igualmente (através do levantamento de campo), a 

expressividade de edificado à venda, tendo sido contabilizadas 73 edificações neste processo, das 

quais 8 apresentam um estado de conservação “mau”, 5 apresentam um péssimo estado de 

conservação e 4 encontram-se em ruína (Fotografia 4.2). 

 

  

Fotografia 4.2 | Exemplos de: Edifício em ruína à esquerda, bairro Azul. À direita, edifício em péssimo estado de 
conservação na Rua 1.º de Maio 
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ALOJAMENTOS 

A área de estudo dispunha, nas subsecções da BGRI em 2011, de 2609 alojamentos familiares 

clássicos, variando entre 1 e 98 alojamentos por subsecção. 

A análise de alojamentos tendo em conta a superfície territorial sugere uma maior densidade de 

alojamentos no núcleo central da área de estudo, resultante de uma maior proliferação da 

construção em altura, a qual está associada aos alojamentos multifamiliares (Figura 4.25). 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.25 | Densidade dos alojamentos familiares na área de estudo, 2011 

À data dos Censos 2011, a área de estudo contava com 495 (18,97%) alojamentos vagos, repartidos 

por 102 subsecções. O predomínio de alojamentos vagos é notório no centro e sudoeste da área de 

estudo, essencialmente, entre a Rua Vasco de Gama e a Rua de Lisboa (25 alojamentos vagos).  

As áreas periféricas têm um menor número de alojamentos vagos. Em 36 subsecções, inclusive, 

não existem alojamentos vagos (Figura 4.26). 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.26 | Alojamentos vagos na área de estudo, 2011 

 

Considerando apenas os alojamentos familiares de residência habitual verifica-se que, em 2011, 

70,1% eram servidos por abastecimento de água, e o mesmo se verifica em relação aos esgotos 

(1829 dos alojamentos). O peso dos alojamentos servidos por retrete (1826 alojamentos) e banho 

(1811 alojamentos), ainda que ligeiramente inferiores, rondam os 70% dos alojamentos familiares 

de residência habitual (Figura 4.27). 

Da informação recentemente disponibilizada à ERSAR, e considerando os 2609 alojamentos 

familiares da BGRI de 2011, verifica-se que o serviço de abastecimento de água e de saneamento 

já ronda os 100%.10  

 

 
10 De acordo com a informação disponibilizada, 2882 dos alojamentos apresentam serviço de abastecimento água efetivo (incluindo 8 
regas com contagem) e que cerca de 266 têm serviço disponível mas não efetivo. Ao nível das águas residuais, verifica-se que cerca 
de 2874 alojamentos têm serviço efetivo e que 266 têm o serviço disponível mas não efetivo. (o valor de alojamentos é superior ao 
contabilizado pelo INE em 2011). Importa ainda referir que nem todos os proprietários requerem o serviço ou solicitam o corte, por 
motivos de ausência. 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.27 | Número dos alojamentos segundo condições de habitabilidade, 2011 

Em termos absolutos, os alojamentos familiares de residência habitual que não dispunham, em 

2011, de banho eram 798, os alojamentos sem retrete eram 783, os alojamentos sem água e 

esgotos 780 (Figura 4.28). 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.28 | Número dos alojamentos segundo condições de habitabilidade, 2011 

Na Figura 4.29, é possível verificar que a maior parte da área de estudo, em 2011, era servida por 

infraestruturas básicas de habitabilidade. Por outro lado, destaca-se um número significativo de 

subsecções onde não estão asseguradas essas condições, destacando-se o bairro de Vale D’oca 

e o bairro do Plano, bem como, o eixo da Rua da Olivença. Contudo, entre 2017 e 2019, os bairros 
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do Plano, Algares, Vale d’Oca  e a Rua de Olivença foram completamente infraestruturados com 

redes públicas de água, esgotos (Figura 4.30) , eletricidade e telecomunicações.  

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.29 | Distribuição dos alojamentos familiares de residência habitual com infraestruturas básicas, 2011 
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Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel 

Figura 4.30 | Distribuição das infraestruturas básicas, após 2011 

4.6. ESTRUTURA FUNCIONAL E EQUIPAMENTOS 

Estrutura funcional 

A área de estudo tem uma função predominantemente residencial, como representando nos Censos 

2011, pelo domínio dos edifícios exclusivamente residenciais, num total de 1987 edifícios, ou seja, 

84,1% dos edifícios. Outros 368 edifícios são principalmente não residenciais, reduzindo-se a oito 

os edifícios principalmente residenciais (Figura 4.31). 
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.31 | Caracterização funcional dos edifícios, 2011 

Como representado na Figura 4.32 e de acordo com as subsecções da BGRI, 2011, na maior parte 

da área de estudo, os edifícios são na sua totalidade exclusivamente residenciais, concentrando-se 

os edifícios principalmente residenciais e os edifícios principalmente não residenciais num conjunto 

restrito de subsecções. 

Contudo, ressalva-se que apenas são aqui considerados os edifícios que têm pelo menos um 

alojamento destinado à habitação, existindo na área de estudo vários edifícios ocupados 

exclusivamente por comércio, serviços e equipamentos. Deste modo, a representatividade das 

funções não residenciais encontra-se assim mais bem representada pelo levantamento funcional da 

área de estudo, apresentado de seguida. 

1987 edifícios 
84,1%

368 edifícios 
15,6%

8 edifícios 
0,3%

Edifícios exclusivamente
residenciais

Edifícios principalmente não
residenciais

Edifícios principalmente
residenciais
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Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.32 | Caracterização funcional dos edifícios na área de estudo, 2011 

O levantamento funcional, representado na Planta n.º 2 e, igualmente, expresso na Figura 4.33 e 

no Quadro 3.6, aponta para a terciarização das atividades, uma realidade já esboçada pela análise 

da BGRI (2011).  

Ainda que a tipologia funcional com maior predominância aponte para a indústria (24%), é de fazer 

a ressalva que o Centro Municipal de Acolhimento de Micro Empresas está contabilizado, como 

parte integrante do Pólo Industrial de Aljustrel. Este Centro de Acolhimento apresenta espaço para 

sete empresas, estando atualmente quase todo ocupado (71%). As empresas a serem classificadas 

devem tipificar-se como ‘Outras Atividades e Serviços’.  

O Pólo Industrial encontra-se ocupado pelas utilizações identificadas no Quadro 4.5. Ressalva-se 

que esta área foi considerada na integra como “Indústria, Oficinas e Armazenagem”. 

Quadro 4.5 | Atividades do Pólo Industrial (Abril de 2020) 

Lotes Atividades 

Lote nº 01  Oficina de Carpintaria 

Lote nº 02  Oficina de Carpintaria 
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Lotes Atividades 

Lote nº 03 Armazém 

Lote nº 04  Armazém 

Lote nº 05  Serviço de Reparação de Automóveis 

Lote nº 06  Serviço Reparação/Exposição mobiliário 

Lote nº 07  Embalagem / Rotulagem de cervejas 

Lote nº 08  Embalagem / Rotulagem de cervejas 

Lote nº 09 Alumínios e Serralharia 

Lote nº 10 Materiais de Construção Civil 

Lote nº 11 Armazém 

Lote nº 12 Fábrica 

Lote nº 13  Produtos Químicos 

Lote nº 14  Materiais de Construção Civil 

Lote nº 15  Embalagem / Rotulagem de cervejas 

Lote nº 16  Embalagem / Rotulagem de cervejas 

Lote nº 17  Embalagem / Rotulagem de cervejas 

Lote nº 18  Serviço de Reparação de Automóveis 

Lote nº 19  Oficina Automóvel 

Lote nº 20  Serviço de Reparação de Material Informático 

Lote nº 21  Projetos e Sistemas de Segurança 

Lote nº 22  Indústria (Tetos falsos, etc.) 

Lote nº 23 Serviço de Reparação de Material Informático 

Lote nº 24 Arte Gráfica e Publicidade 

Lote nº 25  Oficina 

Lote nº 26 Serviço de Reparação de Automóveis 

Lote nº 27 Serviço de Reparação de Automóveis 

Lote nº 28  Serviço de Reparação de Automóveis 

Lote nº 29 Oficina 

Lote nº 30 Serviço de Reparação de Automóveis 

Lote nº 31  Armazém (pneus) 

Lote nº 32  Indústria e produção de embalagens alumínio 

Lote nº 33 Indústria e produção de embalagens alumínio 

Lote nº 34  Serviço de Reparação de Automóveis 

Lote nº 35  Fábrica de móveis em aço inox 

Lote nº 36  Fábrica de móveis em aço inox 

Lote nº 37  Serviço de Reparação de Automóveis 

Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel 



 

 

  

 

          
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU de Aljustrel  

 Novembro de 2020   P047_ARU_PERU_Aljustrel.docx 55 

             

Efetivamente, o setor dos serviços assume um lugar de relevo, constituindo 22% da tipologia 

funcional da vila de Aljustrel, seguindo-se o comércio a retalho, que garante 20% das funções. 

Em termos de associações apenas consta 3% do total da tipologia funcional da vila de Aljustrel, 

destacando-se as seguintes: 

Quadro 4.6 | Listagem de Associações 

Atividades 

Associação de Shorinji Kempo de Aljustrel 

Clube de Ténis de Aljustrel 

Associação Ornitológica de Aljustrel 

Associação Equestre Aljustrelense 

Sindicato dos Trabalhadores de Indústria Mineira 

Sociedade Musical de Instrução e Recreio A. 

Sociedade Columbófila Aljustrelense 

Grupo de Cantares Femininos 

Associação de Combatentes do Concelho de Aljustrel 

Motoclube de Aljustrel 

Grupo de Cantares Femininos de Aljustrel 
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Fonte: Levantamento de campo 

Figura 4.33 | Tipologia funcional dos edifícios, em 2020 

Quadro 4.7 | Síntese do levantamento funcional da área de estudo 

Tipologia Funcional N.º de estabelecimentos 

Alojamento e Restauração 52 

Associações11 11 

Comércio e Retalho 76 

Equipamentos 66* 

Indústria, oficinas e armazenagem 91 

Outras atividades e serviços12 83 

Fonte: Levantamento de campo * Refere-se ao número de edifícios, existindo mais de um equipamento por edifício. 

 

 
11 Inclui, entre outros, o Grupo de Cantares Femininos de Aljustrel (permanente), que se encontra sediado na Escola EB1 n3 dos 
Eucaliptos de Aljustrel 
12 Inclui, entre outros, o Núcleo dos Pais em Rede (Permanente), que se encontra sediado na Escola EB1 n3 dos Eucaliptos de 
Aljustrel  
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Alojamento e Restauração 

O principal ponto de atração de turistas e visitantes na vila de Aljustrel é o seu património mineiro – 

Parque Mineiro (PM) - tão latente em toda a sua paisagem, tratando-se de um testemunho único de 

práticas mineiras que vêm do séc. XIX.  

O PM incorpora a área de exploração da antiga mina (infraestruturas e equipamentos de 

produção/exploração e serviços de apoio) localizada dentro da ARU mas fora do perímetro urbano 

e não possui população residente. O PM foi alvo de uma intervenção de recuperação hidrológica e 

ambiental, a cargo da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. (EDM). Independentemente da 

recuperação ambiental e patrimonial já desenvolvida no PM, estas ainda não foram suficientes para 

tornar este espaço num território turístico de excelência. 

O Alojamento e Restauração representam 14% da tipologia funcional da vila de Aljustrel. Aqui 

encontram-se registados um estabelecimento hoteleiro e três estabelecimentos de alojamento local, 

com uma capacidade total de 78 utentes (Quadro 4.8).  

Quadro 4.8 | Alojamento na área de estudo, em 2020 

Designação Tipo Capacidade 

Hotel Villa Aljustrel 
Estabelecimento 
Hoteleiro - Hotel 

65 

Aljustrel Country House Alojamento Local 6 

Casa com Pereira Alojamento Local 5 

Casa da Mina* Alojamento Local 2 

*Não se encontra georreferenciada no Levantamento Funcional devido à imprecisão da localização 

Fonte: Turismo de Portugal, RNT – Registo Nacional de Turismo - 

https://rnt.turismodeportugal.pt/rnt/consultaaoregisto.aspx, consultado em 31-03-2020 

Ao nível da restauração são identificados 19 restaurantes disseminados pela vila de Aljustrel13 

(Quadro 4.9).  

Quadro 4.9 | Restauração na área de estudo, em 2020 

Designação 

Adega do Pescador, licença n.º20 de 8/2/88 

Casa de Pasto O Chapadinha, licença n.º 39 de 2/12/86 

Cervejaria o Brilhante, licença n.º 18 de 15/11/57 

Churrasqueira o Fogareiro, licença n.º 53 de 23/5/03 

Fio de Azeite, licença n.º 8 de 8/2/13 

Marisqueira a Cabecinha, licença n.º 13 de 17/2/00 

Pizzaria Cantinho Azul, licença n.º 50 de 18/6/02 

Pizzaria El Forno, licença n.º 55 de 2/8/06 

 
13 Cafés e pastelarias não estão aqui contemplados, no entanto, afiguram-se na Planta n.º 3.  

https://rnt.turismodeportugal.pt/rnt/consultaaoregisto.aspx
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Designação 

Pizzaria Rafaello, licença n.º 91 de 26/11/99 

Restaurante a Bucha, licença n.º 52 de 23/10/09 

Restaurante Aljusmar, licença n.º 20 de 18/3/98 

Restaurante Calhambeque, licença n.º 26 de 28/4/99 

Restaurante das Piscinas, licença n.º 38 de 19/6/97 

Restaurante Imperial, licença n.º 7 de 16/4/75 

Restaurante Mirante, licença n.º 95 de 4/12/90 

Restaurante o Pires, licença n.º 15 de 3/4/07 

Restaurante o Preto, licença n.º 10 de 23/2/99 

Restaurante Tabuinha, licença n.º 114 de 13/12/02 

Tasca do Filipe (sem licença) 

Fonte: http://www.jf-aljustrel.pt/, consultado em 31-03-2020 

No âmbito dos serviços complementares à atividade turística, pode-se concluir que há uma escassa 

oferta ao nível do alojamento, contudo ao nível da restauração a vila de Aljustrel encontra-se bem 

servida. 

Equipamentos 

No Quadro 4.10, e na Planta n.º 3, encontram-se representados os equipamentos coletivos 

presentes na vila de Aljustrel, os quais abarcam um largo espectro de tipologias, designadamente 

de administração pública, apoio social, educação, saúde, desporto, segurança, religiosos e culturais.  

Quadro 4.10 | Equipamentos na área de estudo, em 2020 

Domínio Designação 

Administração Pública, Finanças e Justiça Administração Pública - Posto dos CTT 

Administração Pública, Finanças e Justiça Administração Pública - Serviço local de Seg. Social 

Administração Pública, Finanças e Justiça Administração Pública - Zona Agrária 

Administração Pública, Finanças e Justiça Armazém do Município de Aljustrel 

Administração Pública, Finanças e Justiça Edifício Pacos do Concelho 

Administração Pública, Finanças e Justiça Estaleiro Municipal de Aljustrel 

Administração Pública, Finanças e Justiça Finanças - Serviço de Finanças 

Administração Pública, Finanças e Justiça Julgado de Paz, Casa Social e CPCJ de Aljustrel 

Administração Pública, Finanças e Justiça Justiça - Conservatória 

Administração Pública, Finanças e Justiça 
Parte do Arquivo Municipal (Temporário) - Escola EB1 n3 
dos Eucaliptos de Aljustrel 

Cultura e Lazer Auditório Municipal de Aljustrel 

Cultura e Lazer Biblioteca Municipal de Aljustrel 

Cultura e Lazer Centro de Artes de Aljustrel 

Cultura e Lazer Cine Oriental de Aljustrel 

Cultura e Lazer Jardim 25 de Abril 

Cultura e Lazer Museu Municipal de Aljustrel 

http://www.jf-aljustrel.pt/
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Domínio Designação 

Cultura e Lazer Oficinas de Animação e Formação Cultural 

Cultura e Lazer Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel 

Cultura e Lazer Praça Touros de Aljustrel 

Desportivo Sede do Sport Mineiro Aljustrelense 

Desporto Campo de Futebol 

Desporto Campos de ténis 

Desporto Estádio Desportivo 

Desporto Parque Desportivo 

Desporto Parque Infantil (14) 

Desporto Pavilhão Gimnodesportivo - Armindo Peneque 

Desporto Picadeiro 

Desporto Piscina Coberta 

Desporto Piscina Municipal de Aljustrel 

Educação Refeitório do Centro Escolar 

Educação e Ensino Centro Escolar VIPASCA 

Educação e Ensino Escola EB1 N1 de Aljustrel - Desativada 

Educação e Ensino Escola EB1 n3 dos Eucaliptos de Aljustrel - Desativada 

Educação e Ensino Escola EB1 Campo Esperança - Desativada 

Educação e Ensino Escola EB23 Dr. Manuel de Brito Camacho 

Educação e Ensino Escola Secundária de Aljustrel 

Educação e Ensino Infantário Borboleta 

Educação e Ensino Escola do Campo Esperança Univ. de Terceira Idade 

Emprego e Formação Profissional Centro de Acolhimento a Micro Empresas de Aljustrel 

Emprego e Formação Profissional Centro de Formação Profissional 

Funerários Cemitério de Aljustrel 

Funerários Casa Mortuária 

Outros Mercado do Peixe de Aljustrel 

Outros Mercado Municipal 

Outros 
Posto de Turismo / Atividades do Programa Viva Aljustrel 
(temporário) - Escola EB1 N1 de Aljustrel - Desativada 

Outros 
CLDS 3G -  ESDIME (temporário) - Escola EB1 n3 dos 
Eucaliptos de Aljustrel  

Religiosos Ermida Nossa Senhora do Castelo 

Religiosos Igreja - Aljustrel 

Religiosos Igreja Matriz de Aljustrel 

Saúde Farmácia Pereira 
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Domínio Designação 

Saúde Farmácia Dias 

Saúde Centro de Saúde de Aljustrel 

Saúde Instituto Clinico de Aljustrel 

Segurança Pública Bombeiros Voluntários de Aljustrel 

Segurança Pública GNR - Guarda Nacional Republicana 

Segurança Pública Proteção Civil Municipal 

Solidariedade e Segurança Social Lar Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel 

Solidariedade e Segurança Social Loja social 

Solidariedade e Segurança Social 
Gabinete VERA – Gabinete de Atendimento a Vitimas de 
Violência Doméstica (permanente)  - Escola EB1 n3 dos 
Eucaliptos de Aljustrel 

Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel e Levantamento de Campo 

Importa referir, igualmente, que o associativismo corresponde a 2% da tipologia funcional da vila 
de Aljustrel, desempenhando um papel importante no desenvolvimento de atividades culturais. 

4.7. REDE PEDONAL, REDE VIÁRIA E ESTACIONAMENTO  

Rede Pedonal e Ciclovias 

Como é referido no documento “Rede Pedonal – Princípios de Planeamento e Desenho”14 – “O 

desenho urbano desempenha um papel fundamental para a circulação pedonal, por um lado, 

formalizando a afetação do espaço aos diferentes modos de deslocação e determinando as 

características das infra-estruturas pedonais, por outro, enquanto instrumento de gestão de tráfego, 

induzindo ou condicionando comportamentos, como por exemplo, promovendo a utilização de 

determinados percursos ou reduzindo a velocidade de circulação dos veículos”. 

Na vila de Aljustrel, as ruas exíguas e, em alguns casos, sinuosas não permitem a fluidez da 

circulação pedonal. De facto, “uma das formas mais simples de medir a saúde de uma democracia 

numa sociedade é através da dimensão dos seus passeios” (Alves, 2009:1) e neste caso, em 

concreto, a autarquia reconhece “que os atuais acessos pedonais são insuficientes e em alguns 

casos inexistentes” 15.  

Neste contexto, a Câmara de Aljustrel tem vindo apresentar diversas candidaturas a financiamento 

e tem desenvolvido, internamente, diversos projetos, quer de natureza pedonal quer de natureza 

ciclável. A destacar os seguintes (fonte: site da Câmara Municipal de Aljustrel): 

• Construção de Passeio na Zona Envolvente ao Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel (obra 

concluída); 

• Avenida de Algares – Reparação de calçada em passeio, execução de drenagem e muros em 

pedra (obra concluída); 

• Prolongamento da ciclovia junto à EN2 (obra concluída); 

• Corredor Ciclável Aljustrel – Bairros Val d’Oca-Algares e Plano (obra concluída); 

 
14 Coleção de Brochuras Técnicas/Temáticas do IMTT (2011). 
15 In http://portalmunicipe.mun-aljustrel.pt/5139/requalificacao-da-envolvente-ao-malacate-vipasca-ja-arrancou.aspx, Consultado a 31-
03-2020. 

http://portalmunicipe.mun-aljustrel.pt/5139/requalificacao-da-envolvente-ao-malacate-vipasca-ja-arrancou.aspx
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• Qualificação da Zona envolvente ao Malacate Vipasca (obra concluída), nomeadamente a 

criação de novos passeios, recolocação de calçada nos passeios existentes e está previsto a 

definição de um percurso para visitação diferentes pontos de interesse (obra em curso); 

• Requalificação urbana dos Bairros Mineiros do Planos e de Algares (obra em curso), incluindo 

a renovação dos passeios com vista na melhoria das condições de mobilidade; 

• Expansão da Ciclovia Urbana de Aljustrel (2017), designadamente na rua de Beja; 

• Acesso pedonal à Nossa Senhora do Castelo (2016); 

• Acesso pedonal à Zona Industrial (2018). 

Rede viária 

A vila de Aljustrel apresenta um posicionamento geográfico privilegiado, o qual beneficia da ligação 

à Auto-estrada do Sul (A2 – IP2). Esta via constitui uma ligação estruturante no atravessamento 

Norte-Sul da Região do Alentejo, assegurando a ligação a Lisboa e ao Algarve. 

Os restantes acessos rodoviários, compostos por estradas nacionais e municipais permitem a 

ligação a outras freguesias rurais e entre estas e à vila de Aljustrel. 

Como referido, em especial no documento “Justificação para a elaboração de uma proposta para o 

desenvolvimento de uma ORU em Aljustrel” (Câmara Municipal de Aljustrel, 2017), a vila de Aljustrel 

apresenta-se em degradação ao nível das infraestruturas viárias, como tal, tem existido uma forte 

aposta por parte da autarquia, em intervenções de reabilitação e recuperação dos arruamentos.  

Importa destacar: 

• Repavimentação de arruamentos em Aljustrel (entre a Rua D. Sancho II e a Rua de Santa 

Bárbara) (obra concluída); 

• Construção de Rotunda de Homenagem ao Cante Alentejano (obra concluída); 

• Requalificação urbana dos Bairros Mineiros do Planos e de Algares (obras em curso) | 

nomeadamente a renovação e pavimentação dos arruamentos com vista na melhoria das 

condições de mobilidade; 

• Rua de Santa Bárbara – Reparação de muros e construção de rampa de acesso a moradias 

(obra concluída); 

• Reparação da EM 527-2 (obra concluída) – junto à Corte Vicente Anes; 

• Requalificação urbana do troço central da avenida da Liberdade (2016). 

Estacionamento 

De acordo com os Censos 2011, 249 alojamentos familiares clássicos de residência habitual 

dispõem de estacionamento16 (9,5%), sendo que 120 alojamentos dispõem de estacionamento para 

1 veículo (4,6%), 76 alojamentos dispõem de estacionamento para 2 veículos (2,91%) e 53 

 
 16 O local físico, coberto ou não, que permite o estacionamento de pelo menos um veículo automóvel, para uso exclusivo dos 
ocupantes do alojamento. Nota: É considerado como estacionamento o espaço associado ao alojamento que faça parte da respetiva 
fração ou que não fazendo parte da mesma lhe esteja afeto e se situe dentro do edifício. (Fonte: INE) 
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alojamentos dispõem de estacionamento para 3 ou mais veículos (2,03%) (Figura 4.34 e  

Quadro 4.11).  

 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Figura 4.34 | Alojamentos familiares com estacionamento17, 2011  

Quadro 4.11 | Percentagem dos alojamentos familiares com estacionamento18, 2011 

  
N.º de alojamentos familiares clássicos de 

residência habitual 
(%) 

Alojamentos com estacionamento para 1 
veículo 

120 4,60 

Alojamentos com estacionamento para 2 
veículos 

76 2,91 

Alojamentos com estacionamento para 3 ou 
mais veículos 

53 2,03 

Total de alojamentos com estacionamento 249 9,54 

Fonte: INE, Censos 2011 (BGRI). 

Ainda no que se refere ao estacionamento, e em concreto para a área industrial, está atualmente 

em fase final de aprovação (tendo sido já objeto de Discussão Pública) a Unidade de Execução da 

área Empresarial de Aljustrel que “prevê a realização de cedências para o domínio público 

 
17 O local físico, coberto ou não, que permite o estacionamento de pelo menos um veículo automóvel, para uso exclusivo dos 
ocupantes do alojamento. Nota: É considerado como estacionamento o espaço associado ao alojamento que faça parte da respetiva 
fração ou que não fazendo parte da mesma lhe esteja afeto e se situe dentro do edifício. (Fonte: INE) 
18 O local físico, coberto ou não, que permite o estacionamento de pelo menos um veículo automóvel, para uso exclusivo dos 
ocupantes do alojamento. Nota: É considerado como estacionamento o espaço associado ao alojamento que faça parte da respetiva 
fração ou que não fazendo parte da mesma lhe esteja afeto e se situe dentro do edifício. (Fonte: INE) 
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municipal, destinando-se estas a assegurar a concretização das intervenções propostas em matéria 

de espaços de fruição pública, designadamente as que observam relação direta com a criação de 

espaços verdes, áreas de circulação pedonal, arruamentos viários e áreas destinadas a 

estacionamento público.19” Mais se indica que se encontra prevista a criação de um total de 759 

lugares de estacionamento, para além dos 825 lugares que deverão ser assegurados no interior dos 

lotes decorrentes da solução urbanística proposta. 

Para além desta Unidade de Execução, a autarquia tem investido noutros projetos no qual prevê 

também a colmatação da falta de estacionamento: 

• Requalificação Urbana do Troço Central da Avenida da Liberdade – Fase I (obra concluída), a 

qual consistiu na edificação de um parque de estacionamento de dois pisos, com  56 lugares; 

• Qualificação da Zona envolvente ao Malacate Vipasca (obra concluída), que previu a criação de 

condições para implantar, brevemente, duas zonas de estacionamento; 

• Requalificação urbana dos Bairros Mineiros do Planos e de Algares (obras em curso), que criou 

já 100 novos lugares de estacionamento; 

• Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de Vale D´Oca (2018) (obra em curso), que prevê a 

criação de 24 lugares de estacionamento.  

4.8. ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO 

O concelho de Aljustrel distingue-se pela atividade mineira e consequentes especificidades 

socioeconómicas resultantes da cultura operária. De acordo com Alves (2007) as pequenas 

explorações mineiras recrutavam a mão-de-obra nas povoações confinantes. Os grandes 

empreendimentos, ou os localizados em zonas de fraca densidade populacional, optavam por 

instalar colónias internas com o consentimento governamental e legislação específica.  

Os “problemas estruturais do país, nomeadamente a ausência de ligações viárias, o apoio social 

deficitário, as baixas qualificações populacionais e a necessidade, concomitante, de manter uma 

mão-de-obra concentrada para uma jornada de trabalho mineiro foram determinantes para a 

emergência de estruturas sociais. Foi neste contexto, que surgiram os bairros mineiros, escolas e 

mercados, a par das estruturas laborais como, carpintarias, centrais elétricas, oficinas” (Brás, 

2006:27), cujo objetivo passava por garantir a proximidade entre as áreas residências, minas e 

equipamentos. 

Por conseguinte, a vila de Aljustrel foi desenvolvendo pequenos núcleos, assentes nos bairros 

mineiros. De acordo com Alves (2007) apud Gomes (2018), as habitações dos operários 

localizavam-se, estrategicamente, em áreas próximas aos poços, por forma a facilitar o acesso ao 

subsolo. Nas áreas intermédias, afastados da zona de produção, localizavam-se os serviços 

administrativos, por vezes conjugados com um pequeno centro de apoio aos operários e respetivos 

familiares. Nas áreas mais extremas estavam, então, instaladas as casas dos diretores e 

 
19 Relatório de delimitação e fundamentação – Unidade de Execução da área Empresarial de Aljustrel, novembro de 2019 (Câmara 
Municipal de Aljustrel). 



 

64 P047_ARU_PERU_Aljustrel.docx   Novembro de 2020  

             

engenheiros responsáveis pela exploração da mina. Como espaço comum, central, que permitia o 

acesso aos serviços públicos como igrejas, o hospital e armazém de abastecimentos.  

Na década de 30, a empresa concessionária das minas adquiriu inúmeros terrenos adjacentes, 

abastecidos com poços de águas, com intuito de providenciar a alimentação aos quadros 

administrativos e seus familiares (Gomes, 2018). 

A autora refere ainda que a planificação das povoações mineiras obedeceu a uma tipologia idêntica 

ao sistema de povoamento industrial, em que “nos bairros mineiros, as ruas perfilavam-se com uma 

cadência uniforme, onde as portas se sucedem, em igual número das chaminés, o usufruto do 

espaço marcava a hierarquia laboral: a cada família mineira era designado apenas um quarto” 

(Gomes, 2018:26). Por outro lado, “aos operários especializados, a empresa atribuía moradias com 

dois quartos (…) Aos capatazes eram atribuídas moradias mais amplas, situadas nas extremidades 

dos arruamentos, como recurso da ordem pública” (idem, ibidem). Esta organização dos bairros 

mineiros, que apesar das devidas adaptações ao relevo, tinham uma malha ortogonal e com poucos, 

ou inexistentes, espaços públicos e de lazer. 

Contrariamente ao bairro de São João do Deserto, já fora da área de estudo, cujo impulso 

habitacional revelou-se deficitário, o bairro de Algares foi crescendo ao longo dos tempos. 

Inicialmente, era constituído apenas por um pequeno bairro, dando lugar, posteriormente, a dois 

bairros de toponímia específica: Algares de Baixo e Algares de Cima. Com o crescente 

desenvolvimento da mina de Algares, surge um terceiro bairro, o bairro operário de Vale d´Oca 

Velho e posteriormente os bairros de Vale d'Oca Novo, hoje em dia, conhecido apenas por Vale 

d'Oca (Gomes, 2018 e Justificação para a elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de 

uma ORU em Aljustrel, 2017). 

A tipologia distinta na construção dos bairros manteve-se até finais do século XX, sendo visível no 

designado bairro dos Suecos. Este bairro foi edificado na vertente de um antigo morro, próximo de 

Algares, cujas habitações, construídas em madeira, de cor branca, foram implantadas em 

arruamentos paralelos (Brás, 2016; Gomes, 2018). 

As expectativas de crescimento industrial criadas ao longo do século XX foram materializadas no 

crescimento urbano, com forte ímpeto na construção habitacional.  

Atualmente, e no que se refere à área de estudo, a zona é dotada de um conjunto esparso de 

espaços públicos, a saber: 

• Parque da Vila; 

• Praça da Resistência; 

• Parque infantil no Quintal Desportivo: 

• Jardim 25 de Abril; 

• Jardim Público; 

• Castelo de Aljustrel; 

• Chapéu de Ferro; 

• Ermida da Nossa Senhora do Castelo. 

Em suma, o espaço público da vila de Aljustrel deve-se à grande proliferação dos bairros mineiros 

– um património inigualável para este território – com idiossincrasias plenamente contextualizadas 

que se sobrepõe ao espaço público, de convívio e lazer, pelo que existe uma carência efetiva neste 
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aspeto. Contudo, é importante destacar, que a autarquia tem feito um esforço, de modo a qualificar 

os espaços públicos para o concelho e para a vila de Aljustrel. A título de exemplo: 

• Qualificação da Zona envolvente ao Malacate Vipasca (obra concluída); 

• Valorização Urbana da Praça da Resistência (obra concluída); 

• Parque da Vila de Aljustrel (obra concluída) (Fotografia 4.3); 

• Construção de Parque Infantil no Quintal Desportivo (obra concluída); 

• Do Campo à Mina – Trilhos de Observação no concelho de Aljustrel (projeto aprovado e obra 

adjudicada. Aguarda visto do Tribunal de Contas para se iniciar); 

• Circuito Pedestre – Chapéu de Ferro Algares (2018) 

• Requalificação do pavilhão do gado, zona envolvente e picadeiro (obra concluída)  

(Fotografia 4.3).  

  

Fonte: http://portalmunicipe.mun-aljustrel.pt/menu/231/obras-concluidas.aspx?page=2, consultado em 31-03-2020 

Fotografia 4.3 | Parque da Vila à esquerda e Picadeiro à direita 

4.9. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Para a caracterização do património cultural, recorreu-se ao inventário desenvolvido nos estudos 

para a Revisão do PDM de Aljustrel adiante designado por Inventário Municipal do Património (IMP). 

O IMP integra os bens culturais imóveis de interesse arquitetónico, arqueológico e geológico que, 

pela sua particular relevância, devem ser especialmente tratados e preservados no âmbito dos atos 

de gestão e planeamento, com vista à respetiva valorização e integração urbana, sendo composto 

por: 

• Os bens culturais imóveis de interesse predominantemente arqueológico. 

• Os bens culturais imóveis de interesse predominantemente arquitetónico. 

O IMP é constituído pelos bens acima mencionados, incluindo os bens imóveis de interesse 

nacional, de interesse público ou de interesse municipal, classificados ou em vias de classificação, 

como tal, e por outros bens culturais imóveis que revestem especial interesse, aí identificados. 

http://portalmunicipe.mun-aljustrel.pt/menu/231/obras-concluidas.aspx?page=2
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Considera-se que as intervenções sobre os bens da estrutura patrimonial municipal devem 

privilegiar a sua conservação e valorização, a longo prazo, de forma a assegurar a sua identidade 

e a evitar a sua destruição, descaracterização ou deterioração. 

O IMP, assinala os imóveis e conjuntos edificados com interesse histórico, arquitetónico e/ou 

ambiental, assim como os locais com valor arqueológico e geológico e reconhecido ou potencial.  

A versão do IMP para a área de estudo da ARU de Aljustrel é apresentada na Figura 4.35. 

 

Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel 

Figura 4.35 | IMP para a área abrangida pela ARU de Aljustrel 

Património Arqueológico 

O concelho de Aljustrel é caracterizado por uma ocupação humana que remonta ao Paleolítico e 

pela presença de grandes civilizações históricas (romana, árabe, etc.), que enquadram o forte 

legado histórico e arqueológico do concelho. Este legado corresponde à inventariação de um 

elevado número de sítios arqueológicos, potenciada pela exploração mineira aí desenvolvida. 

A importância do património arqueológico encontra-se representada na coleção do Núcleo de 

Arqueologia do Museu Municipal de Aljustrel, que se baseia fundamentalmente nos materiais 

provenientes do antigo Museu da empresa mineira, integrando também espólio proveniente de 

outras escavações efetuadas por diversos investigadores no concelho. 
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No âmbito dos trabalhos da Revisão do PDM, procedeu-se à valoração dos elementos identificados 

no solo urbano e no solo rústico, destacando-se de seguida os níveis de valoração aplicáveis aos 

elementos representados na área de estudo da ARU de Aljustrel.  

As áreas de valor arqueológico em solo urbano, dividem-se em dois níveis arqueológicos: 

• Nível 1 - Sítios e Áreas de elevado potencial arqueológico, onde já foram detetados testemunhos 

arqueológicos e onde se presume a existência de maior densidade e/ou espessura diacrónica 

de vestígios.  

− As Áreas de Nível 1 correspondem ao Núcleo Patrimonial do Parque Mineiro de Aljustrel  

(UOPG 1 do PDM) e à área envolvente à Nossa Senhora do Castelo (UOPG 3 do PDM); 

− E os Sítios de Nível 1 correspondem aos que se encontram classificados como de Nível 1, 

podendo localizar-se fora das Áreas de Nível 1. 

• Nível 2 - Sítios e áreas de potencial arqueológico relativo, e que correspondem a locais onde as 

informações disponíveis não referem a existência de vestígios arqueológicos.  

− As Áreas de Nível 2 correspondem ao Centro Histórico de Aljustrel (UOPG 6 do PDM); 

− E os Sítios de Nível 2 correspondem aos que se encontram classificados como de Nível 2, 

podendo localizar-se fora das Áreas de Nível 2. 

Quadro 4.12 | Património arqueológico na área de estudo da ARU de Aljustrel 

ID_PatArql CNS Tipo Período Designação Nível Classificação 

PAG008 2107 
Povoado 

Fortificado 
Romano 

Castelo de Nossa 
Senhora do 

Castelo/ Castelo 
de Aljustrel 

1 Classificado 

PAG015 6376 
Povoado 

Mineiro (Geo-
monumento) 

Romano; 
Calcolítico 

Chapéu de Ferro 1 Não classificado 

PAG043 12290 Necrópole Romano Valdoca 2 Não classificado 

PAG053 12301 
Oficina 

metalúrgica 
Romano Feitais/ Azinhal 1 Não classificado 

PAG089 12291 Povoado Romano 
Casa do 

Procurador 
1 Não classificado 

PAG090 0 Povoado Romano Algares 1 1 Não classificado 

PAG091 0 Povoado Romano Algares 2 1 Não classificado 

PAG092 0 Povoado Romano Algares 3 1 Não classificado 

PAG131 0 Escorial Romano 
Escórias do 

Azinhal 
1 Não classificado 

Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel - IMP 
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Património Arquitetónico  

O IMP identifica para a área inserida na ARU de Aljustrel cerca de 130 elementos classificados como 

património arquitetónico, com efeito foi efetuado um levantamento, aquando da revisão do PDM, 

(cujas fichas se apresentam em anexo) que passou pela identificação das seguintes tipologias: 

• Património Religioso; 

• Património Histórico; 

• Património Público; 

• Património Etnográfico e Tradicional; 

• Património Industrial. 

A tipologia Património Religioso abrange essencialmente locais sagrados, tais como igrejas, 

capelas e ermidas,  

A tipologia Património Histórico é constituída por construções representativas, que pelos seus 

estilos, épocas de construção, técnicas construtivas utilizadas, foram incluídas no Inventário 

Municipal do Património. Esta tipologia abrange uma grande diversidade de situações 

designadamente, casas de habitação, comercio e serviços.  

A tipologia Património Público é constituída por construções de uso público e equipamentos 

culturais e espaços destinados à realização de eventos e espetáculos. Destacam-se, por exemplo, 

os seguintes edifícios: Biblioteca Municipal de Aljustrel; a Câmara Municipal de Aljustrel; Centros 

Culturais, Escolas, Juntas de Freguesia, Mercados, Museus, Parques Desportivos, Piscinas e 

Praças de Touros. 

A tipologia Património Etnográfico e Tradicional inclui arquitetura tradicional, objetos etnográficos 

e tradições associadas a culturas vivas. Inclui: os montes alentejanos, as Adegas, os Moinhos, os 

poços e Lavadouros Públicos, bem como monumentos e outros elementos como fontes, chaminés, 

aquedutos e noras. 

Por fim, mas não menos importante salienta-se o grupo associado ao Património Industrial, que 

abrange um conjunto de ocorrências associadas à atividade mineira. 

Quadro 4.13 | Património arquitetónico na área de estudo da ARU de Aljustrel 

ID_PatArqt Nome Estado Tipo de Património Classificação 

PAQ003 Chaminé Médio Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ007 Monumento Evocativo Bom Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ008 Monumento Evocativo Bom Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ009 Monumento Bom Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ010 Monumento Evocativo Bom Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ011 Monumento Evocativo Bom Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ016 Moinho Ruína Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ036 Moinho Bom Etnográfico e Tradicional Não Classificado 

PAQ042 Igreja Nossa Senhora 
do Castelo 

Bom Religioso Classificado 
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ID_PatArqt Nome Estado Tipo de Património Classificação 

PAQ043 Casa de Habitação - 
Antigo Lagar 

Bom Histórico Não Classificado 

PAQ044 Sociedade Musical de 
Instrução e Recreio 

Aljustrelense 

Bom Histórico Não Classificado 

PAQ058 Bairro Mineiro de 
Algares de Baixo 

Médio Industrial Não Classificado 

PAQ059 Bairro Mineiro do Plano Médio Industrial Não Classificado 

PAQ070 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ071 Lar da Mina Médio Histórico Não Classificado 

PAQ072 Julgado de Paz - 
Antigo Dispensário 

Bom Histórico Não Classificado 

PAQ073 Núcleo Artes Visuais 
de Aljustrel 

Médio Histórico Não Classificado 

PAQ074 Casa de Habitação Médio Histórico Não Classificado 

PAQ075 Estação Ferroviária de 
Aljustrel 

Médio Histórico Não Classificado 

PAQ076 Escritórios da Mina Médio Histórico Não Classificado 

PAQ077 Escritórios da Mina - 
Antigos 

Médio Histórico Não Classificado 

PAQ078 Santa Casa da 
Misericórdia - Sede 

Bom Histórico Não Classificado 

PAQ079 Sindicato Mineiro Bom Histórico Não Classificado 

PAQ080 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ081 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ082 Casa de Habitação Médio Histórico Não Classificado 

PAQ083 Casa de Habitação Mau Histórico Não Classificado 

PAQ087 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ088 Centro de Saúde - 
Antigo 

Mau Histórico Não Classificado 

PAQ089 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ090 Casa de Habitação - 
Brito Camacho 

Bom Histórico Não Classificado 

PAQ091 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ092 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ093 Casa de Habitação Médio Histórico Não Classificado 

PAQ094 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ095 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ096 Bairro Mineiro de 
Val'd'oca 

Médio Histórico Não Classificado 



 

70 P047_ARU_PERU_Aljustrel.docx   Novembro de 2020  

             

ID_PatArqt Nome Estado Tipo de Património Classificação 

PAQ097 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ098 Clube Aljustrelense Médio Histórico Não Classificado 

PAQ099 Casa de Habitação - 
Comércio 

Bom Histórico Não Classificado 

PAQ100 Fonte Pública Médio Histórico Não Classificado 

PAQ126 Casa de Habitação Médio Histórico Não Classificado 

PAQ127 Casa de Habitação Bom Histórico Não Classificado 

PAQ128 Casa de Habitação - 
Antigo Hospital 

Bom 
(recentemente  
recuperada) 

Histórico Não Classificado 

PAQ129 Casa de Habitação Médio Histórico Não Classificado 

PAQ196 Casa do Povo de 
Aljustrel 

Médio Público Não Classificado 

PAQ197 Praça de Touros de 
Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ199 Mercado Municipal de 
Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ209 Camara Municipal de 
Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ210 Museu Municipal - 
Antigos Paços do 

Concelho 

Bom Público Não Classificado 

PAQ211 Escola Primária e 
Jardim de Infância da 

Avenida 

Bom Público Não Classificado 

PAQ212 Escola Primária da 
Avenida 

Bom Público Não Classificado 

PAQ213 Edifício dos CTT Bom Público Não Classificado 

PAQ214 Escola Primária e 
Jardim de Infância dos 

Eucaliptos 

Bom Público Não Classificado 

PAQ215 Escola Primária e 
Jardim de Infância 
Campo Esperança 

Bom Público Não Classificado 

PAQ228 Zona Agrária Bom Público Não Classificado 

PAQ229 Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 

Bom Público Não Classificado 

PAQ230 Recinto de Feiras e 
Exposições de Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ231 Parque Desportivo de 
Aljustrel 

Médio Público Não Classificado 

PAQ232 Piscina Municipal de Ar 
Livre 

Bom Público Não Classificado 

PAQ233 Piscina Municipal 
Coberta de 

Aprendizagem 

Bom Público Não Classificado 
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ID_PatArqt Nome Estado Tipo de Património Classificação 

PAQ234 Pavilhão Municipal de 
Desportos Armindo 

Peneque 

Bom Público Não Classificado 

PAQ237 Escola Secundária de 
Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ238 Escola EB23 Dr. 
Manuel Brito Camacho 

Bom Público Não Classificado 

PAQ240 Picadeiro Coberto de 
Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ242 Associação 
Humanitária dos 

Bombeiros de Aljustrel 

Médio Público Não Classificado 

PAQ244 Guarda Nacional 
Republicana 

Bom Público Não Classificado 

PAQ245 Centro de Saúde 
Aljustrel - Unidade 

Local Saúde do Baixo 
Alentejo EPE 

Bom Público Não Classificado 

PAQ246 Estádio Municipal de 
Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ248 Biblioteca Municipal de 
Aljustrel 

Bom Público Não Classificado 

PAQ253 Igreja Nossa Senhora 
das Dores - Capela 

Bom Religioso Não Classificado 

PAQ254 Igreja Matriz de 
Aljustrel 

Bom Religioso Não Classificado 

PAQ273 Central Elétrica da 
Mina 

Mau Industrial Não Classificado 

Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel - IMP 

Se ao nível do regulamento do PDM apenas foram condicionadas as obras de demolição, total ou 

parcial, em sede de Programa de Execução, do PDM, foram diferenciadas ações específicas para 

estes elementos. Desta forma foi atribuída uma valoração diferenciada associada a diferentes graus 

de intervenção. 

Realça-se a imagem de Aljustrel, em termos turísticos como Vila referencial da indústria mineira 

portuguesa e o facto de Aljustrel constituir um concelho de aldeias rurais com interesse patrimonial 

(Messejana e Ervidel), sendo particularmente importante as apostas de Aljustrel como o Território 

de descoberta cultural, e como polo de atração museológica e recreativa associada à temática 

mineira. 

Face ao exposto, entendeu-se que a valoração do património arquitetónico deverá refletir as apostas 

do PDM em termos de grandes orientações estratégicas. Sendo assim a classificação assumiu duas 

tipologias: a primeira que abrange os elementos associados ao Património Industrial e ao Património 
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Etnográfico e Tradicional, a valorizar no curto prazo para a concretização da LOE D20, e a segunda 

que abrange os restantes elementos a que deverão ser igualmente alvo de ações de promoção, 

conservação e valoração mas no médio prazo. 

No Quadro seguinte apresenta-se a classificação assumida no PDM relativamente ao levantamento 

dos elementos associados ao património arquitetónico e que se assume para os elementos da ARU 

de Aljustrel. 

Quadro 4.14 | Património arquitetónico na área de estudo da ARU de Aljustrel 

Nível Tipologia PDM 

Curto Prazo 

Património 
Industrial  

Património 
Arquitetónico 
Etnográfico 

Elementos que deverão ser potenciados e aproveitados em sede 
de desenvolvimento das atividades previstas no PDM e na 
concretização dos objetivos previstos na LOE D21, 
designadamente: 

- Na sua abordagem integrada em conjunto com o desenvolvimento 
de UOPG. 

- Na sua inclusão aquando da criação de percursos. 

- Na recuperação de construções para usos associados à visitação. 

Médio prazo 

Património 
Histórico 

Património Público 

Património 
Religioso 

Elementos que deverão ser potenciados e aproveitados em sede 
de desenvolvimento das atividades previstas no PDM e na 
concretização dos objetivos previstos na LOE D, designadamente 
na sua abordagem integrada em conjunto com o desenvolvimento 
de UOPG: 

- Criação de percursos. 

- Recuperação de construções para usos associados à visitação.  

4.10. DINÂMICA URBANÍSTICA - PROCESSOS DE OBRA  

Para a análise da dinâmica urbanística foram analisados os processos de obra referentes à vila de 

Aljustrel para o período entre 2014 e 2019 que se apresentam no Quadro seguinte. 

Quadro 4.15 | Processos de obra referentes à vila de Aljustrel, entre 2014 e 2019 

Ano Processos aprovados Processos não aprovados Total 

2014 6 2 8 

2015 10 1 11 

2016 5  5 

2017 10  10 

2018 8 3 11 

2019 10 2* 12 

Total  49 8 57 

*Um dos processos que deu entrada em 2019 trata-se de uma desistência 

Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel 

 
20 Linhas de Orientação Estratégica (LOE) D do PDM – Desenvolvimento e valorização do espaço rural e adoção de um modelo de 
organização territorial ambientalmente sustentável 
21 Linhas de Orientação Estratégica (LOE) D – Desenvolvimento e valorização do espaço rural e adoção de um modelo de organização 
territorial ambientalmente sustentável 
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Verifica-se que entre os anos de 2014 e 2019 o número de processos foi relativamente constante. 

Todavia, os anos de 2014 e 2016 foram anos em que surgiram menos processos de obra, 8 e 5, 

respetivamente. Poder-se-á dizer que se trata de uma dinâmica com um número médio de pedidos 

a rondar os 9,5 processos/ano. 

Para avaliar a tipologia de processo de obra no período em causa, foi feita a análise do tipo de obra 

associada a cada processo, que se apresenta no Quadro seguinte. 

Quadro 4.16 | Processos de obra entre 2014 e 2017 na Vila de Aljustrel – tipologia referentes 

Tipo de obra Processos aprovados Processos não aprovados Total 

Alteração 7 1 8 

Ampliação 3 2 5 

Alteração e Ampliação 3 - 3 

Construção 28 4 32 

Reconstrução - 1* 1 

Licenciamento/legalização 8 - 8 

Total 49 8 57 

* Trata-se de uma desistência 

Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel 

Concluiu-se que a maioria dos processos de obra se referem a obras de construção, seguidos por 

obras de alteração. O facto de se registarem pedidos de nova construção demonstra que o centro 

de Aljustrel revela uma certa atratividade do ponto de vista imobiliário, de entre os processos de 

nova construção, salienta-se também a existência de: 

• Um processo de obra para a construção uma unidade de cuidados continuados; 

• Um processo de obra para a construção de um edifício comercial. 

Adicionalmente, foram também analisados os quatro Pedidos de Informação Prévia (PIP) enviados 

à Câmara Municipal de Aljustrel entre 2014 e 2019, todos com o objetivo de construção. 
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5. SINTESE DE DIAGNÓSTICO  

Para a apresentação do diagnóstico foi desenvolvido um Quadro resumo onde se identificam as 

questões-chave a considerar na proposta de Opções Estratégicas de Reabilitação Urbana, 

encontrando-se organizado de acordo com as variáveis da caracterização e do diagnóstico. 

Quadro 5.1 | Diagnóstico – Forças e Fraquezas 

Variáveis do diagnóstico / 

Questões-chave 
Síntese 

Força 

Fraqueza 

Enquadramento   

Posição geográfica 
favorável 

A principal via de acesso da freguesia, e também do concelho, é a 
autoestrada do Sul A2 (Lisboa-Algarve), cujo nó mais próximo dista 
de 6 km da vila de Aljustrel 

Força 

População   

Necessidade de enquadrar 
uma população envelhecida 
e inverter a dinâmica 

Na área de estudo reside cerca de 50% da população residente no 
concelho de Aljustrel. Ao nível de densidade populacional, as áreas 
de maior densidade situam-se no centro da vila. 

A dimensão média das famílias é relativamente pequena (com 
efeito cerca de 55% das famílias tem entre 1 e 2 pessoas) e a 
população encontra-se envelhecida, sendo os índices de 
envelhecimento da área de estudo superiores ao resto do concelho. 

Fraqueza 

Promover a qualificação 
académica da população 

Na área de estudo a esmagadora maioria da população tem apenas 
o ensino básico (2679 indivíduos, cerca de 59%), no entanto 
apenas 5% da população da área de estudo não sabe ler nem 
escrever (219 indivíduos), valor inferior ao registado no concelho. 

Fraqueza 

Edificado e Alojamentos   

Necessidade de valorizar as 
características do parque 
habitacional e colmatar as 
necessidades evidenciadas 

A área de estudo apresenta, em 2011, cerca de 2363 edifícios22, 
dos quais 2190 têm entre 1 e dois pisos (92,8%). A maioria dos 
edifícios (54%) tem estrutura de betão armado, sendo os restantes 
46% edifícios com outras estruturas que correspondem aos 
edifícios mais antigos. 

A maioria dos edifícios (48%) foram construídos entre as décadas 
de 1970 e 1990, sendo que cerca de 17% dos edifícios são 
anteriores a 1970. 

Apenas 7% dos edifícios da área de estudo encontra-se com 
anomalias (3,7% mau estado de conservação, 2,2% em péssimo 
estado, 1,2% em ruína e 0,1% em construção), a esmagadora 
maioria apresenta-se em razoável, bom ou muito bom estado de 
conservação. 

De acordo com os Censos 2011, existiam na área de estudo 495 
alojamentos vagos, ou seja 19% dos alojamentos familiares, sendo 
notório no centro e sudoeste da área de estudo. 

Força 

Existência de 
infraestruturação do parque 
habitacional 

Em 2011, verificava-se que cerca de 70,1% dos alojamentos 
familiares de residência habitual eram servidos por abastecimento 
de água, e o mesmo se verifica em relação aos esgotos. Também o 
peso dos alojamentos servidos por retrete rondava os 70% na área 
de estudo e os alojamentos servidos por banho eram 69% dos 
alojamentos.  

Refere-se que, em 2011, cerca de 30% dos alojamentos não eram 
servidos por abastecimento de água, esgotos, retrete e banho, em 
especial no bairro de Vale D’oca e bairro do Plano, bem como, o 
eixo da Rua da Olivença. 

Força 

 
22 São apenas considerados os edifícios que constam da BGRI dos Censos 2011, os quais têm de ter pelo menos um alojamento 
destinado a habitação 
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Variáveis do diagnóstico / 

Questões-chave 
Síntese 

Força 

Fraqueza 
Contudo, nos últimos 10 anos o município fez um grande esforço no 
sentido da infraestruturação, pelo que atualmente já não existem 
carências a esse nível.  

Estrutura funcional e 
equipamentos 

 
 

Potencial de 
desenvolvimento turístico 
do concelho, associado ao 
legado patrimonial e 
paisagístico da atividade 
mineira 

O sector do turismo em Aljustrel é bastante incipiente, contudo 
dispõe de elementos importantes com interesse turístico – legado 
patrimonial e paisagístico da atividade mineira – e dos quais tem 
sido potenciado. 

Foram apenas identificadas um estabelecimento hoteleiro e três 
estabelecimentos de alojamento local. 

Força 

Existência de um conjunto 
de infraestruturas de apoio 
ao desenvolvimento 
económico  

 

A existência da zona industrial de Aljustrel cuja área de expansão 
foi alvo de uma unidade de execução, bem como a existência do 
Centro Municipal de Acolhimento de Micro Empresas, como parte 
integrante do Pólo Industrial de Aljustrel. Este Centro de 
Acolhimento apresenta espaço para sete empresas, estando 
atualmente quase todo ocupado (71%).  

Força 

Potenciar e valorizar a 
presença do tecido 
associativo 

 

É identificado na vila de Aljustrel uma forte presença do tecido 
associativo, face à representatividade de estabelecimentos com 
ligação a associações de caracter cultural, recreativo, religioso ou 
político.  

Importa assim potenciar esta presença, através da promoção de 
parceria para o desenvolvimento de atividades culturais e 
recreativas, por forma a aumentar a atratividade da vila, e assim 
contribuir para a competitividade da oferta de comércio e serviços 
existente e para a captação de novos investimentos. 

Força 

Rede pedonal, rede viária e 
estacionamento 

 
 

Necessidade de aumento e 
promoção dos espaços de 
circulação pedonal e 
cicláveis 

A vila de Aljustrel exibe uma evidente carência de espaços de 
circulação pedonal e cicláveis, coincidindo as ruas de maior 
afluência pedonal com as principais zonas de circulação automóvel. 

Urge dotar o centro da vila de espaços de circulação pedonal que 
permitam um fácil acesso à restauração, comércio e serviços e que 
convidem à permanência através da sua relação com a valorização 
do espaço público. 

Importa referir que existem acessos pedonais relativamente 
recentes – Acesso pedonal à Nossa Senhora do Castelo,  Acesso 
pedonal à Zona Industrial, acessos pedonais e cicláveis aos bairros 
mineiros de Algares, Plano, Vale d´Oca e a São João do Deserto . 

Fraqueza 

Necessidade da 
regularização do trânsito 
automóvel  

 

O acesso dentro da área de estudo é realizado exclusivamente em 
transporte individual e, em algumas situações, as ruas existentes 
não permitem a fluidez da circulação pedonal 

Verifica-se ainda que as principais zonas de circulação automóvel 
coincidem com ruas de maior afluência pedonal, potenciando a 
existência de conflitos no trânsito. 

É de referir que a vila de Aljustrel, apesar de existir um esforço para 
colmatar as carências existentes, apresenta-se em degradação ao 
nível das infraestruturas viárias.  

Fraqueza 

Promoção de locais de 
estacionamento 

Cerca de 10% dos alojamentos familiares dispõem de 
estacionamento.  

Força 
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Variáveis do diagnóstico / 

Questões-chave 
Síntese 

Força 

Fraqueza 
Adicionalmente a autarquia tem investido na aquisição de novos 
espaços para estacionamento.  

Espaço público e ambiente 
urbano 

 
 

Necessidade de criar e 
promover espaços públicos 
de qualidade  

 

Os espaços públicos da vila de Aljustrel correspondem 
essencialmente a algumas zonas que têm vindo a ser reabilitadas 
pela autarquia (Praça da Resistência, Jardim Público, por exemplo). 

Em articulação com a regularização do trânsito automóvel e 
promoção da circulação pedonal, impõe-se a necessidade de criar 
espaços públicos de qualidade. 

Fraqueza 

Continuidade na promoção 
cultural e turística de 
Aljustrel 

Aljustrel tem apostado em algumas ações de promoção da cultura e 
tradições do concelho, nomeadamente, através de ações de 
marketing territorial, sendo o slogan “Aljustrel, Terra Viva” o 
exemplo paradigmático. Com a criação desta imagem de marca são 
desenvolvidas agendas culturais mensais que têm o mesmo nome.  

Importa salientar a importância da Feira do Campo Alentejano, que 
procura engrandecer a identidade cultural, com forte ligação à 
tradição mineira de Aljustrel. 

Força 

Património Cultural   

Importância na promoção e 
dinamização do património 
arqueológico e arquitetónico 

Assinala-se a existência de um elevado número de bens culturais 
imóveis de interesse arquitetónico, arqueológico e geológico. 

Porém, indica-se a necessidade de revitalizar e dinamizar o 
património existente, sendo importante promover o aproveitamento 
deste potencial através da estruturação e articulação com a oferta 
turística (alojamento, restauração, passeios, etc.) de Aljustrel e dos 
municípios vizinhos. 

Força 

Importância da promoção do 
património mineiro 

A essência e a história de Aljustrel devem-se à presença de jazigo 
de minério, e do que daí adveio, sendo atualmente património 
reconhecido internacionalmente. Nesse sentido, para além do 
esforço da autarquia na promoção deste importante elemento, deve 
haver uma contínua valorização e promoção. 

Força 

 

É, contudo, de ressalvar, que ao longo do levantamento e do diagnóstico foram identificadas um 

conjunto de fragilidades na gestão urbanística, que o presente PERU não poderá dar resposta, a 

saber: 

• Demolições sem um propósito; 

• Destaques dos quais resultam parcelas sem condições; 

• Ausência de índices para áreas impermeabilizadas; 

• Edifícios em Propriedade Horizontal sem estacionamentos. 

 

Por fim, nas Plantas, em anexo, sintetizam-se os elementos mais significativos da caracterização 

efetuada (Planta n.º 2, Planta n.º 3). 
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6. OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE REABILITAÇÃO URBANA E 
OPERACIONALIZAÇÃO 

6.1. INTRODUÇÃO 

Concluído o diagnóstico importa neste capítulo PERU apresentar a  as opções estratégicas de 

reabilitação urbana avaliadas juntamente com o Município bem como com os munícipes e principais 

agentes do município. 

Para tal, de seguida são descritas as orientações já definidas em anteriores documentos 

designadamente o PDM, as ARU anteriores, o PEDU e o documento que procede à delimitação da 

antiga ARU de Aljustrel23. Posteriormente, e porque o produto final do PERU corresponde a um 

conjunto de ações a desenvolver enquadradas nas orientações estratégicas, é feita uma descrição 

das ações já desenvolvidas bem como as que estão por desenvolver, por forma a que estas e outras 

futuras ações, que se considerem necessárias, possam vir a ser enquadradas no presente PERU. 

6.2. A DEFINIÇÃO DAS OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE REABILITAÇÃO URBANA – ANTECEDENTES 

Como verificado nos capítulos anteriores, torna-se necessário contrariar o fenómeno de 

envelhecimento da população e do êxodo populacional que se continua a verificar em Aljustrel. 

Nesse sentido, é essencial a implementação de medidas urbanísticas que estimulem a reabilitação 

urbana e que promovam a qualidade da vida da população.  

As políticas e opções de desenvolvimento urbano do Município, para além de se desenvolverem em 

instrumentos próprios de escala municipal decorrem também das estratégias nacionais e regionais. 

Dada a importância da problemática da reabilitação urbana, estão criados instrumentos jurídicos 

que incentivam e promovem a sua implementação, existindo igualmente apoios financeiros e 

incentivos fiscais ao desenvolvimento. No quadro de Referência Estratégica Nacional 2014 – 2020 

a Comissão Europeia considerou a reabilitação urbana como o grande projeto para a Europa 

Comunitária e como fator atenuante do desemprego para o setor da construção civil e obras 

públicas. 

O Município de Aljustrel tem vindo a apostar numa estratégia clara de reabilitação e de regeneração 

urbana destacando-se de seguida as propostas do PDM, as propostas constantes do PEDU24 (que 

enquadra as anteriores ARU delimitadas para a Vila de Aljustrel) bem do documento que justificou  

a delimitação da  ARU em 2017. 

Plano Diretor Municipal 

O enquadramento das ações de reabilitação urbana inicia-se com o Plano Diretor Municipal – 

instrumento definidor do desenvolvimento urbano do Município, no sentido mais lato, uma vez que 

é aqui que se define o modelo de organização territorial e o sistema urbano do território do Município. 

 
23 Aviso n.º 11529/2017, publicado no Diário da República II Série, n.º 189 de 29 de setembro 
24 PEDU, CM de Aljustrel, 2015 
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Com efeito, o PDM de Aljustrel define quatro Linhas de Orientação Estratégica e respetivos objetivos 

específicos, a saber: 

• LOE A. Diversificação da Base Económica e desenvolvimento do tecido empresarial local 

− A1. Promoção regional das zonas industriais existentes 

− A2. Dinamização das atividades de inovação e formação profissional 

− A3. Reforço das áreas de acolhimento empresarial no concelho 

− A4. Promoção da articulação do triângulo turístico Aljustrel / Castro Verde/Beja 

− A5. Desenvolvimento de atividades de animação turística 

− A6. Aumenta da capacidade e qualidade de alojamento turístico 

• LOE B. Desenvolvimento e afirmação da agricultura de regadio e das agroindústrias 

− B1. Incentivos à Horto fruticultura e pecuária 

− B2. Expansão da área de regadio 

− B3. Desenvolvimento do sector agroindustrial 

− B4. Criação e manutenção de condições de competitividade 

− B5. Reforçar e desenvolver o associativismo agrícola 

• LOE C. Reequilíbrio e consolidação do sistema urbano e afirmação de Aljustrel na rede 

urbana regional 

− C1. Reordenamento das acessibilidades 

− C2. Reforço das ligações rodoviárias internas 

− C3. Melhoria e reequilíbrio da rede de equipamentos coletivos e de serviços sociais 

• LOE D. Desenvolvimento e valorização do espaço rural e adoção de um modelo de 

organização territorial ambientalmente sustentável 

−  D1. Promoção da biodiversidade e reforço da estrutura ecológica municipal 

− D2. Diversificação da atividade agrícola 

− D3. Salvaguarda dos recursos naturais 

− D4. Valorização dos espaços de floresta e de montado 

− D6. Promoção das especificidades das freguesias rurais 

Para além disso, o PDM define a hierarquia urbana do Município enquadrando a vila de Aljustrel no 

primeiro nível dessa hierarquia, apontado para a identificação de quatro Unidades Operativas 

(UOPG) em que os objetivos se centram, entre outros25: 

• UOPG 1 – Núcleo Patrimonial do Parque mineiro de Aljustrel  

− Tomar este conjunto patrimonial em locais de lazer e usufruto da população local, contribuindo 

através da educação patrimonial para a preservação do legado social e para o desenvolvimento 

e geração de riqueza, nomeadamente através da atividade turística; 

 
25 Artigo 70.º do Regulamento do PDM 
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− Atrair e gerir os fluxos de visitantes, através da criação de uma zona de visita delimitada, 

sinalizada e infraestruturada, promovendo simultaneamente atividades complementares que 

permitam aumentar o tempo de estadia e contribuir para a procura de serviços turísticos locais. 

• UOPG 2 – Centro de Aljustrel 

− Colmatar as malhas viárias existentes; 

− Definir, em articulação com a estrutura viária e pedonal, espaços de vivência urbana e outros 

espaços verdes e de utilização pública; 

− Programar a execução das infraestruturas; 

− Reabilitar as áreas degradadas; 

− Promover uma ocupação que assegure a salvaguarda e valorização das áreas mais sensíveis 

do ponto de vista ambiental e paisagístico. 

• UOPG 3 – Nossa Senhora do Castelo 

− Promover um enquadramento adequado à envolvente patrimonial existente, acautelando os 

valores cénicos e da identidade da paisagem; 

− Prever a realização de trabalhos de proteção e conservação dos elementos patrimoniais; 

− Garantir a intervenção cuidada face às preexistências na perspetiva de uma melhoria ambiental, 

nomeadamente no que respeita ao impacte visual 

− Promover uma intervenção que assegure a salvaguarda e valorização das áreas mais sensíveis 

do ponto de vista ambiental e paisagístico. 

• UOPG 6 – Centro Histórico de Aljustrel 

− Reabilitar as áreas degradadas; 

− Preservar as construções existentes. 

− Definir, em articulação com a estrutura viária e pedonal, espaços de vivência urbana e outros 

espaços verdes e de utilização pública; 

− Promover uma ocupação que assegure a salvaguarda e valorização das áreas mais sensíveis 

do ponto de vista ambiental e paisagístico. 

 

ARU anteriormente definidas 

Em 2013 foi definida uma primeira ARU para a Vila de Aljustrel abrangendo Av.ª 1.º de Maio / Av.ª 

dos Algares (publicada no Diário da República II Série, n.º 187, de 27 de setembro, através do Aviso 

n.º 12066/2013). A restante área da Vila de Aljustrel foi abrangida por uma nova ARU em 2015 – a 

ARU de Aljustrel (Aviso n.º 2537/2015, de 9 de março, alterada e pelo Aviso n.º 14822/2015, de 18 

de dezembro).  
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A estratégia preconizada para estas ARU, é semelhante e “(…) assenta na valorização e 

dignificação dos espaços, dos equipamentos e do ambiente urbano, a partir da sua requalificação, 

nomeadamente nesta área central, e consequente vivificação. 

Assim as prioridades da intervenção nesta ARU são a realização de operações que visem 

requalificar os espaços verdes urbanos, a requalificação dos arruamentos, melhoradas as 

infraestruturas urbanas e realizada a recuperação dos edifícios públicos e privados. 

Os objetivos estratégicos desta operação de requalificação urbana são, como já referido 

anteriormente, a requalificação urbana e a promoção de uma maior qualidade de vida da população. 

Os objetivos específicos visam: 

• Valorizar e dignificar os espaços públicos especialmente as zonas verdes e espaços de 

circulação e permanência, promovendo as áreas pedonais e garantindo a qualidade urbana; 

• Requalificar esta área urbana, na perspetiva da sua revitalização, procurando torná-la 

novamente atrativa, de modo a fomentar a reabilitação dos edifícios, das infraestruturas 

degradadas, dos edifícios devolutos, a fixação de novos moradores (invertendo a actual 

tendência para a desertificação dos centros urbanos rurais) e criando condições para a sua 

dinamização económica e social; 

• Melhorar a qualidade funcional e patrimonial dos espaços públicos preservando a 

morfologia urbana e a qualidade ambiental; 

• Induzir padrões de mobilidade urbana mais seguros e sustentáveis, garantindo uma melhor 

gestão da via pública e dos demais espaços de circulação, promovendo a criação e a melhoria 

das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada.” (sublinhado nosso) 

As ações previstas para a ARU da Av. 1.º de Maio / Av. Dos Algares foram as seguintes: 

• Parque da Vila de Aljustrel 

• Intervenções de Regeneração Urbana em Aljustrel (reordenamento da circulação automóvel, 

substituição de pavimento, alteração de passeios, substituição de mobiliário urbano, 

remodelação de espaços verdes) 

• Refeitório comunitário 

• Centro de artesanato (Consiste na adaptação da escola EB1/JI da Avenida para instalação de 

um atelier, espaço expositivo e venda de artesanato) 

• Eliminação de barreiras arquitetónicas em edifícios e espaços públicos 

• Arquivo Municipal / Núcleo de Artes Gráficas / Centro de Documentação 

• Recuperação de fachadas e coberturas 

• Construção do Prestige Hotel 

• Creche /Jardim Infância 

As ações previstas para a ARU de Aljustrel foram as seguintes: 

• Requalificação de acessos aos bairros mineiros (São João do Deserto, Val d´Oca, Algares de 

Cima, Algares de Baixo e Plano) 

• Criação de acessos pedonais e estacionamentos no bairro mineiro de Val d´Oca 
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• Acesso pedonal à N. Sr.ª do Castelo 

• Acesso pedonal à Zona Industrial 

• Prolongamento da ciclovia de Aljustrel 

• Requalificação do Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel 

• Requalificação do Pavilhão do Gado, zona envolvente e picadeiro existente 

• Requalificação Ambiental do Cerro da Forca 

• Intervenções de Regeneração Urbana em Aljustrel (reordenamento da circulação automóvel, 

requalificação de pavimento, criação e alteração de passeios, substituição de mobiliário urbano, 

remodelação de espaços verdes) 

• Melhoramento da Iluminação Pública em diversos locais de Aljustrel (eficiência energética) 

• Casa da Música (requalificação da Escola dos Eucaliptos) 

• Universidade Sénior / Voluntariado / Pais em Rede (Requalificação da Escola do Campo 

Esperança) 

• Eliminação de barreiras arquitetónicas em edifícios e espaços públicos 

• Requalificação de infraestruturas urbanas nos bairros mineiros de Algares, Plano e Malpique. 

• Infraestruturas do Parque Tecnológico de Aljustrel 

• Reabilitação de edifícios marcantes no tecido urbano visando a sua qualificação e a sua 

refuncionalização 

• Recuperação de fachadas e coberturas 

• Quinta da Maioridade 

• CEGMA – Centro de Estudos Geológicos e Mineiros do Alentejo (Fase I e II) 

• Parque Mineiro de Aljustrel 

 

Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) 

Posteriormente, em 2015, o Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), vem 

reforçar a estratégia definida nas ARU, pelo que na sua componente relativa ao Plano de Ação de 

Regeneração Urbana, destaca: 

• A perda de população e o crescente duplo envelhecimento que abrange o Centro Histórico de 

Aljustrel (CHA). “Isto é, apesar das melhorias e do investimento já realizado, tem-se agudizado 

o perfil de território em grande declínio demográfico e fortemente envelhecido, em que 

predominam as famílias de menor dimensão, com forte presença de idosos e um número muito 

restrito de jovens”. 

• A “imperativa necessidade de requalificar o CHA, na perspetiva da sua revitalização, procurando 

torná-lo novamente atrativo, de modo a fomentar a reabilitação dos edifícios, das infraestruturas 
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degradadas, dos edifícios devolutos, a fixação de novos moradores e criando condições para a 

sua dinamização económica e social.” 

• O objetivo de “alcançar um nível de ‘patrimonialização’ das minas desativadas (incluindo as 

infraestruturas, o equipamento, os jazigos e a envolvente paisagística), passando estas a ter 

novas funcionalidades no âmbito da atividade turística e cultural, que permita simultaneamente 

afirmar externamente a imagem do concelho como produto turístico atrativo e aumentar 

substancialmente o número de visitantes em Aljustrel.” A atividade mineira como um fator 

identitário estrutural para Aljustrel e como potencial de atração turística e de dinamização 

económica para lá da atividade da exploração mineira em curso.  

• O PEDU define assim os seguintes objetivos Específicos para a regeneração urbana: 

− Objetivo Específico 1 – Reforçar a coesão funcional e social do Centro Histórico de Aljustrel 

− Objetivo Específico 2 – Tornar o Parque Mineiro num produto turístico dinâmico e atrativo 

De acordo com o PEDU, a concretização dos Objetivos Específicos será alcançada através de três 

eixos, comportando cada um deles as respetivas intervenções (a grande maioria já definidas em 

sede das ARU). Estes eixos são os seguintes: 

• Eixo 1 – Equipamento e Qualidade de Vida 

“Com este eixo busca-se requalificar o CHA na perspetiva da sua revitalização, procurando torná-lo 

novamente atrativo, de modo a fomentar a reabilitação dos edifícios, das infraestruturas degradadas, 

dos edifícios devolutos, a fixação de novos moradores e criando condições para a sua dinamização 

económica e social. Neste domínio, a abordagem procura também melhorar a qualidade funcional 

e patrimonial dos espaços públicos, preservando a morfologia urbana e a qualidade ambiental. As 

intervenções projetadas para o presente eixo são as seguintes: 

− Requalificação do Jardim Municipal; 

− Requalificação do Mercado Municipal; 

− Requalificação Urbana do Troço Central da Avenida da Liberdade; 

− Valorização Urbana da Praça da Resistência; 

− Centro de Documentação Local de Aljustrel. 

• Eixo 2 – Parque Mineiro 

“Com este eixo procura-se desenvolver a ‘patrimonialização’ do espaço mineiro abandonado do PM 

no sentido de permitir complementar e potenciar os investimentos já realizados na recuperação das 

minas desativadas e, simultaneamente, afirmar externamente a imagem do concelho como um 

produto turístico atrativo e diferenciado, aumentando substancialmente o número de visitantes em 

Aljustrel. Para tal, optou-se essencialmente por criar as condições para uma oferta turística (mas 

também cultural e educacional) que permita vivenciar o contacto com o universo mineiro, não só 

como fonte direta de conhecimento e cultura, mas acima de tudo, como experiência viva e dinâmica. 

As intervenções projetadas para o presente eixo são as seguintes: 

− Qualificação da Zona Envolvente ao Malacate Vipasca; 

− Criação do Jardim Geológico; 

− Centro de Acolhimento e Interpretação de Arqueologia Mineira; 

− Instalação do Arquivo e Centro Mineiro; 
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− Musealização do Fundo de Mina” 

• Eixo 3 – Mobilidade Suave 

Com este eixo procura-se promover a melhoria da mobilidade na vila de Aljustrel, nomeadamente 

através de uma melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação, bem como da 

redução do recurso ao automóvel individual como principal meio de deslocação intraurbana. Para 

tal, considerou-se fundamental criar condições específicas para a circulação ciclável, quer na 

ampliação da pista de ciclovia já existente, ligando o parque industrial e a zona comercial no 

perímetro externo da vila com o centro, quer na ligação do centro aos quatro bairros mineiros mais 

periféricos (Vale d’Oca, São João, Algares e Plano). As intervenções projetadas para o presente 

eixo (e a incluir em sede de PMUS) são as seguintes: 

− Expansão da Ciclovia Urbana de Aljustrel; 

− Corredor Ciclável Aljustrel-Bairros de Vale d’Oca/Algares/Plano; 

− Corredor Ciclável Aljustrel-Bairro de São João.” 

 

No âmbito do PEDU destaque ainda para a sua componente relativa ao Plano de Ação Integrada 

para Comunidades Desfavorecidas que no ponto da Requalificação Física propõe: 

• Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de São João do Deserto; 

• Requalificação Urbana dos Bairros Mineiros do Plano e de Algares; 

• Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de Vale d’Oca. 

De acordo com o PEDU, “Com estas operações pretende-se promover a qualidade do ambiente 

urbano nos diferentes Bairros abrangidos, respondendo assim à desqualificação e progressiva 

degradação que caracteriza atualmente os seus espaços públicos. Para além da resposta a 

problemas concretos existentes e ao impacte que os mesmos assumem no estado global de 

conservação do bairro, pretende-se também utilizar esta intervenção como um motor de 

transformação da sua imagem a nível interno e externo.” 

Relativamente ao PEDU, importa destacar que a maioria das intervenções previstas foi 

concretizada. Com efeito, Aljustrel é o município que, a nível nacional, tem a maior taxa de 

execução, no que diz respeito às candidaturas apresentadas ao PEDU. 

ARU de Aljustrel e Proposta de delimitação da ARU 

A ARU de Aljustrel (Aviso n.º 11529/2017, publicado no Diário da República II Série, n.º 189 de 29 

de setembro) e a proposta de delimitação da ARU, decorre assim de um conjunto de abordagens 

prévias, pelo que o documento que justificou a sua delimitação retoma as prioridades e objetivos já 

identificados, dando nota de que a “(…) estratégia preconizada para esta reabilitação urbana 

assenta na valorização e dignificação dos espaços, dos equipamentos e do ambiente urbano, a 

partir da sua requalificação, nomeadamente nesta área central, e consequente vivificação. 
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Assim as prioridades da intervenção nesta ARU são a realização de operações que visem 

requalificar os espaços verdes urbanos, a requalificação dos arruamentos melhoradas as 

infraestruturas urbanas e realizada a recuperação dos edifícios públicos e privados.” 

No documento justificativo da delimitação da ARU de 2017 foram também retomados os objetivos 

estratégicos26, já equacionados para as anteriores ARU: 

• Desenvolver operações de requalificação urbana; 

• Promover a qualidade de vida da população. 

Tendo como objetivos específicos: 

• Requalificar e revitalizar a vila promovendo a sua multifuncionalidade; 

• Aumentar e revitalizar as zonas verdes e espaços de permanência, promover as áreas pedonais 

e criar ciclovias; 

• Requalificar as áreas urbanas, na perspetiva da sua revitalização, procurando torná-las atrativas 

e melhorando-as visualmente, de modo a incentivar a fixação de novos moradores; diminuindo 

assim a sua desertificação, as zonas degradadas e devolutas; 

• Induzir padrões de mobilidade urbana mais seguros e sustentáveis.  

 

E como Prioridades: 

• (Re) Qualificar os espaços verdes, os espaços e equipamentos públicos de utilização coletiva; 

•  Promover a valorização urbanística e ambiental de Aljustrel. 

 

Como se verá no ponto seguinte onde são descritas as ações já desenvolvidas, verifica-se que a 

maioria das ações previstas para a ARU não incluíam a reabilitação urbana nem a salvaguarda do 

edificado sempre que se justificasse, razão pela qual é dada uma tónica especial a essa temática 

na proposta de orientações estratégicas de reabilitação urbana que se segue. 

6.3. OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE REABILITAÇÃO URBANA (OERU) PARA O PERU DE ALJUSTREL 

Tendo em conta que se pretende dar continuidade à estratégia de reabilitação urbana que tem vindo 

a ser implementada na vila de Aljustrel, a proposta de Opções Estratégicas de Reabilitação Urbana 

(OERU) para o PERU da ARU de Aljustrel 2020, considera as orientações estratégicas definidas 

para as anteriores ARU, que são as seguintes: 

• OERU1. Requalificação Urbana – Revitalização e requalificação da vila e dos bairros 

mineiros fomentando a fixação de novos moradores 

− Dar continuidade às ações de reabilitação dos bairros mineiros, melhorando as condições de 

habitabilidade e de funcionalidade 

− Fomentar a reabilitação dos edifícios degradados e devolutos bem como a salvaguarda do 

edificado 

 
26 Justificação para a elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de uma operação de reabilitação urbana de Aljustrel, Julho 
de 2017 (Fonte: Site da CM Aljustrel) 
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− Reabilitação de edifícios marcantes visando a sua qualificação e refuncionalização 

− Reabilitação e recuperação do Património Etnográfico e Tradicional existente, através de ações 

de promoção, conservação e valoração 

• OERU2. Qualidade de Vida – Promoção da qualidade de vida da população através de 

ações de requalificação e valorização dos espaços públicos e de equipamentos de apoio 

à população 

− Garantir e melhoria da qualidade do ambiente urbano através da qualificação dos espaços 

públicos como áreas de excelência, promovendo um funcionamento urbano global da vila e 

conferindo-lhe uma imagem de unidade 

− Desenvolver ações de requalificação e os equipamentos de utilização coletiva 

• OERU3. Mobilidade – Contribuir para a afirmação da mobilidade suave 

− Articular o espaço de circulação pedonal e viária com espaços de vivência urbana no Centro da 

vila de Aljustrel 

− Promover a melhoria da mobilidade urbana mais segura e sustentável, através da gestão da via 

pública e dos espaços de circulação pedonal e viária 

− Promover a circulação pedonal e a criação de ciclovias 

• OERU4. Turismo e Desenvolvimento Económico – Promoção e apoio ao desenvolvimento 

das atividades económicas e das atividades turísticas associadas ao Parque Mineiro 

como um produto turístico, dinâmico e atrativo 

− Potenciar o papel de vila de Aljustrel, como âncora ao turismo associado ao património mineiro, 

afirmando externamente a imagem do concelho como um produto turístico atrativo e 

diferenciado, aumentando substancialmente o número de visitantes em Aljustrel 

− Criar as condições para uma oferta turística (mas também cultural e educacional) que permita 

vivenciar o contacto com o universo mineiro, não só como fonte direta de conhecimento e 

cultura, mas acima de tudo, como experiência viva e dinâmica 

− Criar condições para a dinamização económica da Vila 
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7. BASE PARA A DEFINIÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES 

De seguida são sistematizadas diversas ações, já existentes, em curso e previstas, que visam 

materializar a visão preconizada pelo PERU. Correspondem a ações concretas de intervenção, 

evidenciando a sua capacidade de reconquistar os habitantes, criando um ambiente propício para 

o rejuvenescimento das atividades económicas, culturais e desportivas e encontrar soluções viáveis 

para os espaços hoje mais abandonados na Vila de Aljustrel. 

A definição das ações estruturantes com vista à reabilitação e regeneração urbana da vila de 

Aljustrel têm vindo a ser definidas e enquadradas em anteriores documentos de estratégia definidos 

pela Câmara Municipal de Aljustrel, como sejam, o PDM, as ARU anteriores (Vila, Av.ª 1º de Maio / 

Av.ª dos Algares e ARU de 2017) ou o PEDU, e que foram apresentadas no final da Etapa 1 do 

PERU, com a proposta de Opções Estratégicas de Reabilitação Urbana, e posteriormente no 

período de discussão pública (entre 30 de maio e 15 de junho de 2020) realizada através de 

plataformas online, do qual surgiram um conjunto de novas propostas de ações.     

No Quadro seguinte apresenta-se para cada Opção Estratégica de Reabilitação as ações de acordo 

com o seu estado (concluídas, em curso, em fase de conclusão e previstas) a origem da ação (de 

acordo com os instrumentos  descritos no capítulo 6.2) e com a descrição e objetivos da ação. Estas 

ações / objetivos encontram-se representados sob a forma de esquema na Planta Síntese das 

Ações Estruturantes (Planta n.º 4). 

Quadro 7.1 | Ações estruturantes por opção estratégica de reabilitação 

Código Ação Estado Fonte  Descrição / objetivos 

OERU1. Requalificação Urbana - Revitalização e requalificação da vila e dos bairros mineiros fomentando a 
fixação de novos moradores 

OERU1.1 

Casa da Música 
(requalificação da 
Escola dos 
Eucaliptos) 

Prevista ARU 2017 

Com esta ação pretende-se requalificar a Escola 

dos Eucaliptos no sentido de ser aproveitado o 

espaço para outros usos de recreio e lazer, 

nomeadamente para criar espaços para 

albergarem algumas sedes de grupos de música 

tradicional e uma sala de ensaios. 

Propõe-se que a antiga escola passe a ser 

designada por Casa da Música 

OERU1.2 
Quinta da 
Maioridade 

Prevista ARU 2017 
Equipamento de apoio à terceira idade (lar para 
idosos com autonomia que lhes permita residir em 
espaços individuais) 

OERU1.3 

Universidade Sénior 
/ Voluntariado / Pais 
em Rede 
(Requalificação da 
Escola do Campo 
Esperança) 

Prevista 

(Os serviços 
já lá 
funcionam) 

ARU 2017 

Pretende-se com esta ação a requalificação da 
antiga escola do Campo Esperança para a 
implementação da universidade sénior, um lugar 
de voluntariado e a sede 'Pais em Rede'. 

A Universidades Sénior é “a resposta social, que 
visa criar e dinamizar regularmente atividades 
sociais, culturais, educacionais e de convívio, 
preferencialmente para e pelos maiores de 50 
anos num contexto de formação ao longo da vida. 

O Município ao criar a Universidade Sénior de 
Aljustrel tem como objetivo contribuir para a 
resolução de um problema que assume 
proporções crescentes nos dias que correm: o 
problema do isolamento, da solidão e da 
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deficiente qualidade de vida que estes dois fatores 
provocam. 

OERU1.4 

Requalificação de 
infraestruturas 
urbanas nos bairros 
mineiros de 
Algares, Plano e 
Malpique 

Concluída 
Empreitada 
CMA 

O objetivo desta ação pretende a melhoria das 
condições habitacionais e sociais dos seus 
residentes, intervindo, essencialmente, na rede 
viária e pedonal e na reformulação das 
infraestruturas, tendo em conta as condições de 
mobilidade, valorizando-se também a qualidade 
do espaço público. 

A requalificação da área inclui, também, a 
renovação das redes de infraestruturas existentes 
que estão envelhecidas ou saturadas e que, como 
tal, não dão a resposta adequada às exigências 
de conforto e qualidade de vida atuais. 

OERU1.5 

Requalificação 
Urbana na Rua de 
Olivença, Rua São 
João de Deus e na 
Praça da República 

Concluída 
Empreitada 
CMA 

Esta empreitada visa melhorar os Arranjos 
Urbanísticos existentes, em zona urbana na União 
de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, no 
Concelho de Aljustrel. 

OERU1.6 

Requalificação 
urbana do troço 
central da Avenida 
da Liberdade 

Concluída PEDU 

Este projeto corresponde à primeira fase de 
requalificação urbana do troço central da avenida 
da Liberdade, que consistiu na edificação de um 
parque de estacionamento de dois pisos, com um 
total de 56 lugares de aparcamento, sendo dois 
lugares destinados a viaturas de pessoas de 
mobilidade condicionada e dois lugares 
específicos para viaturas híbridas. 

OERU1.7 

Requalificação 
urbana dos Bairros 
Mineiro de São 
João do Deserto 

Concluída PEDU 

O Município de Aljustrel propõe-se a executar 
uma intervenção que consiste em promover a 
qualidade do ambiente urbano no Bairro de S. 
João do Deserto, respondendo assim à 
desqualificação e progressiva degradação que 
carateriza atualmente os seus espaços públicos. 
Para além da resposta a problemas concretos 
existentes e ao impacte que os mesmos assumem 
no estado global de conservação do bairro, esta 
intervenção será ainda um motor de 
transformação da sua imagem a nível interno e 
externo.  

Esta ação pretende intervir essencialmente na 
beneficiação da rede viária existente, na 
construção de passeios e espaços verdes e na 
construção de uma rede de drenagem pluvial, 
tendo em vista a melhoraria das condições de 
mobilidade pedonal e rodoviária, valorizando 
simultaneamente a qualidade do espaço público. 

OERU1.8 
Requalificação do 
Mercado Municipal 

Concluída PEDU 

A operação consiste na requalificação urbanística 
do Mercado Municipal de Aljustrel, potenciando 
assim a sua centralidade no contexto urbano e a 
concretização de intervenções de reabilitação do 
edificado envolvente, de forma a criar melhores 
condições de serventia para a população e 
comerciantes. 
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OERU1.9 

Requalificação 
Urbana do Bairro 
Mineiro de Vale 
D´Oca 

Em fase de 
conclusão 

PEDU 

Com esta operação pretende-se promover a 
qualidade do ambiente urbano no Bairro mineiro 
de Vale d’Oca, respondendo assim à 
desqualificação e progressiva degradação que 
caracteriza atualmente os seus espaços públicos. 
Para além da resposta a problemas concretos 
existentes e ao impacte que os mesmos assumem 
no estado global de conservação do bairro, 
pretende-se também utilizar esta intervenção 
como um motor de transformação da sua imagem 
a nível interno e externo. 

As intervenções propostas serão materializadas 
através da realização de obras de recuperação e 
valorização dos espaços públicos envolventes ao 
edificado, reabilitando os elementos recuperáveis 
que apresentam sinais mais evidentes de 
degradação e implantando novos elementos de 
composição destes espaços (pavimentos, 
espaços verdes, iluminação pública, etc.). 

OERU1.10 

Requalificação da 
Rua da Quadra e 
das traseiras do 
Jardim 25 de Abril 

Concluída PEDU 

Esta ação tem como objetivo principal o de 
preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética.  

Com este projeto pretende-se requalificar parte da 
Rua da Quadra e o correspondente acesso aos 
campos de ténis e ao edifício do antigo lar da 
SCM de Aljustrel; melhorar as acessibilidades e 
criar uma bolsa de estacionamento; Instalar novas 
infraestruturas e modernização das existentes; 
Remodelar e plantar novos canteiros; entre outros 
trabalhos. 

OERU1.11 

Reabilitação de 
edifícios marcantes 
no tecido urbano 
visando a sua 
qualificação e 
refuncionalização 

Prevista ARU 2017 

Pretende-se efetuar a reabilitação de edifícios 
antigos e cuja arquitetura apresente elementos a 
preservar (particulares ou públicos) que se 
apresentam já com alguma degradação ou 
mesmo disfuncionais 

OERU1.12 
Recuperação de 
fachadas e 
coberturas 

Prevista ARU 2017 

Pretende-se incentivar os proprietários a 
intervirem no exterior do edificado privado 
existente, promovendo o arranjo de fachadas e 
coberturas que necessitam já de alguma 
manutenção/recuperação 

OERU1.13 

Reabilitação / 
Valorização e 
Programação 
urbana do edificado 

Prevista Nova 

Esta ação contempla a reabilitação dos edifícios 
degradados como tal identificados na Planta 
Síntese – Caracterização 

Esta ação visa a reabilitação de imoveis de 
acordo com o seu estado de conservação. Em 
situações em que se verifique a falta de 
salubridade e segurança, e assim as condições 
mínimas de habitabilidade e sempre que os 
imóveis não apresentem valor patrimonial, sendo 
a sua reabilitação irreversível - deve a CM 
promover uma vistoria previa afim de avaliar da 
necessidade imperiosa da demolição a titulo 
excecional bem como avaliar o projeto de 
substituição do imóvel e /ou as suas 
consequências para o espaço publico. 

Promove-se também as pinturas artísticas em 
edifícios 
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OERU1.14 

Sensibilização da 
população para o 
processo de 
reabilitação urbana 

Prevista Nova 

Pretende-se incentivar os proprietários a 
intervirem no edificado privado existente 
degradado, promovendo a sua recuperação. 

A ação passa pela promoção de ações de 
sensibilização junto da população, dando a 
conhecer devidamente os pressupostos da 
reabilitação urbana e quais os benefícios a que 
têm direito, com o intuito de despertar o seu 
interesse pelo processo e a garantir a sua 
participação ativa. Estas ações podem passar por 
palestras, por distribuição de folhetos 
informativos, pela divulgação em meios 
informativos (rádio e jornal locais). 

OERU2. Qualidade de Vida - Promoção da qualidade de vida da população através de ações de requalificação e 
valorização dos espaços públicos e de equipamentos de apoio à população 

OERU2.1 
Construção de 
Parque Infantil no 
Quintal Desportivo 

Concluída Empreitada 
Esta ação visa valorizar o espaço junto ao Estádio 
criando áreas de estadia e de recreio ativa 

OERU2.2 
Ampliação do 
Centro Escolar 

Em curso Empreitada 

Esta ação pretende realizar-se em complemento 
do conjunto de edifícios escolares já existentes, 
numa parcela de terreno com aproximadamente 
2,6 ha, localizada na Freguesia e Concelho de 
Aljustrel. 

Pretende-se para tal a construção de um edifício 
autónomo, destacado e resguardado, para 
proporcionar um espaço letivo para complemento 
das valências existentes de Ensino Pré-Escolar e 
Ensino Básico do 1º Ciclo, num total de 4 nova 
Salas de Aula, destinadas 1 ao Ensino Pré-
Escolar e as restantes ao 1º Ciclo, 
complementadas por um conjunto de espaços 
imprescindíveis ao regular funcionamento do 
estabelecimento, mas que presentemente são 
insuficientes, desadequados ou inexistentes, 
nomeadamente Salas de Atividades, Salas 
Polivalentes e Gabinetes de trabalho para 
Professores. 

OERU2.3 

Avenida de Algares 
– Reparação de 
calçada em passeio, 
execução de 
drenagem e muros 
em pedra  

Concluída Empreitada 
Esta ação visa a reparação da calçada em 
passeio, a execução da drenagem e muros em 
pedra de toda a Avenida de Algares 

OERU2.4 
Parque da Vila de 
Aljustrel 

Concluída Empreitada 

O Parque da Vila irá ter uma localização central, 
junto a uma das principais artérias de Aljustrel e 
abrangerá a área total do antigo Jardim 25 de 
Abril, Parque Polidesportivo e campos de ténis. 
Este novo parque acolherá, assim, um alargado 
conjunto de equipamentos desportivos 
enquadrados por um amplo espaço verde. 

Com uma área de intervenção de 11.525 m2 o 
Parque da Vila oferece distintos ambientes com 
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variadíssimos equipamentos com instalações de 
apoio, ou seja, o novo espaço integrará os dois 
campos de ténis, as bancadas envolventes, 
balneários, vestiários e instalações sanitárias. Faz 
ainda parte deste parque o campo de jogos 
polidesportivo e respetivas bancadas, um campo 
de minigolfe com 18 estações; um parque infantil 
com duas zonas para diferentes usos, uma com 
equipamento de diversão com baloiços e 
escorregas e uma outra para pequenos jogos; terá 
ainda um parque de fitness com condições para a 
atividades física e uma utilização terapêutica pela 
população sénior.  O “Quintal Desportivo” será 
constituído por uma zona configurada pelos 
espaços verdes, que permitirá uma atividade 
desportiva informal através da instalação de uma 
tabela de basquetebol e uma baliza. O Parque da 
Vila terá um Parque Radical localizado no topo 
Sudoeste com uma plataforma de dois níveis e 
ainda uma outra zona de skates-funbox; rail e rail 
double; mini-rampa e chin box, nesta zona terão 
também uma parede de escalada. Quanto às 
zonas verdes pode-se adiantar que sofrerão toda 
uma profunda remodelação e uma reconfiguração 
dos recursos existentes, serão criados novos 
percursos com um necessário reforço e 
manutenção das espécies arbóreas e arbustivas, 
contribuindo para o estabelecimento de diferentes 
ambientes. O projeto está em fase de concurso 
público para adjudicação da empreitada, estando 
a decorrer o prazo para apresentação de 
propostas. 

OERU2.5 

Repavimentação de 
arruamentos em 
Aljustrel (entre a 
Rua D. Sancho II e a 
R. de Sta. Bárbara)  

Concluída Empreitada 

Esta ação visa o melhoramento dos pavimentos 
de alguns arruamentos de Aljustrel de modo a 
melhorar a mobilidade numa zona que se 
apresentava degradada. 

OERU2.6 

Rua de Santa 
Bárbara – 
Reparação de 
muros e construção 
de rampa de acesso 
a moradias 

Concluída Empreitada 
Esta ação tem como objetivo melhorar as 
condições de mobilidade e acesso a moradias do 
arruamento 

OERU2.7 
Valorização Urbana 
da Praça da 
Resistência 

Concluída PEDU 

O Município de Aljustrel propõe-se a executar 
uma intervenção que consiste na valorização 
urbanística do espaço público da Praça da 
Resistência, onde se localizam os Paços do 
Concelho, potenciando assim a sua  centralidade 
no contexto urbano e a concretização de 
intervenções de reabilitação do edificado 
envolvente. 

OERU2.8 
Creche /Jardim 
Infância 

Em curso Empreitada 
Esta ação visa a ampliação de uma creche/jardim 
de infância com o objetivo de dar resposta à 
procura. 

OERU2.9 

Eliminação de 
barreiras 
arquitetónicas em 
edifícios e espaços 
públicos 

Em curso  

Esta ação tem visa melhorar as condições de 
mobilidade nos acessos a edifícios e espaços 
públicos. (tem sido realizadas algumas 
intervenções no âmbito de empreitadas no espaço 
público exterior) 
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OERU2.10 

Intervenções de 
Regeneração 
Urbana em Aljustrel 
(reordenamento da 
circulação 
automóvel, 
requalificação de 
pavimento, criação 
e alteração de 
passeios, 
substituição de 
mobiliário urbano, 
remodelação de 
espaços verdes) 

Em curso  

Pretende-se com esta ação desenvolver ações de 
regeneração urbana que potenciam por um lado, 
a valorização do espaço público para usufruto da 
população, através da remodelação do mobiliário 
urbano existente, da remodelação de espaços 
verdes, mas por outro  a criação de zonas 
pedonais tornando atrativas áreas de difícil 
acesso aos peões, com o reordenamento do 
transito e a criação de passeios. 

(tem sido realizadas várias intervenções aqui 
previstas, no âmbito de empreitadas no espaço 
público exterior) 

OERU2.11 

Melhoramento da 
Iluminação Pública 
em diversos locais 
de Aljustrel 
(eficiência 
energética) 

Concluída Empreitada 

Esta ação aposta na preservação e proteção do 
ambiente, assim como na promoção da eficiência 
energética, investindo na conservação, proteção, 
promoção e desenvolvimento (?) do património 
natural e cultural (?). Nesse sentido, pretende-se 
implementar uma tecnologia na iluminação pública 
com menor impacto ambiental e também 
económico 

OERU2.12 
Refeitório 
comunitário 

Concluída Empreitada 

O “Refeitório Comunitário” é um equipamento de 
cariz social que visa assegurar aos trabalhadores 
da autarquia e trabalhadores de outras 
entidades/instituições que se encontrem 
deslocados, um local onde podem tomar refeições  

durante o dia. São servidas as refeições “ligeiras” 
(pequeno almoço e lanche). Não é disponibilizada 
a refeição ao almoço, mas permite a utilização do 
espaço para esse fim. Poderá ser utilizado pelas 
IPSS e Misericórdias do concelho, como apoio, 
caso estas ultrapassem a sua capacidade de 
resposta 

OERU2.13 

Construção de 
Passeio na Zona 
Envolvente ao 
Parque de 
Exposições e Feiras 
de Aljustrel  

Concluída Empreitada 

Esta ação visa a criação de um novo passeio na 
zona envolvente ao parque de Exposições e 
Feiras de Aljustrel e a melhoria da mobilidade no 
acesso ao parque. 

OERU2.14 

Desenvolver 
espaços verdes 
para a prática 
desportiva e 
requalificar os já 
disponíveis  

Prevista Nova 

Esta ação pretende valorizar os espaços públicos 
verdes numa perspetiva de criar zonas 
desportivas ao ar livre, promovendo a renovação 
das áreas já existentes, criando outras. 

A título de exemplo, identifica-se a área 
circundante junto ao estádio, que apresenta 
espaço para a respetiva requalificação 
promovendo o local para a prática desportiva, 
lazer e eventos. 

(estão a ser realizadas algumas intervenções no 
âmbito de empreitadas no espaço público exterior 
– A Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de 
Vale D´Oca integra a requalificação do antigo 
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campo de futebol das minas como zona 
desportiva com novas valências) 

OERU2.15 

Promover e 
desenvolver  os 
espaços públicos e 
requalificar os já 
existentes 

Prevista Nova 

Esta ação visa valorizar os espaços públicos 
potenciado os já existentes e desenvolver outros 
que se considere necessários para a melhoria da 
qualidade de vida da população.  

Pretende-se que com esta ação, seja incluída o 
aumento do número de contentores do lixo, a 
promoção de espaços numa vertente Pet-Friendly 
(com a inclusão de bebedouros, públicos para 
pequenos animais e depósitos de dejetos), e a 
manutenção/limpeza dos espaços públicos e do 
mobiliário urbano 

OERU2.16 

Renovar o acesso 
ao moinho em 
frente à Nossa 
Senhora para 
Miradouro  

Prevista Nova 

Pretende-se reabilitar e recuperar o acesso ao 
moinho, junto à Ermida da Nossa Senhora, 
reconvertendo o espaço em miradouro 
panorâmico, beneficiando do enquadramento 
paisagístico da vila de Aljustrel, servindo de 
atrativo à presença de turistas. 

OERU2.17 
Reconversão do 
Clube Aljustrelense 

Prevista Nova 

Pretende-se reconverter o Clube de Aljustrelense 
como um espaço de lazer, jogos e cultura, 
potenciando o espaço como um lugar recreativo e 
de lazer. 

(a Câmara efetuou estudo prévio para dinamizar e 
criar mais valências ao espaço no entanto será a 
coletividade a realizar a reconversão do espaço). 

OERU2.18 
Reaproveitamento 
da Praça de Touros 

Prevista Nova 

Pretende-se a reconversão e o  reaproveitamento 
da Praça de Touros para um espaço de eventos 
culturais, como seja, teatro ao livre, concertos, 
feiras e mercados, com vista a formar novos 
públicos e atrair um maior número de visitantes 
exteriores à região. 

OERU3. Mobilidade - Contribuir para a afirmação da mobilidade suave 

OERU3.1 

Requalificação de 
acessos aos bairros 
mineiros (São João 
do Deserto, Val 
d´Oca, Algares de 
Cima, Algares de 
Baixo e Plano) 

Concluída ARU 2017 

Tem em vista a melhoraria das condições de 
mobilidade pedonal e rodoviária, valorizando 
simultaneamente a qualidade do espaço público  

Esta ação enquadra-se nas ações OERU 1.4, 
OERU 1.7, OERU 1.9 E OERU 1.10. 

OERU3.2 
Acesso pedonal à 
N. Sr.ª do Castelo 

Concluída ARU 2017 

Atendendo ao especial enquadramento da Nossa 
Senhora do Castelo, foi realizada a criação e 
implementação do acesso pedonal, proibindo o 
acesso através do automóvel 

OERU3.3 
Acesso pedonal à 
Zona Industrial 

Concluída ARU 2017 

Com esta ação pretendeu-se criar zonas 
pedonais, que anteriormente constituíam áreas 
pouco atrativas para os peões, promovendo um 
recuso mais expressivo de modos suaves nas 
práticas de acesso à zona Industrial. 

OERU3.4 
Reparação da EM 
527-2 

Concluída 
Empreitadas 

2018 e 2019 

Melhoria das condições de acessibilidade e 
mobilidade (rodoviária e pedonal) no acesso à 
Corte Vicente Anes. 

OERU3.5 Construção de 
Rotunda de 

Concluída Empreitada Esta ação tem como objetivo, por um lado, 
homenagear o Cante Alentejano, mas também 
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Homenagem ao 
Cante Alentejano 

facilitar a circulação rodoviária e respetivos 
arranjos urbanísticos. 

Integra a ação OERU1.5  

OERU3.6 
Expansão da 
ciclovia urbana de 
Aljustrel 

Concluída 
PEDU / 
Empreitada 
2017 

A intervenção visa a extensão a ciclovia urbana 
de Aljustrel em cerca de 1,06 km destinado a 
viabilizar deslocações de natureza quotidiana, 
sobretudo as de caracter profissional, fomentando 
assim um recurso mais expressivo aos modos 
suaves nas práticas diárias de mobilidade. 
Envolve os seguintes trabalhos: assentamento 
lancil; colocação de passadiço em madeira; 
sinalização horizontal vertical; Parque de 
bicicletas; Iluminação pública; Plantação árvores, 
etc. 

OERU3.7 
Corredor Ciclável 
Aljustrel-Bairro de 
São João 

Concluída 
PEDU / 
Empreitada 
2016 

Esta intervenção visa a criação de um corredor 
ciclável com uma extensão de 1,6 km destinado a 
viabilizar deslocações de natureza quotidiana, 
sobretudo as de caracter profissional e de acesso 
a serviços e equipamentos (saúde, educação, 
etc.) entre o Bairro de São João e a vila de 
Aljustrel, fomentando assim um recurso mais 
expressivo aos modos suaves nas práticas diárias 
de mobilidade. 

OERU3.8 

Corredor Ciclável 
Aljustrel-Bairros 
Vale 
d'Oca/Algares/Plano  

Concluída 
PEDU / 
Empreitada 
2017 

Esta intervenção visa a criação de um corredor 
ciclável com uma extensão de 1,605 Km 
destinado a viabilizar deslocações de natureza 
quotidiana, sobretudo as de caracter profissional e 
de acesso a serviços e equipamentos (saúde, 
educação, etc.) entre os Bairros mineiros de Val 
d’Oca, Algares e Plano e a vila de Aljustrel, 
fomentando assim um recurso mais expressivo 
aos modos suaves nas práticas diárias de 
mobilidade. 

OERU3.9 

Criação de acessos 
pedonais e 
estacionamentos no 
bairro mineiro de 
Val d´Oca 

Em fase de 
conclusão 

 

Esta ação encontra-se associada à OERU1.5, 
OERU3.8 E OERU4.13, que tem em vista 
desenvolver acessos pedonais e bolsas de 
estacionamento, promovendo e fomentando 
modos mais suaves nas práticas de mobilidade 

OERU3.10 

Promover e criar 
uma concessão de 
uma unidade de 
aluguer de 
bicicletas e/ou 
trotinetes 

Prevista Nova 

Esta ação visa a promoção de uma mobilidade 
sustentável, tendo em vista a redução de 
circulação de automóveis dentro do centro da vila 
de Aljustrel, criando condições de estacionamento 
fora e pontos de carregamento para 
bicicletas/trotinetes elétricas 

OERU4. Turismo e Desenvolvimento Económico - Promoção e apoio ao desenvolvimento das atividades 
económicas e das atividades turísticas associadas ao Parque Mineiro como um produto turístico, dinâmico e 
atrativo 

OERU4.1 
Parque Mineiro de 
Aljustrel 

Em curso ARU 2017 

Parque Mineiro de Aljustrel pretende preservar e 
promover a antiga mina, a atividade mineira, a sua 
envolvente e englobará percursos, visita a pontos 
de interesse entre os quais a galeria subterrânea 
conhecida como Poço 30. 
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OERU4.2 

Requalificação do 
Parque de 
Exposições e Feiras 
de Aljustrel 

Concluída ARU 2017 

Esta ação tem em vista a requalificação do 
Parque de Exposição, valorizando e promovendo 
os seus usos, potenciando e promovendo a 
ocorrência de diversos eventos, em especial a 
Feira do Campo Alentejano. 

OERU4.3 

Requalificação do 
Pavilhão do Gado, 
zona envolvente e 
picadeiro existente 

Concluída 
ARU 2017 

Empreitada 

Esta ação visa a requalificação do edifício, do 
espaço envolvente e picadeiro existentes na zona 
do Pavilhão do Gado.  

OERU4.4 

CEGMA - Centro de 
Estudos Geológicos 
e Mineiros do 
Alentejo (Fase I e II) 

Concluída 
(Fase 1) 

ARU 2017 

O CEGMA é uma iniciativa do LNEG – Laboratório 
Nacional de Engenharia e Geologia para criação 
de um centro de investigação dedicado aos 
recursos geológicos e mineiros da região sul do 
país, centrado na grande potencialidade da Faixa 
Piritosa Ibérica e da Zona de Ossa Morena para 
albergar recursos minerais de elevado valor 
económico. 

O CEGMA permitirá apoiar de modo efetivo a 
indústria extrativa, quer na sua vertente mineira 
(minas de Neves Corvo e de Aljustrel, pedreiras 
em exploração), quer na sua vertente de 
prospeção, facilitando a atividade de investigação 
e de pesquisa de georrecursos.  

A atividade do CEGMA facilitará a captação de 
novos investimentos em prospeção, na sua 
maioria de capital estrangeiro, ao disponibilizar de 
modo rápido e eficiente a informação geocientífica 
de base, necessária ao correto planeamento e 
desenvolvimento dos projetos de pesquisa. 

O CEGMA será um centro de investigação 
dedicado aos recursos geológicos e mineiros da 
região sul do país, a construir em Aljustrel, uma 
região mineira desde a época Romana. O Centro 
funcionará como infraestrutura principal do LNEG 
para a região do Alentejo, servindo também de 
arquivo de sondagens realizadas entre Portalegre 
e o norte do Algarve. 

O Centro será também integrado nas redes de 
ciência e projetos do LNEG, os quais envolvem 
atualmente inúmeros parceiros nacionais, 
comunitários, europeus, ibero-americanos e 
outros. 

OERU4.5 
Infraestruturas do 
Parque Tecnológico 
de Aljustrel 

Prevista ARU 2017 

Criação e infraestruturação de Plano de 
Pormenor/Loteamento preparado para albergar 
empresas da área da investigação, especialmente 
ligadas à atividade mineira e às nanotecnologias 

OERU4.6 

Unidade de 
Execução da área 
Empresarial de 
Aljustrel 

Plano 
Concluído 

Projeto em 
execução 
(aguarda 
expropriação 
para 
avançar) 

CM Aljustrel 
/ PDM 

Esta ação tem como objetivos: 

- Criação de um espaço de atividades económicas 
que se articule em termos físicos e funcionais com 
o atual perímetro da Zona Industrial de Aljustrel e 
contribua para a sua requalificação e expansão.  

- Definição de uma solução de reestruturação 
urbana da estrutura fundiária abrangida pela 
unidade de execução, tendo em consideração o 
enquadramento das operações urbanísticas que 
sustentem futuramente a colmatação / 
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consolidação urbana do quadrante nordeste do 
perímetro urbano da vila de Aljustrel; 

- Estruturação de uma solução de desenho 
urbano que enquadre a ocupação futura da área 
abrangida pela unidade de execução 
predominantemente sustentada na presença de 
edifícios de cariz industrial / empresarial com uma 
volumetria limitada a uma altura máxima de 
fachada de 10 metros.  

- Definição de uma solução de desenho urbano 
que sustente a criação de diversas tipologias de 
lotes. 

- Conceção de uma estrutura de ocupação que 
assegure a salvaguarda dos índices de ocupação 
e impermeabilização máximos do solo admitidos 
pelo PDM de Aljustrel para os solos qualificados 
como Espaços de Atividades Económicas;  

- Definição de uma estrutura viária interna que se 
articule com as preexistências viárias que servem 
atualmente a Zona Industrial de Aljustrel, 
nomeadamente o traçado do arruamento que 
configura presentemente o limite nordeste da 
zona industrial.  

- Salvaguarda da criação de áreas de circulação 
pedonal capazes de assegurar uma adequada e 
efetiva compartimentação entre os tráfegos 
mecânico e pedonal e, consequentemente, 
promover o reforço das condições de segurança 
da circulação 

- Definição e localização de áreas de 
estacionamento (privadas e públicas) capazes de 
satisfazer as necessidades resultantes da 
instalação de novas atividades económicas e dos 
visitantes que tenderão a recorrer aos seus 
serviços; 

- Definição de uma estrutura verde de 
enquadramento capaz de contribuir para a 
qualificação da imagem que se pretende ver 
conferida à área de expansão da Zona Industrial 
de Aljustrel.  

OERU4.7 
Circuito Pedestre – 
Chapéu de Ferro 
Algares (2018) 

Concluída 
Empreitada 
2019 

O depósito de Algares, considerado esgotado é 
representado por um chapéu de ferro ou Gossan 
(com 900 m de largura e 35 m de altura, consiste 
numa rocha intensamente oxida ou decomposta) 
marca a paisagem pelos tons vermelhos dos 
sulfuretos oxidados, quer pelos poços Viana e 
Vipasca que o ladeiam com os seus malacates 
em ferro. É nesta área que se encontrar a maioria 
dos poços de extração romanos. Sondagens 
arqueológicas, detetaram a maior parte das 
estruturas romanas que devido à forma como foi 
explorado (trata-se de um jazigo sub-vertical) 
permitiu a preservação de diversos elementos 
envolventes. 
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A valorização deste espaço revela-se de enorme 
importância. Envolve os poços romanos, a 
chaminé da Transtagana, a Central de 
Compressores e galerias modernas (que 
permitem realizar percursos subterrâneos 
superiores a 500 m), campos de cementação de 
cobre, os escoriais romanos, as toldas de minério 
e os bairros operários de Valdoca e de Sta. 
Bárbara. Contando ainda com o interessantíssimo 
espólio de máquinas ferroviárias da mina. 

Criação e sinalização de um circuito pedestre, 
estruturas de ensombramento, zonas de 
descanso e papeleiras. 

Este circuito geológico, ecológico e mineiro, 
através de passadiços e outras estruturas 
associadas permite potenciar o turismo na região 
e a sua utilização pela população local do bairro 
mineiro. 

A escolha do percurso, teve em conta os locais de 
maior interesse histórico, geológico e ambiental, 
assim, os percursos serão implementados para 
que o visitante tenha uma experiência única, 
desde a central de compressores, poços romanos 
até à visita das galerias subterrâneas. 

Este percurso será acompanhado com zonas de 
descanso/visita que permite não só usufruir da 
paisagem, mas igualmente repousar. 

A área de intervenção do passadiço deverá ter o 
menor impacto possível na destruição de 
elementos naturais (fauna, flora e paisagem) 
tendo igualmente sempre em conta os elementos 
de caracter histórico (património material), 
mantendo sempre a envolvente como ponto de 
referência. 

A dimensão das estruturas, respeita a mobilidade 
condicionada, sendo possível a um visitante 
nessas condições, visitar os espaços. 

A escolha de madeira para este projeto é um 
ponto fundamental, para além de respeitar todos 
os padrões ambientais, a sua durabilidade, 
manutenção e rápida montagem, permite que 
objetivo de ter este espaço aberto e enquadrado 
com a paisagem envolvente seja uma realidade. 

OERU4.8 
Centro de Negócios 
de Aljustrel 

Em curso 
Empreitada 
2019 

O projeto consiste na criação de uma incubadora 
com vista a instalar o Centro de Negócios de 
Aljustrel através da reabilitação e adaptação de 
um edifício devoluto e em processo de 
progressiva degradação que serviu o antigo 
Matadouro Municipal. 

O projeto tem como objetivo geral dotar o 
concelho de um Centro de Negócios onde os 
empresários encontrem espaços físicos virtuais 
que lhes deem autonomia para estabelecerem as 
suas atividades e usufruir de um conjunto de 
serviços de apoio com vista ao crescimento 
sustentado das empresas e start-up.  

O CNA será composto por 12 gabinetes de 
trabalho distribuídos por dois pisos (11 disponíveis 
para as empresas,1 gabinete de apoio 
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administrativo), com uma área útil média de 40.00 
m2, mas separados entre eles por paredes 
amovíveis (sistema pladur em gêsso-cartonado), 
que facilmente permitirá a ampliação dos espaços 
em caso de necessidade, oferendo assim um 
vasto leque de opções em áreas uteis de trabalho 
aos potenciais ocupantes. Um destes gabinetes 
será desde logo destinado a utilização coletiva, 
sendo equipado com postos de trabalho 
individuais. 

OERU4.9 

Construção de 
Instalações 
Sanitárias na 
Central de 
Compressores 
(apoio ao edifício 
museu) 

Concluída 
Empreitada 
2019 

O edifício museu existente, alvo de uma 
adaptação do espaço interior, não possui 
instalações sanitárias, facto que se verifica 
manifestamente incomodo dado o elevado 
número de visitantes que afluem a este espaço. 

Assim sendo foi prevista a execução de uma 
volumetria exterior ao edifício existente de forma a 
colmatar a essa lacuna mas sem comprometer as 
intervenções executadas no interior. 

A implantação deste novo compartimento traduz-
se num aumento de 8,00m2 de área de 
construção ao edifício original. 

A instalação sanitária proposta permite a sua 
utilização por portadores de mobilidade 
condicionada. 

OERU4.10 

Do Campo à Mina - 
Trilhos de 
Observação 
Aljustrel 

Em curso 
[adjudicada] 

Empreitada 
2019 

Pretende-se com esta intervenção de valorização 
do espaço público, localizada no concelho de 
Aljustrel: 

- Requalificar e revitalizar este espaço público 
promovendo a valorização dos ativos naturais e 
histórico-culturais; 

- Aumentar a oferta turística qualificada e ajustada 
às características ambientais, naturais e 
patrimoniais; 

·- Tornar toda a área de intervenção mais 
acessível a cidadãos de mobilidade reduzida; 

- Reduzir o tráfego de veículos motorizados entre 
o núcleo urbano e a periferia,  promovendo as 
áreas pedonais e cicláveis 

- Promover uma melhor gestão da via pública e 
dos demais espaços de circulação melhorando o 
ambiente urbano e a qualidade de vida das 
populações residentes e visitantes; 

- Melhorar zonas de circulação e criar estruturas 
de observação e de relação com a natureza e 
rotas temáticas propícias à visitação 

- Reorganizar áreas verdes envelhecidas e, 
portanto, menos atrativas. 

OERU4.11 
Instalação do 
arquivo e Centro 
Mineiro 

Em curso Empreitada 

A presente operação localiza-se na área mineira 
abandonada de Aljustrel e será intervencionada 
via Plano de Ação de Regeneração Urbana. A 
"Instalação do Arquivo e Centro Mineiro" abrange 
um conjunto de intervenções que visam a 
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requalificação e dinamização de um espaço 
público tornando-o mais acessível e possibilitando 
o seu usufruto por toda a população. A 
intervenção pretendida consta de obras a realizar 
em dois imóveis diferentes, quer pela dimensão, 
quer pelas características, sendo que num desses 
imóveis se procederá à eliminação de grande 
parte da construção existente, e no segundo os 
trabalhos, em menor escala, consistirão no 
melhoramento do existente, ou seja, num trabalho 
essencialmente de restauro. No primeiro imóvel 
outrora a funcionar como Gabinete Técnico da 
Empresa Pirites Alentejanas - sector norte -, e 
instalações da Policia de Segurança Públicas - 
sector sul -, a intervenção, além das demolições a 
efetuar, e da recuperação de algumas áreas a 
integrar na nova construção, consta na edificação 
de um edifício de características mistas, formado 
essencialmente por dois núcleos expositivos; dois 
laboratórios e uma série de gabinetes de trabalho 
destinados às mais variadas atividades, além de 
algumas áreas técnicas, sanitários e outras 
dependências necessárias ao bom funcionamento 
do conjunto. 

No segundo edifício, antigamente a funcionar 
como Museu da Mina e passando depois a sede 
da Comissão de Trabalhadores, a intervenção 
resume-se a trabalhos de restauro, conservação e 
melhoria do existente, pretendendo vir a 
desempenhar as funções de Arquivo-morto / 
Mapoteca, sendo por isso projetada como uma 
única divisão, ampla e sem quaisquer divisões 
complementares, devendo esta funcionar em 
complemento das instalações principais. 

OERU4.12 
Instalação do 
Centro de 
Documentação 

Em fase de 
conclusão 

PEDU 

Esta operação consiste na reabilitação e 
adaptação do antigo Edifício do Centro de Saúde 
de Aljustrel num novo espaço de cultura, de 
conhecimento (inventariação, classificação e 
investigação), de promoção e divulgação 
patrimonial e turística. Atendendo à situação em 
que se encontra o edifício (devoluto há já alguns 
anos), pretende-se a demolição parcial, ampliação 
e alteração estrutural, reabilitação e reforço de 
todas as redes de infraestruturas existentes, 
implementação de rede informática, 
telecomunicações, de sistema de segurança 
contra incêndios, sinalização e iluminação de 
emergência, climatização, outros equipamentos 
necessários para o bom funcionamento do 
equipamento de utilização coletiva. 

OERU4.13 
Qualificação da 
zona envolvente ao 
Malacate Vipasca 

Concluída 

PEDU 

Empreitada 
2017 

Esta operação consiste na qualificação 
urbanística da Zona Envolvente ao Malacate 
Vipasca, visando a reconversão de espaços e 
unidades industriais abandonadas existentes no 
futuro Parque Mineiro de Aljustrel e potenciação 
do seu potencial turístico. A zona será 
requalificada urbanisticamente e funcionalmente, 
englobando a substituição dos pavimentos 
existentes, a reorganização dos espaços para 
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estacionamento, a plantação de árvores entre 
outros. 

OERU4.14 

Centro de Receção 
e Acolhimento do 
Parque Mineiro de 
Aljustrel 

Em curso 
[adjudicada] 

PEDU 

Empreitada 
2019 

A presente operação localiza-se na área mineira 
abandonada de Aljustrel e será intervencionada 
via Plano de Ação de Regeneração Urbana. O 
Centro de Receção e Acolhimento será edificado 
no edifício dos antigos balneários da mina, junto a 
um dos poços de descida ao fundo da mina - 
Malacate Viana. O balneário dos mineiros - 
construção bastante degradada e sem qualquer 
interesse urbanístico - arquitetónico, será, por 
este motivo, integralmente demolida. O imóvel 
encontra-se localizado na área geográfica 
designada por Algares/Val D´Oca no contexto 
geográfico local, junto do Novo Parque Mineiro de 
Aljustrel, área recentemente intervencionada e 
que se traduz, grosso-modo no Novo Parque 

Urbano da Vila Mineira. Embora os investimentos 
realizados nos últimos anos sejam evidentes, 
numa perspetiva de reabilitação urbanística, 
ambiental, do edificado e das infraestruturas e 
equipamentos, a zona de intervenção continua a 
debater-se com sintomas de degradação ao nível 
do espaço urbano. A operação em causa abrange 
um conjunto de intervenções que visam a 
requalificação e dinamização de um espaço 
público tornando-o mais acessível e possibilitando 
o seu usufruto por toda a população. 

OERU4.15 
Centro de 
artesanato  

Prevista Empreitada 
Esta ação consiste na adaptação da antiga escola 
EB1/JI da Avenida para instalação de um atelier, 
espaço expositivo e venda de artesanato 

OERU4.16 

Construção de 
Balneários – 
Complexo 
Desportivo de 
Aljustrel 

Em curso Empreitada 

Esta é uma obra para fazer face às necessidades 
das várias equipas, dos diferentes escalões, que 
treinam diariamente no Complexo Desportivo de 
Aljustrel, uma vez que os balneários existentes 
por baixo das bancadas, já não dão resposta às 
necessidades 

OERU4.17 
Criação do Jardim 
Geológico 

Em curso PEDU 

Esta ação tem a vista a criação de um espaço de 
lazer e recreio ligado à vertente geológica da 
área. Criando condições que permita vivenciar o 
contacto com o universo mineiro, como uma 
experiência viva e dinâmica. 

Esta ação integra a OERU4.1 

OERU4.18 
Musealização do 
Fundo de Mina 

Em curso PEDU 

Pretende-se criar condições para uma oferta 
turística diferenciada e apelativa tendo em vista o 
contacto direto com o universo mineiro. Nesse 
pressuposto, será desenvolvido um museu no 
fundo da mina. 

Esta ação integra a OERU4.1 

OERU4.19 
Requalificação 
Ambiental do Cerro 
da Forca 

Prevista  

Esta ação visa a preservação e valorização 
ambiental, cultural e económica, garantido a 
defesa do interesse público na área do Cerro da 
Forca 
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OERU4.20 

Reabilitar a estação 
de comboios 
criando um museu 
ferroviária 

Prevista Nova 

Pretende-se com esta ação reabilitar a estação de 
comboios existente, através da criação de uma 
zona de cultura com o objetivo de criar um mini 
museu ferroviário mineiro, mantendo a 
possibilidade de reabrir e reutilizar a estação. 
Prevê-se com esta ação criar o espaço de 
comércio. 
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8. OPERACIONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU) 

8.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, tal como referido no capítulo introdutório, é desenvolvido o modelo de 

operacionalização da ORU, enquadrado o disposto nas seguintes alíneas do n.º 2 do Artigo 33.º do 

RJRU: 

“e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva 

operação de reabilitação urbana 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos 

proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de 

reabilitação 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana” 

Desta forma são desenvolvidos os seguintes pontos: 

• Modelo de gestão; 

• Indicação dos apoios e incentivos, designadamente, impostos municipais, taxas municipais e 

benefícios fiscais; 

• Programa e cronograma de investimento e de financiamento; 

• Monitorização. 

8.2. MODELO DE GESTÃO 

Tendo em consideração os objetivos definidos para a área de reabilitação urbana de Aljustrel, optou 

o Município de Aljustrel pela realização de uma operação de reabilitação urbana sistemática para a 

mesma. A operação de reabilitação urbana sistemática consiste numa intervenção integrada de 

reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a 

requalificação e revitalização do tecido urbano, associado a um programa de investimento público. 

O modelo de execução da operação de reabilitação sistemática a adotar é da iniciativa dos 

particulares, no que se refere à reabilitação dos edifícios e, da iniciativa da entidade gestora, que 

neste caso é o Município de Aljustrel, no que se refere às restantes ações no espaço urbano, nas 

infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva. 

Para o sucesso do processo de reabilitação deve ser garantida uma participação ativa de todos os 

atores urbanos (públicos e privados). Aqui, o Município de Aljustrel assume papel preponderante, 

enquanto principal impulsionador da reabilitação, quer pelas intervenções públicas que pretende ver 

postas em prática, quer pela divulgação e gestão de todo este processo. 

De forma a implementar / operacional o PERU, a Câmara Municipal de Aljustrel, como entidade  

gestora, pode utilizar os seguintes instrumentos de execução de política urbanística (n.º 1 do  

Artigo 54.º do RJRU): 
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a) Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas: 

b) Empreitada única; 

c) Demolição de edifícios; 

d) Direito de preferência; 

e) Arrendamento forçado; 

f) Servidões; 

g) Expropriação; 

h) Venda forçada; 

i) Reestruturação da propriedade. 

Caso seja atribuído a um edifício ou fração um nível de conservação 1 ou 2, a entidade gestora 

pode impor ao respetivo proprietário a obrigação de o reabilitar, determinado a realização e o prazo 

para conclusão das obras ou trabalhos necessários à restituição das suas características de 

desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva, de acordo com critérios de 

necessidade, adequação e proporcionalidade (n.º do artigo 55.º do RJRU). 

Nos casos de incumprimento da obrigação de reabilitar por parte do proprietário (não iniciando as 

operações urbanísticas compreendidas na ação de reabilitação que foi determinada, ou não as 

concluindo dentro dos prazos fixados), a entidade gestora pode tomar posse administrativa dos 

edifícios ou frações para dar execução imediata às obras determinadas, aplicando-se o disposto 

nos Artigos 107.º e 108.º do RJUE, ou, em alternativa, e caso se entenda necessário, adequado e 

proporcional, atendendo aos interesses públicos e privados em presença. Recorrer aos regimes de 

expropriação ou de venda forçada (n.º 2 e n.º 3 do artigo 55.º do RJRU), nos termos do exposto nos 

Artigos 61.º e 62.º do RJRU, respetivamente. Importa então salientar que (e de acordo com o Artigo 

32.º~do RJRU) a aprovação de uma ORU sistemática constitui causa de utilidade pública para 

efeitos de expropriação ou da venda forçada dos imoveis existentes na ARU, bem como da 

constituição sobre os mesmos das servidões necessárias à execução da operação de reabilitação 

urbana. 

Sempre que não seja obtido acordo quanto à realização das intervenções urbanísticas, as mesmas 

serão promovidas nos termos legais, pela entidade gestora. 

8.3. INDICAÇÃO DOS APOIOS E INCENTIVOS, DESIGNADAMENTE IMPOSTOS MUNICIPAIS, TAXAS 

MUNICIPAIS E BENEFÍCIOS FISCAIS, TAL COMO DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO 

8.3.1. Benefícios Fiscais 

O Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – EBF – define um conjunto de incentivos 

específicos em matéria de reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações de reabilitação 

localizados em ARU. 

De acordo com a alínea a) do número 23 do Artigo 71.º do EBF, as “ações de reabilitação” 

correspondem a “intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e 

de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradora, bem como às suas frações, ou a 

conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com 
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padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel 

pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”. 

Com a aprovação de uma ARU (e sua publicação em sede de Diário da República), os proprietários 

cujos prédios urbanos sejam por ela abrangidos e cujas obras de reabilitação se realizem, passam 

a usufruir dos seguintes benefícios fiscais: 

• IMI – os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passiveis de isenção por um 

período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo 

ser renovada por um período adicional de cinco anos (n.º 7 do Artigo 71.º do EBF). A renovação 

da isenção fica sujeita a confirmação de utilização / ocupação nos primeiros cinco anos, e, 

cumulativamente, a uma verificação por parte da Câmara Municipal de disponibilidade financeira 

para efetivar esta prorrogação; 

• IMT – são passiveis de isenção aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio 

urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão 

onerosa do prédio reabilitado (n.º 8 do Artigo 71.º do EBF); 

• IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação, até ao limite de € 500,00 (n.º 4 do Artigo 71.º do EBF): 

• IVA – será aplicada a taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana, tal como 

definida em diploma especifico, realizadas em imoveis ou em espaços públicos localizados em 

áreas de reabilitação urbana delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de 

requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional; 

• Mais-valias – tributação à taxa reduzida de 5%, quando estas sejam inteiramente decorrentes 

da alienação de imoveis reabilitados localizados em ARU e recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação urbana (n.º 5 do Artigo 71.º do EBF); 

• Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida de 5%, quando os rendimentos sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis localizados em ARU e recuperados nos 

termos das respetivas estratégias de reabilitação urbana (n.º 6 do Artigo 71.º do EBF). 

Além dos benefícios acima apresentados, foi também criado um conjunto de benefícios para Fundos 

de Investimento Imobiliário em reabilitação urbana, designadamente: 

• Isenção de IRC, desde que pelo menos 75% dos seus ativos sejam imoveis sujeitos a ações de 

reabilitação localizadas em ARU; 

• Tributação das unidades de participação à taxa especial de 10%, em sede de IRS e IRC, nos 

termos previstos nos números 2 e 3 do Artigo 71.º do EBF. 

No Anexo II, são apresentados sob a forma de Quadro os procedimentos administrativos 

necessários para que os proprietários possam de facto beneficiar dos benefícios fiscais aqui 

apresentados. 

Deve ainda ser mencionado que: 

• A aplicação dos benefícios fiscais acima identificados não é automática. Com efeito, o EBF 

determina que o acesso a benefícios fiscais decorrentes da execução de obras de reabilitação 

urbana dependa de uma avaliação, com vista a apreciar o cumprimento de critérios de 
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elegibilidade. Acresce que ainda, que de acordo com o EBF, a comprovação do inicio e da 

conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara Municipal ou de outra 

entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da 

localização do imóvel, que deve certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras 

compreendidas na ação de reabilitação (através de vistorias). 

• O conceito de “estado de conservação”, de acordo com a alínea c) do número 22 do Artigo 

71.º do EBF, é determinado nos termos do disposto no Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(NRAU) e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de agosto. Estes diplomas legais referem que a 

análise do Estado de Conservação terá como base o Método de Avaliação do Estado de 

Conservação dos edifícios (MAEC), publicado pela Portaria n.º 1192-B/2006, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 1 de dezembro, que aprova o modelo de ficha 

de avaliação, define os critérios de avaliação e estabelece as regras para a determinação do 

coeficiente de conservação. 

Esta avaliação tem como objetivo verificar que as obras de reabilitação executadas sobre o 

prédio ou fração contribuem para uma melhoria de um mínimo de 2 níveis face à avaliação inicial 

(Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro): 

➢ O artigo 3.º deste diploma estabelece ainda que a determinação do nível de conservação do 

prédio ou fração seja realizada por arquiteto, engenheiro ou engenheiro técnico inscrito na 

respetiva ordem profissional, podendo a entidade gestora da ORU (neste caso, o Município 

de Aljustrel) optar entre duas alternativas: i) trabalhadores que exerçam funções públicas, 

em qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público, no respetivo município (ou 

outra entidade gestora competente); ii) arquitetos, engenheiros ou engenheiros técnicos que, 

não se encontrando na situação anterior, constem de lista fornecida pelas ordens 

profissionais à Câmara Municipal (ou outra entidade gestora competente) e publicada no sítio 

na Internet do Município, com a indicação dos profissionais habilitados e disponíveis. 

➢ Refira-se ainda o artigo 7.º daquele diploma legal, que considera a possibilidade do Município 

cobrar taxas pela determinação do nível de conservação e pela definição das obras 

necessárias para a obtenção de nível de conservação superior, as quais constituem receita 

municipal. 

• No que se refere ao Procedimento para atribuição dos benefícios fiscais anteriormente 

descritos deve ser mencionado que: 

− Em relação ao IVA, (aplicação da taxa reduzida de 6%, em empreitadas de reabilitação urbana), 

o procedimento passa pela requisição por parte do interessado de uma declaração, a emitir pela 

Câmara Municipal ou por outra entidade legalmente habilitada, a confirmar que as obras de 

reabilitação a executar incidem sobre imóveis ou frações abrangidos pelo perímetro de 

intervenção da ARU. 

− No que se refere aos procedimentos associados ao disposto no Artigo 71.º do EBF, 

sistematizam-se de seguida as diversas etapas: 

➢ Instrução do processo camarário: o requerente deverá instruir um processo de acordo com 

a intervenção desejada, solicitando vistoria nos termos do Decreto‐Lei n.º 266‐B/2012, para 

efeitos de reabilitação urbana; 

➢ Análise do processo: a Câmara Municipal de Aljustrel analisa o processo com a prévia 

deslocação ao local para tomada de conhecimento do estado de conservação do prédio 

antes das obras; 
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➢ Execução da obra: o requerente informa a Câmara Municipal do início dos trabalhos até cinco 

dias antes da data prevista e executar a obra de acordo com o comunicado e dentro do prazo 

estipulado (se for o caso); 

➢ Conclusão da obra: o requerente comunica à Câmara Municipal a conclusão da obra, 

formalizando um pedido de atribuição do estado de conservação. Este pedido pressupõe 

nova vistoria por parte da Câmara Municipal para atribuição do nível do estado de 

conservação após obra de reabilitação; 

➢ Comunicação ao Serviço Local de Finanças: caso se verifique uma melhoria de um mínimo 

de 2 níveis no estado de conservação face à avaliação inicial, a Câmara Municipal comunica, 

num prazo de 30 dias após a conclusão da obra, diretamente ao Serviço Local de Finanças, 

que o imóvel foi objeto de uma ação de reabilitação e notifica, na mesma data, o requerente 

desse facto; 

➢ Atribuição do benefício fiscal: do ponto de vista fiscal, o Serviço Local de Finanças 

promoverá, num prazo de 15 dias, a aplicação de taxas reduzidas ou isenção do imposto em 

questão, nas transações, intervenções ou atividades que ocorram dentro da estratégia de 

reabilitação urbana. 

8.3.2. Instrumentos de natureza regulamentar e administrativa 

Alterações e simplificações regulamentares 

Em 2014 foi publicado o Regime excecional e temporário para a reabilitação urbana  

(Decreto‐Lei n.º 53/2014, de 8 de abril), que constitui um importante instrumento de apoio e incentivo 

à reabilitação urbana. Este diploma pretende promover “uma política urbana capaz de responder às 

necessidades e recursos de hoje, num edificado já existente e que importa recuperar tornando-o 

atrativo e capaz de gerar riqueza agora e no futuro” (preâmbulo do diploma). Este diploma veio 

introduzir alterações no que respeita às exigências técnicas mínimas para a reabilitação de edifícios 

antigos localizados em ARU, ou com mais de 30 anos, respondendo assim aos elevados custos de 

contexto que tornam a reabilitação urbana restrita, e garantindo a necessária flexibilidade e 

adequação das regras ao edificado preexistente. 

Regime especial de taxas municipais 

Outro importante instrumento de política urbanística ao serviço de uma estratégia de reabilitação 

urbana de uma ARU, e previsto no RJRU (Artigo 67.º), passa pela adoção de um regime especial 

de taxas municipais (através de isenções ou reduções) aplicáveis à realização das operações 

urbanísticas, ou à instalação, dinamização e modernização de atividades económicas, a publicar 

em sede do Regulamento Municipal de Taxas. 

O Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Aljustrel (aprovado em 

28/24/2010 e alterado em 29/11/2018) não tem referências a isenções associadas à reabilitação 

urbana, mas prevê desde já no n.º 1 do Artigo 11.º que “As isenções e reduções previstas no 

presente regulamento foram ponderadas em função da manifesta relevância da actividade 

desenvolvida pelos sujeitos passivos que dela beneficiam, assim como dos objectivos sociais e de 

desenvolvimento que o Município de Aljustrel visa promover e apoiar no domínio da prossecução 
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das respectivas atribuições, designadamente no que respeita à cultura, ao combate à exclusão 

social e à difusão dos valores locais, sem prejuízo de uma permanente preocupação com a 

protecção dos mais desfavorecidos e carenciados.” 

Servindo-se do enquadramento dado pelo ao exposto no parágrafo anterior propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere aprovar as seguintes isenções ou reduções, (ou em alternativa, através 

da alteração do regulamento de taxas com a inclusão de um novo artigo) no caso de estarem em 

causa ações de reabilitação urbana de edifícios ou frações de edifícios localizados na ARU, 

designadamente: 

• Taxas pela apreciação de pedidos; 

• Taxas pelo deferimento de pedidos. 

8.3.3. Instrumentos de natureza financeira 

Os mecanismos financeiros assumem‐se como instrumentos decisivos para a concretização de 

muitas intenções de investimento, quer sejam de natureza pública, quer sejam de natureza privada, 

pelo que de seguida se sintetizam os instrumentos financeiros vocacionados para a reabilitação 

urbana. 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU) 

O IFRRU foi criado no âmbito do Portugal 2020, cuja visão assenta na reabilitação urbana como 

instrumento de revitalização das cidades. O IFRRU reúne num único instrumento financeiro diversas 

fontes de financiamento, quer comunitárias quer de outras entidades, onde os apoios são 

concedidos através de produtos financeiros, criados pela banca comercial, que serão 

disponibilizados com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito 

pela banca comercial, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de 

mercado, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU) definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DL.º 266-B/2012, de 31 

de dezembro); 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 

A utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação, atividades económicas ou equipamentos 

de uso coletivo. Serão ainda apoiadas, de forma complementar, as intervenções em eficiência 

energética executadas no âmbito do projeto de reabilitação urbana de edifícios de habitação, 

quando identificadas em auditoria energética realizada para este efeito. 

O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo-se os 

condomínios.  

As operações a financiar devem demonstrar viabilidade financeira e gerar receitas líquidas positivas 

suficientes para amortizar o valor do financiamento do investimento. No Anexo III apresenta-se uma 

descrição mais detalhada deste instrumento financeiro. 

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 
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Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível, que financia a reabilitação de edifícios 

com idade igual ou superior a 30 anos destinados a arrendamento – regime de renda condicionada 

com uma taxa fixa de 2,9%, que compreende um financiamento até 90% dos custos com o 

investimento total, com uma dotação de 50M€. 

Este programa tem como objetivo o financiamento de operações de reabilitação de edifícios com 

idade igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se predominantemente a 

fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento em regime de renda condicionada. 

O Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível é um programa através do qual o IHRU 

concede um empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de operações de reabilitação 

integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, situados em ARU, que após a reabilitação 

se destinem predominantemente a fim habitacional, devendo as frações habitacionais e respetivas 

partes acessórias destinar-se a arrendamento em regime de renda apoiada ou condicionada ou em 

qualquer outro regime de arrendamento, desde que o valor da renda praticada não exceda o valor 

da renda condicionada do fogo, nos termos do presente regulamento. 

O beneficiário deste financiamento poderá ser qualquer pessoa, singular ou coletiva, de natureza 

pública ou privada, que seja proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que 

demonstre ser titular de direitos e poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como 

dono de obra no âmbito de contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por 

si ou em conjunto com outros contitulares. 

Para melhor compreensão deste programa, no Anexo III apresenta.se uma síntese da informação 

constante na Ficha de produto disponível no Portal da Habitação. 

Instrumento Financeiro para a Eficiência Energética 

Destinado à utilização de energias renováveis para autoconsumo na administração central e local e 

à promoção da eficiência nas habitações particulares, privilegiando os projetos destinados ao 

edificado existente com pior desempenho energético e que promovam a redução do consumo de 

energia em pelo menos 15% e ao aumento de pelo menos dois níveis no certificado de desempenho 

energético). 

8.4. PROGRAMA E CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO  

Tal como previsto no RJRU, o PERU deve definir o programa de investimento e de financiamento 

da ORU, incluindo uma estimativa dos custos totais da execução dessa operação e a identificação 

das eventuais fontes de financiamento (Artigo 33.º do RJRU). 

Desta forma, de seguida apresenta-se o investimento das ações que se pretendem levar a cabo 

durante a implementação da estratégia de reabilitação urbana de Aljustrel (descritas no Capítulo 7), 

que contempla por um lado os custos incorridos nas ações já realizadas, os custos associados às 

ações em curso e em fase de conclusão, e por outro a estimativa dos custos das ações previstas. 

No que se refere a possíveis fontes de financiamento, a proposta será recorrer aos financiamentos 

comunitários FEDER (PO Alentejo). 
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Nos Quadros seguintes são sistematizadas as ações previamente apresentadas para cada objetivo 

de reabilitação, apresentando-se: 

• Designação da Ação 

• Entidades Envolvidas 

• Investimento (efetiva e estimativa) 

• Fontes de Financiamento 

• Prioridade [apenas para as ações previstas] 

Relativamente aos elementos apresentados nos Quadros seguintes, destaque para os seguintes 

pontos: 

Investimento 

Apresentam-se os custos efetivos pela Câmara Municipal às ações já previamente implementadas, 

definidas e orçamentadas, tendo sido feita uma estimativa às restantes ações que se pretendem 

também concretizar durante a implementação da ORU. A estas últimas, e tal como apresentado no 

Quadro 8.3, os valores indicados podem sofrer variações consideráveis uma vez que esta fase de 

estudo não permite uma correta definição dos orçamentos associados.  

Com efeito, algumas das ações contemplam estudos e projetos, sendo que o só com estes 

elementos concluídos se poderá avaliar os custos efetivos para a implementação / concretização 

dos mesmos. Desta forma, são apresentadas estimativas, tendo em conta valores médios por m2. 

Fontes de Financiamento 

Portugal 2020 - Acordo de Parceria 2014-2020, é um acordo de parceria celebrado entre Portugal e 

a Comissão Europeia, este acordo estabeleceu os princípios de programação, entre 2014 e 2020, 

través do qual têm vindo a ser disponibilizados fundos comunitários. 

As linhas de intervenção mais significativas para a área de reabilitação urbana de Aljustrel (com 

incidência territorial direta na área de reabilitação urbana e nas ações propostas), são enquadráveis 

no domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos ao nível do Programa Operacional 

Regional do Alentejo (PO Alentejo) nos seguintes eixos e prioridades de investimento: 

• Eixo Prioritário 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável 

− Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 

nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção de mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação 

− Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a 

reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

− A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades 

desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 

• Eixo Prioritário 7 – Eficiência Energética e Mobilidade 

− Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 

nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção de mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação 
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• Eixo Prioritário 8 – Ambiente e Sustentabilidade 

− Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural 

− Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a 

reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

No entanto deve ser mencionado o acordo de parceria Portugal 2020 - Acordo de Parceria 2014-

2020, está praticamente concluído sendo por isso necessário avaliar opções de financiamento que 

se venham a desenhar no futuro. 

As restantes soluções de financiamento, vocacionadas para a reabilitação do edificado, foram 

tratadas, no subcapítulo 8.3.3.  

Nos Quadros seguintes são apresentadas, de acordo com a natureza das ações, as fontes de 

financiamento respetivas. Todavia, deve ser dada a nota que atualmente se está na fase final do 

período de programação pelo que haverá que avaliar a disponibilidade de financiamento. 

Prioridade 

Muito embora todas as ações previstas sejam vistas como importantes para a implementação do 

processo de reabilitação urbana, foram estabelecidos três níveis de prioridade distinguindo as ações 

consideradas prioritárias ou seja a desenvolver nos próximos 3 anos (nível 1) das ações a 

desenvolver num prazo de 5 anos (nível 2) e das restantes a desenvolver durante a vigência da 

ORU. 

Quadro 8.1 | Programa de Investimento e de financiamento para as ações concluídas 

Código Designação da Ação 
Ent. 

Envolvidas 
Inv. Público Fonte Financ. 

OERU1. Requalificação Urbana - Revitalização e requalificação da vila e dos bairros mineiros fomentando a 
fixação de novos moradores 

OERU1.4 

Requalificação de 
infraestruturas urbanas 
nos bairros mineiros de 
Algares, Plano e 
Malpique 

Município de 
Aljustrel 

550 000€ 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel  

OERU1.5 

Requalificação Urbana 
na Rua de Olivença, 
Rua São João de Deus 
e na Praça da República 

Município de 
Aljustrel 

29 487,57 € Município de Aljustrel 

OERU1.6 
Requalificação urbana 
do troço central da 
Avenida da Liberdade 

Município de 
Aljustrel 

375 684,95 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU1.7 
Requalificação urbana 
dos Bairros Mineiro de 
São João do Deserto 

Município de 
Aljustrel 

329 783,54 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU1.8 
Requalificação do 
Mercado Municipal 

Município de 
Aljustrel 

157 940,01 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 
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Código Designação da Ação 
Ent. 

Envolvidas 
Inv. Público Fonte Financ. 

OERU1.10 

Requalificação da Rua 
da Quadra e das 
traseiras do Jardim 25 
de Abril 

Município de 
Aljustrel 

155 276,50 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU2. Qualidade de Vida - Promoção da qualidade de vida da população através de ações de requalificação e 
valorização dos espaços públicos e de equipamentos de apoio à população 

OERU2.1 
Construção de Parque 
Infantil no Quintal 
Desportivo 

Município de 
Aljustrel 

- Município de Aljustrel 

OERU2.3 

Avenida de Algares – 
Reparação de calçada 
em passeio, execução 
de drenagem e muros 
em pedra 

Município de 
Aljustrel 

72 198,34 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU2.4 
Parque da Vila de 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

1 004 210,11 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU2.5 

Repavimentação de 
arruamentos em 
Aljustrel (entre a Rua D. 
Sancho II e a R. de Sta. 
Bárbara)  

Município de 
Aljustrel 

81 770,71 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU2.6 

Rua de Santa Bárbara – 
Reparação de muros e 
construção de rampa de 
acesso a moradias 

Município de 
Aljustrel 

- Município de Aljustrel 

OERU2.7 
Valorização Urbana da 
Praça da Resistência 

Município de 
Aljustrel 

72 760,13 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU2.11 

Melhoramento da 
Iluminação Pública em 
diversos locais de 
Aljustrel (eficiência 
energética) 

Município de 
Aljustrel 

136 267,39 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU2.12 Refeitório comunitário 
Município de 
Aljustrel 

35 582,15 € PRODER / Município de Aljustrel 

OERU2.13 

Construção de Passeio 
na Zona Envolvente ao 
Parque de Exposições e 
Feiras de Aljustrel  

Município de 
Aljustrel 

32 865,30 € 
Fundos Comunitários/ Município 

de Aljustrel 

OERU3. Mobilidade - Contribuir para a afirmação da mobilidade suave 

OERU3.1 

Requalificação de 
acessos aos bairros 
mineiros (São João do 
Deserto, Val d´Oca, 
Algares de Cima, 
Algares de Baixo e 
Plano) 

Município de 
Aljustrel 

1 milhão de euros 

 

Alentejo 2020 / Município de 
Aljustrel 

OERU3.2 
Acesso pedonal à N. 
Sr.ª do Castelo 

Município de 
Aljustrel 

50 000,00 € 

 

Fundos Comunitários/ Município 
de Aljustrel 

OERU3.3 
Acesso pedonal à Zona 
Industrial 

Município de 
Aljustrel 

75 000,00 € 

 

Fundos Comunitários/ Município 
de Aljustrel 
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OERU3.4 Reparação da EM 527-2 
Município de 
Aljustrel 

261 398,36 € Município de Aljustrel 

OERU3.5 
Construção de Rotunda 
de Homenagem ao 
Cante Alentejano 

Município de 
Aljustrel 

Integra a OERU1.5 Município de Aljustrel 

OERU3.6 
Expansão da ciclovia 
urbana de Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

298 329,45 € 

 

Fundos Comunitários/ Município 
de Aljustrel 

OERU3.7 
Corredor Ciclável 
Aljustrel-Bairro de São 
João 

Município de 
Aljustrel 

220 536,15 € 

 

Fundos Comunitários/ Município 
de Aljustrel l 

OERU3.8 
Corredor Ciclável 
Aljustrel-Bairros Vale 
d'Oca/Algares/Plano  

Município de 
Aljustrel 

380 567,12 € 

 

Fundos Comunitários/ Município 
de Aljustrel 

OERU4. Turismo e Desenvolvimento Económico - Promoção e apoio ao desenvolvimento das atividades 
económicas e das atividades turísticas associadas ao Parque Mineiro como um produto turístico, dinâmico e 
atrativo 

OERU4.2 
Requalificação do 
Parque de Exposições e 
Feiras de Aljustrel 

 500 000,00 € Fundos Comunitários / Município 
de Aljustrel 

OERU4.3 

Requalificação do 
Pavilhão do Gado, zona 
envolvente e picadeiro 
existente  

Município de 
Aljustrel 

62 518,69 € Fundos Comunitários / Município 
de Aljustrel 

OERU4.4 

CEGMA - Centro de 
Estudos Geológicos e 
Mineiros do Alentejo 
(Fase I e II) 

Almina / 
LNEG / 
ADRAL 

2 milhões de euros 
Fundos Comunitários / Município 

de Aljustrel 

OERU4.6 
Unidade de Execução 
da área Empresarial de 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

2 milhões de euros 
Fundos Comunitários / Município 

de Aljustrel 

OERU4.7 
Circuito Pedestre – 
Chapéu de Ferro 
Algares (2018) 

Município de 
Aljustrel 

89 450,19 € Interreg / Município de Aljustrel 

OERU4.9 

Construção de 
Instalações Sanitárias 
na Central de 
Compressores (apoio 
ao edifício museu) 

Município de 
Aljustrel 

13 662,02 € Turismo de Portugal / Município 
de Aljustrel 

OERU4.13 
Qualificação da zona 
envolvente ao Malacate 
Vipasca 

Município de 
Aljustrel 

307 776,03 € Fundos Comunitários / Município 
de Aljustrel 

 

Quadro 8.2 | Programa de Investimento e de financiamento para as ações em curso e em fase de conclusão 
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OERU1. Requalificação Urbana - Revitalização e requalificação da vila e dos bairros mineiros fomentando a 
fixação de novos moradores 

OERU1.9 

Requalificação 
Urbana do Bairro 
Mineiro de Vale 
D´Oca 

Município de 
Aljustrel 

529 987,93 € 
Fundos Comunitários / Município de 

Aljustrel 

OERU2. Qualidade de Vida - Promoção da qualidade de vida da população através de ações de requalificação e 
valorização dos espaços públicos e de equipamentos de apoio à população 

OERU2.2 
Ampliação do 
Centro Escolar 

Município de 
Aljustrel 

 1 802 513,95 €  

[Preço base 
concurso] 

Fundos Comunitários / Município de 
Aljustrel 

OERU2.8 
Creche /Jardim 
Infância 

Santa Casa 
da 
Misericórdia 
de Aljustrel 

95 817,23 € PRODER - EIXO 3 / PDR 2020 

OERU3. Mobilidade - Contribuir para a afirmação da mobilidade suave 

OERU3.9 

Criação de acessos 
pedonais e 
estacionamentos 
no bairro mineiro 
de Val d´Oca 

Município de 
Aljustrel 

Integra a 
OERU1.5, 
OERU3.8, 
OERU4.13 

Fundos Comunitários / Município de 
Aljustrel 

OERU4. Turismo e Desenvolvimento Económico - Promoção e apoio ao desenvolvimento das atividades 
económicas e das atividades turísticas associadas ao Parque Mineiro como um produto turístico, dinâmico e 
atrativo 

OERU4.1 
Parque Mineiro de 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel / 
EDM / 
Outras 
Entidades 

12 milhões de 
euros 

Fundos Comunitários / Município de 
Aljustrel 

OERU4.8 
Centro de 
Negócios de 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

1 332 999,98 € 
Fundos Comunitários / Município de 

Aljustrel 

OERU4.10 

Do Campo à Mina - 
Trilhos de 
Observação 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

1 020 859,46 € 

[valor adjudicado] 

Fundos Comunitários / Município de 
Aljustrel 

OERU4.11 
Instalação do 
arquivo e Centro 
Mineiro 

Município de 
Aljustrel 

800 000,00 € 
Fundos Comunitários / Município de 

Aljustrel 

OERU4.12 
Instalação do 
Centro de 
Documentação 

Município de 
Aljustrel 

1320395,38€ 
Fundos Comunitários / Município de 

Aljustrel 

OERU4.14 

Centro de Receção 
e Acolhimento do 
Parque Mineiro de 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

1 219 000,00 € 
[valor adjudicado] 

Fundos Comunitários / Município de 
Aljustrel 

OERU4.16 

Construção de 
Balneários – 
Complexo 
Desportivo de 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

157 954,91 € 
Turismo de Portugal / Município de 

Aljustrel 



 

 

  

 

          
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU de Aljustrel  

 Novembro de 2020   P047_ARU_PERU_Aljustrel.docx 113 

             

Código Designação da 

Ação 

Ent. 

Envolvidas 
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OERU4.17 
Criação do Jardim 
Geológico 

Município de 
Aljustrel / 
EDM / 
Outras 
Entidades 

Integrada na 
OERU4.1 

Fundos Comunitários / Município de 
Aljustrel 

OERU4.18 
Musealização do 
Fundo de Mina 

Município de 
Aljustrel / 
EDM / 
Outras 
Entidades 

Integrada na 
OERU4.1 

Fundos Comunitários / Município de 
Aljustrel 

 

Quadro 8.3 | Programa de Investimento e de financiamento para as ações previstas 

Código Designação da Ação Ent. 

Envolvidas 

Inv. Público Fonte 

Financ. 

Prioridade 

OERU1. Requalificação Urbana - Revitalização e requalificação da vila e dos bairros mineiros fomentando a 
fixação de novos moradores 

OERU1.1 
Casa da Música 
(requalificação da 
Escola dos Eucaliptos) 

Município de 
Aljustrel 

450 000€ 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível I 

OERU1.2 Quinta da Maioridade 
Maioridade Gest 
– Unip, Lda. 

7 milhões de 
euros 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível I 

OERU1.3 

Universidade Sénior / 
Voluntariado / Pais em 
Rede (Requalificação 
da Escola do Campo 
Esperança) 

Município de 
Aljustrel 

75 000 € 

 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível I 

OERU1.11 

Reabilitação de 
edifícios marcantes no 
tecido urbano visando 
a sua qualificação e 
refuncionalização 

Município de 
Aljustrel / 
Pessoas 
singulares e 
coletivas e direito 
privado 

2 milhões de 
euros 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível II 

OERU1.12 
Recuperação de 
fachadas e coberturas 

Pessoas 
singulares e 
coletivas e direito 
privado 

1,75 milhões de 
euros 

Fundos 
Comunitários / 
Autarquia Local 

Nível II 

OERU1.13 

Reabilitação / 
Valorização e 
Programação urbana 
do edificado 

Estimam-se os seguintes 
valores por m2 para a 
reabilitação dos edifícios: 

Mau: Anomalias que 
prejudicam o uso e o 
conforto e que requerem 

Município de 
Aljustrel / 
Pessoas 
singulares e 
coletivas e direito 
privado 

17 616 102,42 € 

IFRRU / 

Reabilitar 

para 

Arrendar 

Nível III 
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trabalhos de limpeza e de 
substituição de fácil 
execução – custo estimado 
de 350€/ m2; Encontram.se 
nesta situação cerca de 154 
edifícios, com um total de 
cerca de 17634,88 m2, 
6.172.208 euros de 
investimento 

Péssimo: edifício com 
anomalias que colocam em 
risco a saúde e a segurança 
dos moradores, podendo 
motivar acidentes com 
gravidade e que requerem 
trabalhos de correção de 
difícil execução, e/ou 
ausência ou 
inoperacionalidade de 
infraestrutura básica. 
Trabalhos de reforço 
estrutural, que pode 
comtemplar demolições 
parciais - custo estimado de 
600€/ m2; Encontram.se 
nesta situação cerca de 169 
edifícios, com um total de 
cerca de 10307,28 m2, 
6.184.366 euros de 
investimento 

Ruína: Edifícios sem telhado 
e paredes, carecem de 
execução de um novo 
edifício com possível 
demolição do existente. 
Corresponde à execução de 
trabalhos de reforço 
estrutural - custo estimado 
de 900€/ m2; Encontram.se 
nesta situação cerca de 53 
edifícios, com um total de 
cerca de 15843,92 m2, 
5259527,72 euros de 
investimento 

OERU1.14 

Sensibilização da 
população para o 
processo de 
reabilitação urbana 

Município de 
Aljustrel 

 20 000,00 €  
PO Alentejo 

[Eixo 8] 
Nível I 

OERU2. Qualidade de Vida - Promoção da qualidade de vida da população através de ações de requalificação 
e valorização dos espaços públicos e de equipamentos de apoio à população 

OERU2.9 

Eliminação de barreiras 
arquitetónicas em 
edifícios e espaços 
públicos 

Município de 
Aljustrel 

325 000,00 € 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível II 

OERU2.10 

Intervenções de 
Regeneração Urbana 
em Aljustrel 
(reordenamento da 
circulação automóvel, 
requalificação de 
pavimento, criação e 
alteração de passeios, 
substituição de 
mobiliário urbano, 

Município de 
Aljustrel 

3,3 milhões de 
euros 

Portugal 2020 / 
Município de 

Aljustrel 
Nível II 
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remodelação de 
espaços verdes) 

OERU2.14 

Desenvolver espaços 
verdes para a prática 
desportiva e 
requalificar os já 
disponíveis  

Município de 
Aljustrel 

a definir 

- 

Nível III 

OERU2.15 

Promover e 
desenvolver  os 
espaços públicos e 
requalificar os já 
existentes 

Município de 
Aljustrel 

a definir 
PO Alentejo 

[Eixo 8] 
Nível III 

OERU2.16 

Renovar o acesso ao 
moinho em frente à 
Nossa Senhora para 
Miradouro  

Município de 
Aljustrel 

a definir 
PO Alentejo 

[Eixo 8] 
Nível III 

OERU2.17 
Reconversão do Clube 
Aljustrelense 

Município de 
Aljustrel 

a definir 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível III 

OERU.2.18 
Reaproveitamento da 
Praça de Touros 

Município de 
Aljustrel 

a definir 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível III 

OERU3. Mobilidade - Contribuir para a afirmação da mobilidade suave 

OERU3.10 

Promover e criar uma 
concessão de uma 
unidade de aluguer de 
bicicletas e/ou 
trotinetes 

Município de 
Aljustrel 

a definir 
PO Alentejo 

[Eixo 7] 
Nível III 

OERU4. Turismo e Desenvolvimento Económico - Promoção e apoio ao desenvolvimento das atividades 
económicas e das atividades turísticas associadas ao Parque Mineiro como um produto turístico, dinâmico e 
atrativo 

OERU4.5 
Infraestruturas do 
Parque Tecnológico de 
Aljustrel 

Município de 
Aljustrel 

450 000,00 € 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível II 

OERU4.15 Centro de artesanato  
Município de 
Aljustrel 

50 000,00 € PDR 2020 Nível I 

OERU4.19 
Requalificação 
Ambiental do Cerro da 
Forca 

Município de 
Aljustrel 

250 000,00 € 

Fundos 
Comunitários / 
Município de 

Aljustrel 

Nível I 

OERU4.20 
Reabilitar a estação de 
comboios criando um 
museu ferroviária 

Almina / 
Município de 
Aljustrel 

A definir 
PO Alentejo 

[Eixo 8] 
Nível III 

 

No Quadro seguinte apresentam-se os custos já incorridos e o investimento ainda em falta. 
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Quadro 8.4 | Total de investimento  

Estado das ações Investimento  

Ações Concluídas 10 293 064,71 € 

Ações em curso e em fase de conclusão 20 279 528,84 € 

Ações previstas 33 286 102,42 € 

TOTAL 61 858 695,97 € 

 

O investimento global estimado para a ORU de Aljustrel é apresentado no Quadro seguinte: 

Quadro 8.5 | Total de Investimento por Opção Estratégica de Reabilitação Urbana 

Orientação estratégica de reabilitação 
Investimento 

Público 

Investimento 

Privado 

OERU1. Requalificação Urbana - Revitalização e requalificação da 
vila e dos bairros mineiros fomentando a fixação de novos 
moradores 

13 423 160,50 € 17 616 102,42€ 

OERU2. Qualidade de Vida - Promoção da qualidade de vida da 
população através de ações de requalificação e valorização dos 
espaços públicos e de equipamentos de apoio à população 

6 958 985,31€ - 

OERU3. Mobilidade - Contribuir para a afirmação da mobilidade 
suave 

2 285 831,08€ - 

OERU4. Turismo e Desenvolvimento Económico - Promoção e 
apoio ao desenvolvimento das atividades económicas e das 
atividades turísticas associadas ao Parque Mineiro como um 
produto turístico, dinâmico e atrativo 

21 574 616,66€ - 

TOTAL 44 242 593,55€ 17 616 102,42€ 

 

No que concerne à programação temporal da ORU, tal como já mencionado, o âmbito temporal da 

ORU é de 15 anos, de acordo com o prazo máximo definido no Art.º 20.º do RJRU, contados a partir 

do dia da publicação em Diário da República, decorrendo entre o ano de 2020 e o ano de 2035. 

No Quadro seguinte é apresentada a programação temporal para cada uma das ações previstas 

neste PERU. 

Quadro 8.6 | Cronograma de Investimento 

Código Ação 

C
o
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0
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0
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9

 

2
0
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0

 

2
0
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1

 

2
0
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2

 

2
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3

 

2
0
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4

 

2
0
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OERU1. Requalificação Urbana - Revitalização e requalificação da vila e dos bairros mineiros fomentando a 
fixação de novos moradores 

OERU1.1 Casa da Música 
(requalificação 
da Escola dos 
Eucaliptos) 

  

 

               

OERU1.2 Quinta da 
Maioridade 
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OERU1.3 Universidade 
Sénior / 
Voluntariado / 
Pais em Rede 
(Requalificação 
da Escola do 
Campo 
Esperança) 

  

  

              

OERU1.4 Requalificação 
de 
infraestruturas 
urbanas nos 
bairros mineiros 
de Algares, 
Plano e Malpique 

  

  

              

OERU1.5 Requalificação 
Urbana na Rua 
de Olivença, Rua 
São João de 
Deus e na Praça 
da República 

  

  

              

OERU1.6 Requalificação 
urbana do troço 
central da 
Avenida da 
Liberdade 

  

  

              

OERU1.7 Requalificação 
urbana dos 
Bairros Mineiro 
de São João do 
Deserto 

  

  

              

OERU1.8 Requalificação 
do Mercado 
Municipal 

  

  

              

OERU1.9 Requalificação 
Urbana do Bairro 
Mineiro de Vale 
D´Oca 

  

  

              

OERU1.1
0 

Requalificação 
da Rua da 
Quadra e das 
traseiras do 
Jardim 25 de 
Abril 

  

  

              

OERU1.1
1 

Reabilitação de 
edifícios 
marcantes no 
tecido urbano 
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2
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5

 

visando a sua 
qualificação e 
refuncionalizaçã
o 

OERU1.1
2 

Recuperação de 
fachadas e 
coberturas 

   

 

              

OERU1.1
3 

Reabilitação / 
Valorização e 
Programação 
urbana do 
edificado 

   

 

              

OERU1.1
4  

Sensibilização 
da população 
para o processo 
de reabilitação 
urbana 

                  

OERU2. Qualidade de Vida - Promoção da qualidade de vida da população através de ações de requalificação e 
valorização dos espaços públicos e de equipamentos de apoio à população 

OERU2.1 Construção de 
Parque Infantil 
no Quintal 
Desportivo 

  

  

              

OERU2.2 Ampliação do 
Centro Escolar 

  
  

              

OERU2.3 Avenida de 
Algares – 
Reparação de 
calçada em 
passeio, 
execução de 
drenagem e 
muros em pedra 
(obra concluída) 

  

  

              

OERU2.4 Parque da Vila 
de Aljustrel 

  
  

              

OERU2.5 Repavimentação 
de arruamentos 
em Aljustrel 
(entre a Rua D. 
Sancho II e a R. 
de Sta. Bárbara)  

  

  

              

OERU2.6 Rua de Santa 
Bárbara – 
Reparação de 
muros e 
construção de 
rampa de acesso 
a moradias 
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OERU2.7 Valorização 
Urbana da Praça 
da Resistência 

  

  

              

OERU2.8 Creche /Jardim 
Infância 

  
  

              

OERU2.9 Eliminação de 
barreiras 
arquitetónicas 
em edifícios e 
espaços públicos 

  

  

              

OERU2.1
0 

Intervenções de 
Regeneração 
Urbana em 
Aljustrel 
(reordenamento 
da circulação 
automóvel, 
requalificação de 
pavimento, 
criação e 
alteração de 
passeios, 
substituição de 
mobiliário 
urbano, 
remodelação de 
espaços verdes) 

  

  

              

OERU2.1
1 

Melhoramento 
da Iluminação 
Pública em 
diversos locais 
de Aljustrel 
(eficiência 
energética) 

  

  

              

OERU2.1
2 

Refeitório 
comunitário 

   
 

              

OERU2.1
3 

Construção de 
Passeio na Zona 
Envolvente ao 
Parque de 
Exposições e 
Feiras de 
Aljustrel  

  

  

              

OERU2.1
4 

Desenvolver 
espaços verdes 
para a prática 
desportiva e 
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requalificar os já 
disponíveis  

OERU2.1
5 

Promover e 
desenvolver  os 
espaços públicos 
e requalificar os 
já existentes 

  

 

               

OERU2.1
6 

Renovar o 
acesso ao 
moinho em 
frente à Nossa 
Senhora para 
Miradouro  

  

 

               

OERU2.1
7 

Reconversão do 
Clube 
Aljustrelense 

  

 

               

OERU2.1
8 

Reaproveitament
o da Praça de 
Touros 

  

 

               

OERU3. Mobilidade - Contribuir para a afirmação da mobilidade suave 

OERU3.1 Requalificação 
de acessos aos 
bairros mineiros 
(São João do 
Deserto, Val 
d´Oca, Algares 
de Cima, Algares 
de Baixo e 
Plano) 

  

  

              

OERU3.2 Acesso pedonal 
à N. Sr.ª do 
Castelo 

  

  

              

OERU3.3 Acesso pedonal 
à Zona Industrial 

  
  

              

OERU3.4 Reparação da 
EM 527-2 

  
  

              

OERU3.5 Construção de 
Rotunda de 
Homenagem ao 
Cante Alentejano 

  

  

              

OERU3.6 Expansão da 
ciclovia urbana 
de Aljustrel 

  

  

              

OERU3.7 Corredor Ciclável 
Aljustrel-Bairro 
de São João 

  

  

              

OERU3.8 Corredor Ciclável 
Aljustrel-Bairros 
Vale 
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d'Oca/Algares/Pl
ano  

OERU3.9 Criação de 
acessos 
pedonais e 
estacionamentos 
no bairro mineiro 
de Val d´Oca 

  

  

              

OERU3.1
0 

Promover e criar 
uma concessão 
de uma unidade 
de aluguer de 
bicicletas e/ou 
trotinetes 

  

 

               

OERU4. Turismo e Desenvolvimento Económico - Promoção e apoio ao desenvolvimento das atividades 
económicas e das atividades turísticas associadas ao Parque Mineiro como um produto turístico, dinâmico e 
atrativo 

OERU4.1  Parque Mineiro 
de Aljustrel 

  
  

              

OERU4.2 Requalificação 
do Parque de 
Exposições e 
Feiras de 
Aljustrel 

  

  

              

OERU4.3 Requalificação 
do Pavilhão do 
Gado, zona 
envolvente e 
picadeiro 
existente 

  

  

              

OERU4.4 CEGMA - Centro 
de Estudos 
Geológicos e 
Mineiros do 
Alentejo (Fase I 
e II) 

  

  

              

OERU4.5 Infraestruturas 
do Parque 
Tecnológico de 
Aljustrel 

  

  

              

OERU4.6 Unidade de 
Execução da 
área Empresarial 
de Aljustrel 

  

  

              

OERU4.7 Circuito Pedestre 
– Chapéu de 
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Ferro Algares 
(2018) 

OERU4.8 Centro de 
Negócios de 
Aljustrel 

  

  

              

OERU4.9 Construção de 
Instalações 
Sanitárias na 
Central de 
Compressores 
(apoio ao edifício 
museu) 

  

  

              

OERU4.1
0 

Do Campo à 
Mina - Trilhos de 
Observação 
Aljustrel 

  

  

              

OERU4.1
1 

Instalação do 
arquivo e Centro 
Mineiro 

  

  

              

OERU4.1
2 

Instalação do 
Centro de 
Documentação 

  

  

              

OERU4.1
3 

Qualificação da 
zona envolvente 
ao Malacate 
Vipasca 

  

  

              

OERU4.1
4 

Centro de 
Receção e 
Acolhimento do 
Parque Mineiro 
de Aljustrel 

  

  

              

OERU4.1
5 

Centro de 
artesanato  

  
  

              

OERU4.1
6 

Construção de 
Balneários – 
Complexo 
Desportivo de 
Aljustrel 

  

  

              

OERU4.1
7 

Criação do 
Jardim 
Geológico 

  

  

              

OERU4.1
8 

Musealização do 
Fundo de Mina 

  
  

              

OERU4.1
9 

Requalificação 
Ambiental do 
Cerro da Forca 

  

  

              

OERU4.2
0 

Reabilitar a 
estação de 
comboios 
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criando um 
museu ferroviária 

 

8.5. MONITORIZAÇÃO 

O Artigo 20.º‐A do RJRU estabelece a necessidade de se definirem mecanismos de 

acompanhamento e avaliação da operação de reabilitação urbana. Assim, importa que a entidade 

gestora exerça com competência as funções de monitorização e avaliação da ORU de Aljustrel. De 

acordo com o RJRU, o Município de Aljustrel será responsável pela: 

• Elaboração de um relatório anual de monitorização de ORU em curso, o qual deve ser submetido 

à apreciação da assembleia municipal; 

• Elaboração de um relatório quinquenal de avaliação da execução da ORU, acompanhado, se 

for caso disso, de uma proposta de alteração do respetivo instrumento de programação, 

igualmente a ser submetido à apreciação da assembleia municipal; 

• Divulgação na página eletrónica do Município de Aljustrel dos relatórios referidos e os termos 

da sua apreciação pela Assembleia Municipal. 

Considera-se que o processo de reabilitação urbana apenas será eficaz se for bem comunicada aos 

cidadãos, enquanto principais agentes e dinamizadores deste processo, quer se trate de 

proprietários, investidores, ou simples utentes deste território. 

Neste sentido, quando concluído o processo de definição da ORU de Aljustrel, o Município deverá 

encetar um processo amplo de comunicação e divulgação deste novo instrumento de planeamento, 

dando o devido destaque aos benefícios que decorrem deste processo a quem queira levar a cabo 

ações de reabilitação nesta Área de Reabilitação Urbana. 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA  / ENQUADRAMENTO  

No âmbito dos trabalhos do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) de Aljustrel 

perspetivava-se a realização de uma Sessão Pública com os principais objetivos de: 

• Contribuir para a informação e divulgação do processo de elaboração do PERU; 

• Ouvir os interessados e promover a participação; 

• Contribuir para completar e validar o diagnostico efetuado; 

• Discutir e validar os objetivos estratégicos de reabilitação; 

• Promover uma reflexão conjunta relativamente às ações a desenvolver no âmbito do PERU.  

 

Contudo, face ao contexto atual do país, devido à pandemia associado à COVID 19, foi necessário 

reajustar o método de participação pública. Nesse sentido, foram desenvolvidas duas plataformas 

online: 

• Site do PERU de Aljustrel (https://sites.google.com/rrplanning.pt/perualjustrel/p%C3%A1gina-

inicial?fbclid=IwAR3z7NHgrhZeRBaj8-I4NSlNrSRD1wNy5X8z9sAKN7JM5MS8H7hI94FLyuc) 

que contem: 

− Breve enquadramento, explicando o que é uma ARU, o conteúdo do PERU e respetivo processo 

de elaboração; 

− Síntese do Diagnóstico; 

− Opções Estratégicas; 

− Elementos da Etapa 1 do PERU de Aljustrel. 

 

Fonte: https://sites.google.com/rrplanning.pt/perualjustrel/p%C3%A1gina-inicial?fbclid=IwAR3z7NHgrhZeRBaj8-

I4NSlNrSRD1wNy5X8z9sAKN7JM5MS8H7hI94FLyuc 

https://sites.google.com/rrplanning.pt/perualjustrel/p%C3%A1gina-inicial?fbclid=IwAR3z7NHgrhZeRBaj8-I4NSlNrSRD1wNy5X8z9sAKN7JM5MS8H7hI94FLyuc
https://sites.google.com/rrplanning.pt/perualjustrel/p%C3%A1gina-inicial?fbclid=IwAR3z7NHgrhZeRBaj8-I4NSlNrSRD1wNy5X8z9sAKN7JM5MS8H7hI94FLyuc
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Figura 1 | Extrato do site do PERU de Aljustrel 

• Formulário de inquérito para: 

− Aferir eventuais lacunas, erros e omissões na caracterização e diagnóstico 

− Aferir se as ações identificadas contribuem efetivamente para a concretização dos objetivos 

− Identificar futuras ações a incluir 

 

Estas duas plataformas foram publicitadas e disponibilizadas nas redes sociais da Câmara Municipal 

de Aljustrel, assim como no site da Câmara. 

 

Fonte: https://www.mun-aljustrel.pt/ 

Figura 2 | Extrato do Site da Câmara Municipal de Aljustrel 

 

O período de participação pública foi de cerca de 15 dias, entre o dia 30 de maio e o 15 de junho de 

2020, tendo recebido oito inquéritos preenchidos. Este inquérito foi anónimo. 
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2. RESULTADOS DO INQUÉRITO 

O formulário de inquérito foi dividido em seis perguntas, tendo sido solicitado a opinião relativamente 

à caracterização e diagnóstico realizado, assim como a opinião das opções estratégicas definidas. 

Na primeira e segunda questão do inquérito foi pedido aos participantes que indicassem as forças 

e/ou potencialidades e os principais problemas e constrangimentos de Aljustrel.  

Ao nível das forças e/ou potencialidades podem-se elencar as principais identificadas pelos 

participantes: 

• Equipamentos desportivos (38%); 

• Património histórico / cultural (38%); 

• Mina / turismo mineiro / indústria mineira (38%); 

• Paisagem / Enquadramento Geográfico (38%). 

 

Importa destacar as seguintes forças e / ou potencialidades, referidas num dos inquéritos:  

“1 - O moinho frente à Nossa Senhora, com um acesso renovado, seria um excelente miradouro. 

 2 - A Praça da Resistência merecia uma "lavagem de cara", leve, e um maior destaque à lendária 

estátua do "cagaloso", de quem a maioria não sabe o verdadeiro nome, nem propósito.  

3 - O espaço da Piscina Municipal poderia ter uma actualização, incluindo o espaço do 

bar/restaurante, que beneficiária de obras, não só de modo a poder abrir fora da época balnear - 

com coberturas amovíveis, para ser espaço aberto no verão - mas também para modernizar o 

aspecto que já está um pouco datado. 

 4 - O pelado junto ao estádio, e espaço circundante, que poderia ser um belo espaço verde para 

exercício e lazer, bem como para eventos relacionados com o desporto - recepção e banquetes das 

comitivas de outras equipas ao ar livre, por exemplo - e que actualmente se encontra sujo, e ao 

abandono.  

5 - O Clube Aljustrelense - como edifício histórico, dado não existir uma direcção da entidade - 

poderia ser aproveitado como um espaço de lazer, jogos e cultura, aproveitando os seus mais de 

100 anos de história. Se a direcção não lhe dá vida, alguém que o faça, pois é um espaço muito mal 

aproveitado.”1 

 

No que se refere aos problemas e constrangimentos identificam-se os seguintes: 

• Má qualidade de infraestruturas urbanas (recolha/deposição de lixo, rede de abastecimento, 

etc.) (50%); 

• Trânsito (38%). 

 
1 Transcrição do inquérito respondido 



 

8 P047_PERU_Aljustrel_Inq_Res.docx   Junho de 2020  

             

 

Destaca-se a seguinte resposta aos problemas / constrangimentos identificados na vila de Aljustrel: 

“1 - A falta de contentores do lixo públicos em mais pontos, para se depositar aquilo que é grande 

demais para os baldes domésticos, evitando lixo em sítios impróprios, e mantendo a vila limpa.  

2 - A rega de alguns espaços, que mal calculada, ou sem manutenção apropriada, desperdiça muita 

água e molha o pavimento da estrada, tornando-o mais perigoso.  

3 - O estado degradante, e falta de aproveitamento da Praça de Touros. É um espaço histórico, que 

pode ser aproveitado para eventos culturais, como teatro ao ar livre, e que infelizmente se encontra 

totalmente vandalizado.  

4 - Em último, mas o mais grave, a falta clara de uma variante rodoviária em volta da vila, para 

diminuir o trânsito de pesados no meio da mesma, tornando-a mais limpa, mais segura, e com um 

trânsito mais fluido.”2 

 

Na terceira questão do inquérito foi pedido aos participantes para classificarem cada opção 

estratégica definida de acordo com a sua importância para o desenvolvimento de Aljustrel como: 

não sabe/não responde, pouco importante, moderadamente importante, importante e muito 

importante (Quadro 1 e Gráfico 1). 

 

Quadro 1 | Resultados sobre a importância de cada opção estratégica 

Opção estratégica 
0 – 

NS/NR 

1- Pouco 

Importante 
2 3 4 

5 - Muito 

importante 

OERU1. Requalificação Urbana - 
Revitalização e requalificação da vila e 
dos bairros mineiros fomentando a 
fixação de novos moradores 

2  1  2 3 

OERU2. Qualidade de Vida - Promoção 
da qualidade de vida da população 
através de ações de requalificação e 
valorização dos espaços públicos e de 
equipamentos de apoio à população 

  1  2 5 

OERU3. Mobilidade - Contribuir para a 
afirmação da mobilidade suave 

1   3 1 3 

OERU4. Turismo e Desenvolvimento 
Económico - Promoção e apoio ao 
desenvolvimento das atividades 
económicas e das atividades turísticas 
associadas ao Parque Mineiro como um 
produto turístico, dinâmico e atrativo  

 1 1 2 1 3 

Outras que considere importantes: 

A intervenção junto dos mais jovens, através das escolas, ou 
atividades extracurriculares, de modo a formar gerações válidas, e 
das quais possamos sentir orgulho: fomentar o interesse na 
reciclagem, no envolvimento em atividades e instituições de 
solidariedade, em atividades que os cativem de modo a terem 
alternativa a atividades "menos saudáveis e cívicas" como muitos 
fazem, e fomentar o espírito de grupo e entreajuda, sem olhar a 

 
2 Transcrição do inquérito respondido 
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Opção estratégica 
0 – 

NS/NR 

1- Pouco 

Importante 
2 3 4 

5 - Muito 

importante 

classes sociais, raças, ou outras diferenças que não deveriam 
importar a ninguém. 

Gráfico 1 | Resultados sobre a importância de cada opção estratégica 

 

 

Todos as opções estratégicas definidas foram, na grande maioria, classificadas no nível 4 e 5 de 

importância para Aljustrel. Contudo, a opção estratégica ‘OERU2. Qualidade de Vida - Promoção 

da qualidade de vida da população através de ações de requalificação e valorização dos espaços 

públicos e de equipamentos de apoio à população” assume lugar de destaque por ter uma elevada 

percentagem na classificação de “muito importante”, com 63%. 

Na quarta questão do questionário foi pedido a que cada participante que indicasse quais os projetos 

e soluções de melhoria para fazer face aos principais problemas identificados em Aljustrel de acordo 

com as opções estratégicas. No Quadro seguinte faz-se uma síntese dos contributos recebidos: 

Quadro 2 | Síntese dos principais projetos e soluções de melhoria para cada opção estratégica definida 

Opção estratégica Projetos e soluções de melhoria 

OERU1. Requalificação Urbana - 
Revitalização e requalificação da 
vila e dos bairros mineiros 
fomentando a fixação de novos 
moradores 

a. Construir de habitações disponíveis para jovens a um preço reduzido. 

b. Criar loteamentos com espaço para exterior  

c. Desenvolver regras para habitações sem condições mínimas para 
arrendamento  

d. Requalificar as habitações dos bairros mineiros 

e. Apostar nos espaços públicos (renovação e criação)  

f. Fomentar a “Teoria das Janelas Partidas" (um espaço com um ar cuidado, 
além de mais atrativo para moradores, diminui o vandalismo, e a fixação de 
atividades ilícita) 
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Opção estratégica Projetos e soluções de melhoria 

g. Criar zonas desportivas 

h. Promover pinturas artísticas em edifícios (silos) 

i. Aumentar áreas de estacionamento ou alternativas de deslocação 

  

OERU2. Qualidade de Vida - 
Promoção da qualidade de vida da 
população através de ações de 
requalificação e valorização dos 
espaços públicos e de 
equipamentos de apoio à 
população 

a. Desenvolver espaços verdes para a prática desportiva e requalificar os já 
disponíveis  

b. Aumentar o número de contentores do lixo 

c . Remover o campo de mini golfe no Jardim 25 de Abril, uma vez que não 
utilizado 

d. Promover espaços verdes com a vertente Pet-Friendly (criar bebedouros 
públicos para pequenos animais e depósitos de dejetos)  

e. Aumentar limpeza de espaços públicos (bancos de jardim, p.e.) 

f. Colocar ecrã junto ao mercado para divulgação de informação e publicidade 

g. Aumentar a oferta cultural 

  

OERU3. Mobilidade - Contribuir 
para a afirmação da mobilidade 
suave 

a Criar mais passeios e ciclovias 

b. Desenvolver a mobilidade através de novos meios de transporte e criar as 
respetivas condições (estacionamento próprio, pontos de carregamento). 

c. Criar uma concessão de uma unidade de aluguer de bicicletas / trotinetes 

d. Desenvolver uma rede de transportes públicos compatíveis com a realidade 
da população 

e. Criação de variante  

  

OERU4. Turismo e 
Desenvolvimento Económico - 
Promoção e apoio ao 
desenvolvimento das atividades 
económicas e das atividades 
turísticas associadas ao Parque 
Mineiro como um produto turístico, 
dinâmico e atrativo* 

a Apostar em jovens licenciados em turismo e história, criando ofertas de 
estágios  

b. Promover visitas guiadas ao Parque Mineiro 

c. Divulgar o que já existe, em parceria com a Almina, através de visitas, 
palestras, etc. 

d. Divulgar o Museu e a Arqueologia 

e. Reabilitar a estação de comboios e criar o museu ferroviário mineiro e um bar 

d. Comunicar/Divulgar para o exterior. 

* um dos participantes referiu que o futuro de Aljustrel não pode passar pelo turismo 

 

Face aos projetos / soluções mencionadas por cada participante, foi solicitado, na quinta pergunta 

do inquérito, quais dos referidos projetos, o participante considera mais importante. Tendo sido 

identificados os seguintes: 

• Requalificação dos bairros mineiros; 

• Turismo e Desporto; 

• Novos loteamentos; 

• Novas construções habitacionais; 

• Mobilidade. 

A última pergunta do inquérito permitia a inclusão de comentários e / ou sugestões para esta etapa 

do trabalho. Apenas dois participantes responderam a esta questão.  

Nos pontos seguintes são transcritos as sugestões mencionadas:  



 

 

  

 

          
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU de Aljustrel  

ANEXO II | DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS AOS BENEFÍCIOS / 

PENALIZAÇÕES FISCAIS 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Reabilitação de Imóveis 

Beneficio fiscal Isenção do pagamento de IMI, por um período de 5 anos, a contar do ano, 
inclusive, da conclusão da ação de reabilitação urbana, nos prédios ou frações 
autónomas localizados na ARU, com possibilidade de renovação por igual período. 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). 

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 

3. Município envia, no prazo de 30 dias, a avaliação/ certificação efetuada para o 
Serviço Local de Finanças, para atribuição do benefício; 

4. Anulação, no prazo de 15 dias, da liquidação do IMI pago e subsequente 
restituição ao proprietário. 

Pressupostos de 
base 

Prédios urbanos objeto de ações de reabilitação localizados em ARU. 

As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção.  

A renovação da isenção fica sujeita a confirmação de utilização /ocupação nos 
primeiros cinco anos, e cumulativamente, a uma verificação por parte da câmara 
municipal de disponibilidade financeira para efetivar esta prorrogação 

Prédios arrendados 

Beneficio fiscal Redução de 20% da taxa em vigor a aplicar aos prédios urbanos arrendados 
localizados na ARU 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 112.º do CIMI (art.º 7.º) 

Procedimento 1. Requerente solicita ao município a redução do imposto, entregando ao município 
o comprovativo do respetivo contrato de arrendamento 

2. Município verifica os elementos 

3. Município comunica ao Serviço Local de Finanças os artigos matriciais dos 
prédios em causa e do número fiscal dos respetivos proprietários 

Pressupostos de 
base 

Necessária deliberação municipal onde conste a delimitação da área territorial 
correspondente a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias que sejam objeto 
de operações de reabilitação urbana  A deliberação da Assembleia Municipal 
onde conste esta decisão deverá ser comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte  

Imóveis degradados 

Penalização Majoração em 30% da taxa de IMI para os prédios urbanos degradados, 
considerando-se como tal os prédios urbanos que, face ao seu estado de 
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função e/ou façam perigar a 
segurança de pessoas e bens 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 112º (n.~8) do Código do IMI (CIMI)  

Procedimento 1. Determinação do estado de conservação do imóvel por parte do município; 



 

2. Deliberação da Assembleia municipal deve ser comunicada ao Serviço Local de 
Finanças dos artigos matriciais dos prédios classificados como degradados e do 
número de identificação fiscal dos respetivos titulares. 

Pressupostos de 
base 

A aplicação desta penalização depende da atribuição do nível de conservação 1 
(Péssimo) ou 2 (Mau) ao prédio urbano. Esta aferição é feita nos termos do 
Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro e, não havendo alterações que 
justifiquem a sua revisão, é válida pelo período de 3 anos 

Imóveis em Ruínas e devolutos 

Penalização Triplicação da taxa de IMI no caso de prédios urbanos em ruínas 

Enquadramento 
Legal 

Enquadramento legal Artigo 112º (n.º 3) do Código do IMI (CIMI)  

Procedimento 1. Deliberação da assembleia municipal na sequência de determinação do estado 
devoluto ou em ruina do imóvel por parte do município 

2. Comunicação do município ao Serviço Local de Finanças dos artigos matriciais 
dos prédios classificados como devolutos e do número de identificação fiscal dos 
respetivos titulares 

Pressupostos de 
base 

Edifícios em ruina - A aplicação desta penalização dependerá da aferição do nível 
de conservação do prédio urbano nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 
de Dezembro e das orientações técnicas específicas a estabelecer pelo município; 
não havendo alterações que justifiquem a sua revisão, esta classificação é válida 
pelo período de 3 anos. 

Imoveis devolutos A aplicação desta penalização dependerá da aferição do estado 
devoluto do imóvel de acordo com o constante no Decreto-Lei 159/2006, de 8 de 
Agosto 

 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

Aquisição de Imóveis Reabilitados para Habitação Própria e Permanente 

Beneficio Isenção do pagamento de IMT, na primeira transmissão onerosa, na aquisição de 
prédios urbanos ou de frações autónomas reabilitadas, destinados exclusivamente 
a habitação própria e permanente, localizados na ARU 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 
de julho, na redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro 

Procedimento 1. Entrega pelo vendedor ao adquirente dos elementos documentais que atestam a 
certificação pelo município de que a obra de reabilitação efetuada cumpre o 
pressuposto de melhoria do estado de conservação do imóvel - certificação em 
conformidade com a alínea a) do nº22 do artigo 71º do EBF. 

2. Requerimento do adquirente ao Serviço Local de Finanças para obtenção do 
benefício, anterior ao ato ou contrato que origina a transmissão 

Pressupostos de 
base 

- As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

- O imóvel tenha sido classificado quanto ao seu estado de conservação antes e 
depois das obras de reabilitação, demonstrando que o estado de conservação 
atribuído após as obras é superior em pelo menos dois níveis ao previamente 
determinado. Esta aferição é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 
de Dezembro. 

Aquisição de Prédios Urbanos Destinados a Reabilitação 

Beneficio Isenção do pagamento de IMT na aquisição de prédios urbanos destinados a 
reabilitação urbanística desde que, no prazo de 3 anos a contar da data de 
aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras. 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)  
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Procedimento 1. Adquirente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Adquirente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 

3. Município envia, no prazo de 30 dias, a avaliação/ certificação efetuada para o 
Serviço Local de Finanças, para atribuição do benefício; 

4. Anulação, no prazo de 15 dias, da liquidação do IMT pago e subsequente 
restituição ao adquirente. 

Pressupostos de 
base 

O imóvel tenha sido classificado quanto ao seu estado de conservação antes e 
depois das obras de reabilitação, demonstrando que o estado de conservação 
atribuído após as obras é superior em pelo menos dois níveis ao previamente 
determinado. Esta aferição é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 
de Dezembro. 

Nota: O usufruto deste benefício não é cumulativo com outros de natureza idêntica, 
não prejudicando porém a opção pelo mais favorável 

 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Reabilitação de imóveis 

Beneficio Dedução à coleta, em sede de IRS, de 30 % dos encargos suportados pelo 
proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis, localizados na ARU e 
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação urbana, até ao 
limite de 500€. 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º do Estatuto dos benefícios Fiscais  

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação  

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação e da 
comprovação das despesas associadas 

3. Município envia a avaliação/ certificação efetuada para o Serviço Local de 
Finanças, para atribuição do benefício. 

Pressupostos de 
base 

- As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

- Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição 
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro. 

Alienação de Imóveis Recuperados 

Beneficio Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos 
de IRS residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo 
englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis 
situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 
reabilitação urbana. 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º (n.º 5) do Estatuto dos benefícios Fiscais  

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 



 

3. Município envia a avaliação/ certificação efetuada para o Serviço Local de 
Finanças, para atribuição do benefício 

Pressupostos de 
base 

As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição 
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro 

Arrendamento de Imóveis Recuperados 

Beneficio 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, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 
reabilitação urbana 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 71.º (n.º 6) do Estatuto dos benefícios Fiscais. 

Procedimento 1. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel antes de serem efetuadas obras de reabilitação; 

2. Requerente solicita ao município avaliação e determinação do estado de 
conservação do imóvel após conclusão das obras de reabilitação. 

3. Município envia a avaliação/ certificação efetuada para o Serviço Local de 
Finanças, para atribuição do benefício; 

Pressupostos de 
base 

As ações de reabilitação urbana nos imóveis em causa tenham tido início após a 
aprovação da ARU e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

Após as obras de reabilitação efetuadas, o estado de conservação do imóvel se 
situe pelo menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. Esta aferição 
é feita nos termos do Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro. 

 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

Empreitadas de Reabilitação Urbana 

Beneficio Aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA em empreitadas que tenham por objeto a 

reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em 
imóveis, frações ou em espaços públicos localizados na ARU ou no âmbito de 
operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público 
nacional. 

Aplicação da taxa reduzida do IVA nas faturas respeitantes às obras realizadas 

Enquadramento 
Legal 

Artigo 18.º do CIVA (Verba 2.23 da Lista I anexa) ao CIVA, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, com a redação da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro. 

Procedimento 1. Requerimento do proprietário ao Município de declaração confirmativa de que as 
obras de reabilitação a executar incidem sobre imóveis ou frações localizados na 
área de intervenção da ARU. 

Pressupostos de 
base 

Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em 

ARU delimitadas nos termos legais 
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ANEXO III | INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana 

Requisitos que um projeto tem de cumprir para ser financiado através de IFRRU 

 

Fonte: www.portaldahabitação.pt 

 



 

IFRRU 

Para aceder a este 
apoio é necessário 

•Justificar a necessidade e a oportunidade da realização da operação; 

•Dispor dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos investimentos; 

•Apresentar uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos de investimento 
e do calendário de realização física e financeira; 

•Incluir indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o contributo da 
operação para os respetivos objetivos, bem como monitorizar o grau de execução da 
operação e o cumprimento dos resultados previstos; 

•Não terem sido iniciados os trabalhos relativos ao projeto, entendendo-se como início dos 
trabalhos quer o início dos trabalhos de construção relacionados com o investimento, quer 
o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro 
compromisso que torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. A 
compra de terrenos e os trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças e a 
realização de estudos de viabilidade, não são considerados início dos trabalhos; 

•Apresentar viabilidade financeira e gerar recursos suficientes para assegurar o reembolso 
dos financiamentos obtidos; 

•Apresentar uma avaliação dos riscos associados à operação, designadamente de caráter 
financeiro ou de execução, associados à existência de achados arqueológicos na área de 
incidência. 

São elegíveis as 
despesas 

• Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e assessorias 
diretamente ligados à operação, incluindo a elaboração da Análise Custo-Benefício, 
quando aplicável; 

• Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia; 

• Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica; 

• Testes e ensaios; 

• Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato, até ao limite de 
5% do valor elegível dos trabalhos efetivamente executados; 

• Aquisição de serviços de execução de operação de cadastro predial do prédio ou prédios 
em que incide a operação, incluindo aluguer de equipamento; 

Aquisição de edifícios e terrenos, construídos ou não construídos, e constituição de 
servidões e respetivas indemnizações indispensáveis à realização da operação, por 
expropriação ou negociação direta, bem como eventuais indemnizações a arrendatários, 
até ao montante máximo de 10% do investimento total elegível da operação e desde que 
sejam cumpridas as regras previstas no artigo 69º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2013 

Não serão elegíveis • As despesas com funcionamento, manutenção ou reparação ligadas à exploração de 
infraestruturas ou equipamentos; 

• As intervenções de modernização ou reconversão que alterem o uso das infraestruturas 
ou de equipamentos financiados há menos de 10 anos; 

• Os custos relativos a amortizações de imóveis ou de equipamentos. 

No recurso à subcontratação, não são admissíveis contratos efetuados através de 
intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem do 
montante do financiamento ou das despesas elegíveis da operação 
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Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Descrição Empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de operações de reabilitação de 
edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após a reabilitação se destinem 
predominantemente a fim habitacional, devendo as frações habitacionais e respetivas 
partes acessórias destinar-se a arrendamento em regime de renda apoiada ou 
condicionada ou em qualquer outro regime de arrendamento, desde que o valor da renda 
praticada não exceda o valor da renda condicionada do fogo, nos termos do presente 
regulamento. 

Entende-se que um edifício se destina predominantemente a fim habitacional quando as 
frações não habitacionais que se destinem a comércio ou serviços se situem num piso 
térreo. 

Beneficiários Qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que seja proprietária 
do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que demonstre ser titular de direitos e 
poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como dono de obra no âmbito de 
contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por si ou em conjunto 
com outros contitulares. 

Intervenções elegíveis Reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, situados em Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU), que careçam de obras de reabilitação integral e que, após a 
reabilitação se destinem predominantemente a fim habitacional. 

 

Podem também ser concedidos empréstimos para a reabilitação de edifícios com mais de 
30 anos situados fora de ARU, desde que careçam de obras de reabilitação integral e 
sejam constituídos exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes 
acessórias. 

Intervenções 
inelegíveis 

Reabilitação de edifícios cujo prazo estimado para realização de obras seja superior a 12 
meses. 

Reabilitação de edifícios que nos 10 anos anteriores à data da apresentação da 
candidatura tenham sido reabilitados com apoios públicos, nomeadamente ao abrigo dos 
programas PRID, RECRIA, RECRIPH, REHABITA, SOLARH ou PROHABITA. 

Operações nas quais se verifique a ausência de viabilidade e sustentabilidade da operação 
de reabilitação, nomeadamente as que evidenciem a existência de um elevado risco de 
incumprimento dos prazos e ou dos custos. 

Modo da candidatura Através de formulário eletrónico a disponibilizar no sítio da internet indicado pelo IHRU. 

Condições de acesso A operação de reabilitação deverá cumprir cumulativamente os seguintes critérios: 

Demonstrar a sustentabilidade económica da respetiva operação proposta; 

Pagar a taxa de análise no montante de 150 €; 

Iniciar as intervenções no prazo de 90 dias após a assinatura do contrato de empréstimo, 
ou da obtenção do visto do Tribunal de Contas, quando aplicável; 

Concluir as obras no prazo de 12 meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 
prazo esse eventualmente prorrogável por razões atendíveis pelo IHRU; 

Os promotores não podem ter dívidas por regularizar ao Estado (Finanças, Segurança 
Social e IHRU). 

Destino das frações e 
edifícios 

As frações habitacionais dos edifícios reabilitados no âmbito do presente programa, ficam 
afetos ao regime de arrendamento durante a vigência do empréstimo até à sua 
amortização integral, não podendo o valor da renda aplicada a cada fração exceder o valor 
da renda condicionada que lhe corresponde. 

Qualquer alteração no destino das frações implica a prévia amortização do empréstimo 
correspondente. 
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Montantes financiáveis Empréstimo até 90% do investimento total da operação de 
reabilitação. 

Despesas elegíveis Projetos e outros trabalhos conexos da empreitada, incluindo sondagens, fiscalização, 
assistência técnica e gestão de projetos; 

 

Introdução de soluções de eficiência energética no edifício, incluindo certificações e 
estudos sobre soluções dessa natureza; 

Estudos preparatórios das candidaturas, desde que provada a sua necessidade e relação 
com o projeto; 

Obras nas partes comuns do edifício, nomeadamente ao nível dos elementos estruturais, 
coberturas, fachadas, fenestrações, redes comuns de água, eletricidade e gás, caixas de 
escadas e elevadores; 

Obras no interior das frações cujo valor das rendas não seja superior ao da renda 
condicionada; 

Reabilitação de áreas interiores do edifício não destinadas ao fim referido na alínea 
anterior, desde que o edifício se localize em ARU; 

Obras de restauro em edifícios classificados; 

O IVA não recuperável. 

Despesas não elegíveis Realização de obras de mero restauro em edifícios não classificados  

Obras de manutenção, limpeza, embelezamento do edifício; 

Despesas que não caibam no preço da empreitada ou de serviços com esta conexos, 
apenas indiretamente relacionadas com a promoção da operação de reabilitação, 
nomeadamente encargos de natureza fiscal ou relativos à contratação, como as despesas 
necessárias à constituição de garantias; 

O IVA recuperável; 

Despesas com qualquer tipo de realojamento; 

Encargos financeiros de qualquer tipo. 

Taxa de juro Taxa de juro Taxa fixa durante todo o período do empréstimo. 

Utilização Possibilidade de disponibilização de adiantamento com a assinatura do contrato, sendo 
esse adiantamento deduzido no valor percentualmente correspondente em cada utilização 
futura. 

Valor do adiantamento até 20% do montante financiado ou até 40 % do valor patrimonial 
tributário atual. 

Utilizações baseadas em autos de medição relativos a trabalhos executados num 
determinado período e ainda ao pagamento das despesas elegíveis, que se comprove 
terem sido efetuadas. 

Utilizações seguintes dependentes da entrega de comprovativos dos pagamentos 
efetuados com os desembolsos anteriores. 

Prazo de utilização Prazo de utilização Até 12 meses após a assinatura do contrato, sem prejuízo de poder ser 
prorrogado em casos devidamente fundamentados pelo promotor e aceites pelo IHRU. 

Período de carência de 
capital 

 Até 6 meses após a conclusão do período de utilização, não podendo ultrapassar um 
período de 18 meses contabilizado a partir da data da assinatura do contrato. 

Reembolso Até 180 prestações, constantes, mensais e sucessivas de capital e juros. 

Possibilidade de reembolso antecipado do capital, com acréscimo de 0,5% do capital 
reembolsado. 

Garantia Hipoteca dos edifícios e frações, podendo o IHRU exigir outras garantias que considere 
idóneas e adequadas ao risco do empréstimo em função das suas regras de gestão e 
segurança ou da natureza do promotor. 



 

 

  

 

          
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU de Aljustrel  

Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Seguros obrigatórios Seguros dos ativos imobiliários objeto de intervenção garantindo pelo menos o valor de 
reconstrução do imóvel em caso de incêndio, raio ou explosão, inundações ou catástrofes 
naturais. 

O seguro deverá vigorar durante a vigência do contrato. 

Forma de regulação Contrato a celebrar entre o IHRU e o Mutuário, por documento particular. 

Legislação relacionada Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/20155, de 5 de 
junho (Lei Orgânica do IHRU); 

Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto (Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana) e pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro; 

Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro (Regime de Renda Condicionada); 

Decreto-Lei nº 53/2014, de 8 de abril (Regime Excecional para a Reabilitação Urbana - 
RERU) 

 

 

Reabilitar para Arrendar 

Descrição Empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de Intervenções em Áreas de 
Reabilitação Urbana, ou quando estas não existam, para a reabilitação de Edifícios 
enquadráveis no Regime Especial de Reabilitação Urbana, estabelecido no artigo 77º-A do 
Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. 

Beneficiários Municípios, Sociedades de Reabilitação Urbana, Empresas Municipais, Serviços da 
administração direta do estado, Institutos Públicos, Regiões Autónomas, Associações de 
Municípios e Entidades Públicas Empresariais de capitais exclusivamente públicos. 

Os serviços da administração direta do estado, Institutos Públicos, Regiões Autónomas, 
Associações de Municípios e Entidades Públicas Empresariais de capitais exclusivamente 
públicos, constituem-se como Entidades Associadas e terão de integrar uma candidatura a 
apresentar por uma Entidade Gestora (Municípios, Sociedades de Reabilitação Urbana e 
Empresas Municipais). 

Intervenções 
elegíveis 

Reabilitação ou reconstrução de edifícios, ou ainda construção de novos edifícios para 
preenchimento de tecido urbano antigo, cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos 
fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou condicionada. 

Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que 
ocorram no âmbito de uma operação de reabilitação urbana sistemática. 

Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, 
incluindo residências para estudantes. 

Condições de acesso Através de candidatura a apresentar por uma entidade gestora, dentro do prazo 
estabelecido pelo IHRU, cumprindo cumulativamente: 

Ter capacidade de endividamento aferida pela DGAL, quando aplicável, para a contratação 
de empréstimos em cada ano; 

Não ter dívidas por regularizar ao Estado (IHRU, Finanças e Segurança Social); 

Demonstrar a sustentabilidade económica das intervenções propostas, ou apresentar 
garantias para a cobertura das eventuais responsabilidades que venham a resultar dos 
investimentos propostos; 

Pagar a taxa de análise; 

Iniciar as intervenções no prazo de 1 ano após o início do período da candidatura; 

Concluir as intervenções até 30 de setembro de 2018. 
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Montantes 
financiáveis  

Empréstimo de até 50% do valor final do investimento total a realizar em cada Intervenção, 
sendo obrigatório assegurar, no mínimo, 10% de capitais próprios. 

Taxa de juro Taxa de juro indexada à Euribor a 3 meses, acrescida de uma margem fixada 
contratualmente. 

Utilização de verbas  A efetuar mediante pedido de desembolso apresentado com pelo menos 30 dias de 
antecedência a aprovar pelo IHRU. 

Mínimo de 
desembolso  O valor mínimo de cada desembolso será o menor valor dos seguintes: 

200.000 euros; 

50% do valor do empréstimo. 

Fica excecionado destes limites o valor do último desembolso quando o montante por 
disponibilizar do empréstimo for inferior a qualquer um deles. 

Vencimento de juros Trimestralmente a 15 de março, 15 de junho, 15 de setembro e 15 de 
dezembro, de cada ano. 

Pagamento de juros Trimestralmente a 1 de março, 1 de junho, 1 de setembro e 1 de dezembro, de cada ano. 

Prazo total Até 30 anos, com início na data da primeira utilização. 

Carência de capital Até 10 anos, salvo no caso da entidade gestora ser um município, caso em que este prazo 
é até 2anos, com início na data da primeira utilização. 

Reembolso Prestações constantes anuais e consecutivas, após o período de carência, vencendo-se em 
15 de março de cada ano e pagamento em 1 de março de cada ano. 

Garantias Garantia principal – Consignação de receitas, sem prejuízo de o IHRU poder aceitar outras 
garantias, nomeadamente hipoteca. 

Seguros obrigatórios  Seguros em companhias de seguro de primeira ordem, dos ativos imobiliários objeto de 
intervenção, segundo as modalidades e procedimentos usuais no setor em que se inserem 
os empreendimentos de idêntica natureza. 

Forma de regulação  Contrato a celebrar entre o IHRU e a Entidade beneficiária, por documento particular. 

Legislação 
relacionada 

Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto (Lei Orgânica do IHRU), alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 102/2015, de 5 de junho; 

Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto (Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana). 
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• "Esta vila não se faz só de Futebol nem das minas, existem outras atividades que deveriam ter 

alguma consideração e estão a ser esquecidas. Se levarem a cabo estes projetos que 

pretendem, lembrem-se disso. " 

• “Habitações pequenas”.  
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