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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Discussão Publica da Operação de 

Reabilitação Urbana, materializada pelo 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. 

De acordo com o artigo 17.º do RJRU, a Proposta de  Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

foi aprovada e submetida a discussão pública por deliberação da  reunião de Câmara Municipal 

realizada no dia 26 de agosto de 2020, publicitada através do Aviso n.º 14658/2020, publicado no 

Diário da República II Série de 25 de setembro de 2020. 

Nesse sentido, foi aberto o período de Discussão Pública dos documentos aprovados, de modo a 

permitir a participação/sugestões/reclamações de todos os interessados neste processo. O período 

de Discussão Pública decorreu de 2 de outubro a 30 de outubro de 2020, nos termos do artigo 17.º 

do RJRU, e nos termos do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território  

(Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), o qual prevê o período de 20 dias úteis 

Em simultâneo com os procedimentos anteriores, foi também solicitada a emissão de parecer ao 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 1, nos temos do RJRU. 

Face ao exposto, no presente relatório é descrito o processo de discussão pública e são analisadas 

as participações recebidas, sendo igualmente apresentados os próximos passos tendo em conta os 

prazos decorridos, encontrando-se estruturado pelos seguintes capítulos: 

• No capítulo 2, é feito o enquadramento da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Aljustrel.  

• No capítulo 3 é apresentado o processo de Discussão Pública decorrente do PERU de 

Aljustrel; 

• No capítulo 4, é identificado a tipologia de consulta aos elementos em sede de Discussão 

Pública; 

• No capítulo 5 é apresentado o resultado da Discussão Pública; 

• Por fim, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões e os próximos passos. 

 
1 Os elementos do PERU de Aljustrel, foram remetidos ao IHRU no dia 03 de setembro por meios eletrónicos. Porém, uma vez que se 
verificou que a aprovação da ORU, em AM, não ocorreria até ao fim do período de caducidade da ARU de Aljustrel (29 de setembro). 
O IHRU só procederá à emissão de parecer após aprovação, em Reunião de Câmara, do presente documento que indica que a 
aprovação do PERU será feita em simultâneo com a delimitação de nova ARU (n.º 2 do Art.º 7.º do RJRU). 
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2. ENQUADRAMENTO 

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 nova ARU abrange assim as duas ARU anteriormente delimitadas. 

De acordo com o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (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 (PERU), 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) ficou obrigada a desenvolver um 

PERU para a área em causa e que seja um referencial orientador de toda a intervenção.  

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. 
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3. PROCESSO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

A preparação do período de Discussão Pública, por parte da Câmara Municipal teve como linha 

orientadora as disposições no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (artigo 89.º do RJIGT por remissão do n.º 4 

do artigo 17.º do RJRU). 

A abertura do período de Discussão Pública e o respetivo modo de participação foram divulgados 

da seguinte forma: 

• Publicação em Diário da República 

O Aviso nº 14658/2020, de 25 de setembro de 2020, publicado na II Série do Diário da República, 

n.º 188, balizou o período de Discussão Pública, sendo o mesmo de 20 dias úteis, contados a 

partir do 5.º dia útil após a data da publicação no Diário da República iniciando-se, assim, o 

período de Discussão Pública no dia 02 de outubro a 30 de outubro de 2020. 

 

Figura 1 | Extrato do Diário da República 
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• Divulgação no site oficial do Município de Aljustrel (https://www.mun-aljustrel.pt/7140/peru) 

Foi depositada toda a documentação que se disponibilizou para o processo de Discussão 

Pública. 

 

Figura 2 | Extrato do Site da Câmara Municipal de Aljustrel 

 

• Divulgação nas redes sociais do Município de Aljustrel 

https://www.mun-aljustrel.pt/7140/peru
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4. CONSULTA AO PERU 

4.1. NOTA PRÉVIA 

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana esteve disponível para consulta pública nos 

seguintes locais: 

• Na secretaria da Divisão Técnica da Câmara Municipal, sita na Av. 1.º de maio, em Aljustrel; 

• Na página eletrónica da Câmara Municipal de Aljustrel. 

4.2. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Os documentos em Discussão Pública encontravam-se disponibilizados em formato papel e 

informático, onde constava não só os documentos da operação de reabilitação urbana como 

também todas as peças desenhadas.  

Estes documentos poderiam ser disponibilizados todos os dias úteis, durante as horas normais de 

expediente. Todos os interessados tiveram a possibilidade de apresentar as suas observações, 

reclamações, sugestões ou pedidos de esclarecimento, através de carta registada com aviso de 

receção para a Av.ª 1.º de maio, 7600 -010 Aljustrel, ou entregar pessoalmente, bem como remeter 

através do correio eletrónico div-tecnica@mun-aljustrel.pt. 

4.3. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DO SITE DO MUNICÍPIO 

Os documentos em Discussão Pública encontravam-se disponibilizados no site da Câmara 

Municipal de Aljustrel, no link https://www.mun-aljustrel.pt/7140/peru.  

A participação pública a partir do site da Câmara Municipal permitiu a divulgação de todos os 

documentos em discussão pública possibilitando o acesso aos mesmos sem os interessados se 

deslocarem à secretaria da Divisão Técnica da Câmara Municipal de Aljustrel. 

mailto:div-tecnica@mun-aljustrel.pt
https://www.mun-aljustrel.pt/7140/peru
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5. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E RESPETIVA ANÁLISE 

Durante o período de Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de 

Aljustrel verificou-se que não foi registado qualquer reclamação, sugestão ou pedido de informação. 

Sobre esta questão deve ser mencionado que ao longo do processo de elaboração do PERU, houve 

um período intermédio em que a proposta de PERU esteve disponível para consulta. Durante esse 

período foram recebidas várias sugestões que foram desde logo inseridas no documento final. 
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6. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS 

A Discussão Pública constitui uma possibilidade de participação e intervenção direta dos cidadãos 

nos processos de tomada de decisão do poder, neste caso específico, da Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal de Aljustrel.  

Uma vez que não foram recebidas participações durante o período de Discussão Pública, de acordo 

com o artigo 17.º do RJRU, entende-se que a Operação de Reabilitação Urbana da Área de 

Reabilitação Urbana do Aljustrel encontra-se em condições de aprovação pela Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, devendo ser mantida a versão do documento 

submetido a discussão pública. 

Surge agora um novo constrangimento que se prende com a caducidade da ARU de Aljustrel. Com 

efeito a Delimitação da ARU de Aljustrel foi aprovada em reunião de câmara publicitada através do 

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

Tendo em conta que o RJRU dispõe, no seu artigo 15.º, que as ARU caducam num prazo de 3 anos 

caso não seja desenvolvida a respetiva ORU, o PERU da ARU de Aljustrel deveria ter sido aprovado  

até ao dia 29 de setembro de 2020 (3 anos após a publicação da ARU) pelo que se concluiu que  a 

ARU de Aljustrel se encontra caducada. De facto, face ao contexto atual da pandemia COVID19, 

não foi possível cumprir com os prazos definidos (a título de exemplo refira-se que a publicação do 

aviso discussão pública demorou cerca de um mês a ser publicado). 

Para obviar a situação acima exposta, e tendo em conta o estipulado no número 2 do artigo 7.º do 

RJRU que prevê a possibilidade de aprovação da delimitação da ARU em simultâneo com a 

operação de reabilitação urbana (no presente caso através do PERU), propõem-se que a 

aprovação do PERU seja feita em simultâneo com a delimitação da nova ARU. 

Caso se concorde com este entendimento, haverá apenas de destacar no relatório do PERU os 

critérios atinentes à delimitação da ARU, bem como anexar a respetiva planta de delimitação. Por 

fim resta, acrescentar que em termos técnicos este procedimento faz todo o sentido, na medida em 

que a delimitação da ARU atual, abrange um vasto conjunto de áreas que não preenchem os 

requisitos do RJRU uma vez que correspondem a áreas de solo rústico sem qualquer tipo de 

construções e por isso sem necessidades ao nível da reabilitação urbana. 
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