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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento do PERU da Vila de Ourique constitui a Parte III - Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.
A Parte III - Programa Estratégico de Reabilitação Urbana compreende: a definição das prioridades e visão estratégica / objetivos da
reabilitação urbana, o prazo de execução, os modelos de gestão e execução, a aplicação dos instrumentos legais, o programa – ações
e projetos compatíveis com as opções estratégicas, o quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação urbana, o programa da
ORU, nomeadamente, as estimativas de custos e o programa de investimento público.
Este documento encontra-se estruturado de acordo com as seguintes grandes temáticas:
•
•
•
•

Estratégia de Reabilitação Urbana.
Programa da Operação de Reabilitação Urbana.
Programa de Investimento e Plano de Financiamento da Operação de Reabilitação Urbana.
Gestão e execução da operação de reabilitação urbana.
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2.

ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA

2.1.

SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

2.1.1. Traços Gerais da Situação Atual do Território do Concelho - Análise SWOT
O concelho de Ourique, com uma área de 663,4 km², localiza-se numa zona de transição entre a planície alentejana e a serra algarvia
e está inserido em termos administrativos na NUT II Alentejo, na NUT III Baixo Alentejo e no Distrito de Beja
Existe uma clara diferenciação entre os setores norte, de relevo pouco acentuado e onde predomina a planície, e o setor sul do
concelho, onde o relevo é mais acentuado e irregular, traduzindo-se também em diferentes classes ou formas de ocupação e uso do
solo.
A Vila de Ourique (sede de concelho) situa-se a cerca de 60 km de Beja (sede de Distrito), a 190 km de Lisboa, junto do
entroncamento do IC1 e do IP2 (Sines – Beja) e a cerca de 5 km do acesso à Autoestrada 2.
O concelho é composto, na sequência da reforma administrativa protagonizada em 2013, por 4 freguesias: Freguesia de Ourique;
Freguesia de Santana da Serra; União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia, que agrega as antigas freguesias de Garvão e Santa
Luzia; União de Freguesias de Panóias e Conceição, que agrega as antigas freguesias de Panóias e Conceição.
Atualmente, conforme dados dos últimos Censos (2011) residem no concelho 5389 habitantes. A freguesia de Ourique é a mais
populosa com 53,3% do total da população do Concelho.
No período compreendido entre 1991 e 2001, contrariamente à tendência ao nível do país (que regista uma variação positiva de 5%),
mas à semelhança do que acontece no Baixo Alentejo (que revela uma variação negativa de 5,6%), o concelho de Ourique tem sofrido
um progressivo despovoamento, por razões variadas, registando uma variação negativa de 6%. Mantendo conformidade com as
tendências registadas anteriormente, entre 2001 e 2011, Portugal continua a registar uma variação positiva (embora com valores na
ordem dos 2%), e à semelhança do que se verifica no Baixo Alentejo (que regista um reforço da variação negativa / 6,2%) o concelho
de Ourique regista um decréscimo acentuado da população situando-se na ordem dos 13,1%.
Particularmente acima do rio Mira (área propícia à atividade agrícola) crê-se que a rede urbana de Ourique está implantada há muitos
séculos, tendo a ocupação humana do concelho permanecido apoiada nesta antiga rede de povoações (CMO, 2000).
Em termos gerais, o concelho de Ourique é um território predominantemente rural. Apresenta uma dispersão clara da população, em
montes, muitas vezes isolados (com maior expressividade na zona Sul do concelho).
Os aglomerados para os quais foram delimitadas áreas de reabilitação urbana foram os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vila de Ourique;
Aldeia de Palheiros,
Grandaços,
Santana da Serra,
Garvão,
Panóias,
Conceição
Alcarias.

A Vila de Ourique localiza-se na zona central do Concelho, na freguesia de Ourique e é o único aglomerado em que o número de
habitantes é superior a 1000 habitantes (1724 habitantes em 2011), sendo também o único aglomerado considerado de cariz urbano
em todo o concelho.
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A Vila de Ourique desempenha o papel de núcleo central e polarizador ao nível do concelho, já que congrega os principais
equipamentos e serviços públicos e privados, numa rede urbana caracterizada pela inexistência de aglomerados com dimensão
significativa. É, portanto, possível identificar na Vila de Ourique os principais polos de atração que reforçam a sua posição, por
tipologia: ensino (desde o 2º Ciclo ao Secundário); saúde (Centro de Saúde); de serviços públicos e administrativos (Câmara, Tribunal,
Repartição de Finanças, Instituto do Emprego e Formação Profissional e Segurança Social); desportivos (Piscina Coberta,
Pavilhões/Salas de Desporto); culturais (Cineteatro, Biblioteca); empresarial e/ou comercial empresas e estabelecimentos existentes e
Zona Industrial.
Da análise SWOT elaborada, destaca-se:
Traços Gerais da Situação Atual do Território do Concelho

Pontos Fortes
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Boas acessibilidades à Área Metropolitana de Lisboa, à Região
do Algarve e aos principais centros urbanos da Região do
Alentejo.
Proximidade aos novos polos de desenvolvimento turístico do
Alqueva e Alentejo Litoral.
Património histórico, arquitetónico e arqueológico valioso, em
Garvão, e vestígios e imóveis com interesse na Vila de Ourique.
Forte identidade territorial assente na importância histórica das
vilas e as aldeias.
Centro Histórico da Vila de Ourique com interesse patrimonial,
enquadramento paisagístico singular e concentração de
equipamentos públicos.
Paisagem singular, no contexto da região, marcada pela
transição entre a planície alentejana e a serra algarvia.
Movimento associativo ativo.
Produtos tradicionais diversificados e de qualidade,
nomeadamente a cortiça, o porco alentejano, o borrego, o
cabrito, o mel, o medronho, as plantas aromáticas e medicinais,
o pão e o queijo de cabra.
Eventos importantes de venda de produtos regionais.
Gastronomia típica, baseada nos produtos tradicionais e bons
estabelecimentos de restauração.

Pontos Fracos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Evolução demográfica regressiva nas últimas décadas.
Envelhecimento da população.
Baixos níveis de qualificação da população residente.
Predomínio de empresas de pequena dimensão, com uma
estrutura organizacional e tecnológica deficitária.
Retração das taxas de atividade da população.
Níveis médios de rendimento da população inferiores ao
patamar médio nacional.
Taxas de desemprego elevadas.
Dificuldade de fixação da população jovem.
Desvitalização do Centro Histórico da Vila de Ourique e dos
Centros Históricos, ou Núcleos Antigos, das Aldeias, assente na
degradação do edificado, na perda de funções centrais e na
desqualificação urbanística e social.
Comércio tradicional envelhecido e pouco atrativo.
Insuficiente oferta qualificada de serviços de restauração e de
alojamentos turísticos.
Maus acessos viários e deficientes condições de mobilidade em
determinados locais.

Análise SWOT

Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificação e estratégias de marketing associadas aos produtos
tradicionais.
Desenvolvimento do turismo em espaço rural e de natureza.
Setor das energias renováveis em desenvolvimento.
Potencial de reabilitação urbana relevante.
Valorização do património histórico e da memória coletiva.
Reforço da centralidade e do caráter multifuncional dos Centros
Históricos.
Requalificação e densificação da rede de espaços públicos e
espaços verdes.
Reforço da capacitação dos recursos humanos e do
empreendedorismo.
Promoção da interação intergeracional.
Reforço das condições de mobilidade da população.
Requalificação de equipamentos coletivos.

Ameaças
•
•
•
•

•

Incapacidade da população residente se autorregenerar
demograficamente.
Agravamento na drenagem de recursos humanos para fora do
concelho e da região.
Insuficiência de instrumentos financeiros de suporte à promoção
da reabilitação urbana.
Diminuição da capacidade de investimento público na
valorização do património histórico e arquitetónico,
equipamentos e espaços de utilização pública.
Incertezas em relação ao desenvolvimento de alguns
empreendimentos turísticos, face à conjuntura económicofinanceira.
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2.1.2. Desafios e Fatores Críticos de Sucesso
O diagnóstico realizado permite identificar um conjunto de desafios relevantes que se colocam ao desenvolvimento dos aglomerados
urbanos do concelho de Ourique nos próximos anos e que passam designadamente pelo seguinte:
•
•
•
•

Densificar a oferta de funções centrais e o caráter multifuncional dos Centro Históricos e Núcleos Antigos, que permita potenciar o
posicionamento de Ourique no sistema urbano do Baixo Alentejo.
Promover a regeneração urbana, a nível físico, económico e social, e com particular enfoque nos Centros Históricos e Núcleos
Antigos, de forma a inverter a tendência de desvitalização sentida nos últimos anos;
Fomentar a inclusão e a requalificação socio-urbanística de comunidades urbanas especialmente desfavorecidas, marcadas pelo
isolamento, desemprego, pobreza e baixos níveis de qualificação da população;
Desenvolver um modelo de mobilidade urbana sustentável, de natureza inclusiva e promotor de modos de vida saudável, com a
preocupação de contribuir para uma maior eficiência energética e da articulação intermodal.

A concretização destes desafios dependerá da observação dos seguintes fatores críticos de sucesso:
•
•
•
•
•
•
•

Criação de estruturas de apoio ao empreendedorismo, à promoção dos produtos regionais, à proteção e divulgação do património
e ao desenvolvimento do turismo, da agricultura biológica e da fileira das energias renováveis.
Disponibilidade de instrumentos financeiros de suporte à promoção da reabilitação urbana.
Garantia da capacidade de investimento público na valorização do património histórico e arquitetónico, equipamentos e espaços
de utilização pública;
Capacidade do Baixo Alentejo se afirmar nos mercados turísticos nacionais e internacionais;
Melhoria da conjuntura económico-financeira, que estimule o desenvolvimento de alguns empreendimentos turísticos já
programados;
Dinâmica empreendedora e de inovação dos empresários locais, nomeadamente nas áreas da hotelaria, restauração e comércio
tradicional;
Capacidade das instituições que integram a rede social em estabelecer parcerias para o desenvolvimento de ações de
capacitação dos recursos humanos e para a promoção do contacto e enriquecimento intergeracional.

2.1.3. Síntese da Caracterização e Diagnóstico da ARU da Vila de Ourique
2.1.3.1. Caracterização Sociodemográfica e Habitacional da ARU da Vila de Ourique
O diagnóstico sociodemográfico apresentado, suportado em dados disponibilizados pelo INE a nível da subsecção estatística, pode ser
sintetizado da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

589 indivíduos e 265 famílias residentes em 2011, de acordo com os dados disponibilizados pelo INE a nível da subsecção
estatística.
Evolução positiva da população residente no último período intercensitário (+ 24,3%), estando esta capacidade de atração
demográfica associada à concentração de funções de suporte à sede de concelho (comércio, serviços e equipamentos).
População residente envelhecida (21,8% de idosos em 2011), embora mais jovem que a população residente na Freguesia
(32,3%) e no Concelho de Ourique (32,6%).
Níveis de escolaridade da população residente razoáveis e mais elevados que a média da Freguesia, do Concelho e da Região.
Predomínio da população ativa afeta ao setor terciário (80%).
Taxa de atividade da população residente (61,4%) superior aos valores registados na Freguesia (52,4%) e no Concelho de
Ourique (45,7%).
Taxa de desemprego da população residente relativamente baixa (7,2%) e inferior aos valores apresentados pela Freguesia
(8,4%%) e Concelho de Ourique (9,0%), predominando os indivíduos à procura de novo emprego.
296 edifícios e 390 alojamentos familiares clássicos contabilizados em 2011, de acordo com os dados disponibilizados pelo INE a
nível da subsecção estatística.
Predomínio dos edifícios exclusivamente residenciais, embora os edifícios principalmente residenciais (habitação e outros usos)
tenham uma maior relevância na ARU comparativamente à Freguesia e ao Concelho, o que é explicado pela maior concentração
de funções não residenciais no centro da Vila de Ourique.
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•

•
•

Grande maioria dos edifícios com mais de 30 anos (59,2%), indiciando a necessidade de reabilitação urbana de uma parte
significativa do parque edificado, a par de uma dinâmica urbanística positiva no período temporal mais recente, que atesta alguma
capacidade de regeneração do centro da Vila de Ourique.
Predomínio dos alojamentos de residência habitual (67,7%), cabendo aos alojamentos sazonais e alojamentos vagos um peso
relativo de 17,7% e de 14,6% respetivamente.
Dominância dos alojamentos com proprietário ocupante (82,4%), embora os alojamentos arrendados (17,6%) apresentem um
maior peso relativo na ARU do que na Freguesia e Concelho de Ourique.

2.1.3.2. Caracterização da Base Económica em que se Inscreve a ARU da Vila de Ourique
A base económica do concelho de Ourique era constituída, em 2008, de acordo com os dados disponíveis do Ministério do Trabalho e
da Segurança Social, por 221 estabelecimentos, valor que se manteve basicamente inalterado desde o ano de 2001 (CM Ourique,
2015). No que respeita ao pessoal ao serviço constatava-se que, nos estabelecimentos referidos, exerciam atividade 1.013 indivíduos,
menos de 2,1% do que no ano de 2001. Em termos globais, o concelho de Ourique captava apenas 0,5% dos estabelecimentos do
Alentejo e 4,5% dos estabelecimentos do Baixo Alentejo.
Internamente, a freguesia de Ourique (sede de concelho) concentrava cerca de 64% dos estabelecimentos e 63% do pessoal ao
serviço.
O concelho de Ourique revela uma predominância da população ativa afeta ao setor terciário (61%), seguindo de perto o padrão
registado a nível da sub-região do Baixo Alentejo (58%). Os setores primário e secundário são relegados para posições claramente
inferiores em termos do peso no emprego. Todavia, o setor primário revela, no concelho, um padrão de especialização superior ao país
e à região do Alentejo.
O perfil de emprego no Município está fortemente ligado ao setor público, bem como a setores tradicionais, como a agricultura,
construção, comércio e alguma indústria transformadora de pequena escala. A indústria transformadora emprega cerca de 15% da
população ativa (em particular a indústria da transformação de carne e a indústria da panificação).
A dinâmica do emprego em Ourique está fortemente relacionada com a retração demográfica, o envelhecimento da população e,
consequentemente, com um perfil educacional mais baixo da mão-de-obra (CM Ourique, 2015). No contexto concelhio, a freguesia de
Ourique apresentava em 2008 um perfil de emprego relativamente mais qualificado (cerca de 50% dos trabalhadores, possuíam o 3.º
ciclo ou mais habilitações, e a percentagem de população com habilitações superiores era semelhante às médias da região e subregião, em torno dos 9%).
No que respeita à taxa de criação/destruição de emprego, em 2009, o concelho de Ourique (26%), juntamente com outros concelhos
do Baixo Alentejo, apresentou valores superiores aos referenciais registados para a região Alentejo e do País (ambas abaixo dos
10%). Para esta situação contribuíram os ramos de atividade mais dinâmicos da agricultura, indústria extrativa e transformadora e os
serviços afetos à administração pública.
A estrutura empresarial do concelho de Ourique é dominada por empresas de pequena dimensão e de base familiar. Em 2009, cerca
de 91% das empresas eram compostas por menos de 10 trabalhadores, situando-se a dimensão média em torno dos 4 trabalhadores.
Relativamente ao indicador de ganho médio mensal verifica-se que o concelho de Ourique possuía em 2011 o valor mais baixo (inferior
a 800 euros) dos concelhos integrados na sub-região do Baixo Alentejo (cerca de 1.000 euros).
O turismo apresenta-se como um segmento muito frágil no Concelho, não havendo estabelecimentos hoteleiros classificados. Ainda
assim, importa destacar os projetos hoteleiros do Monte Campanador, em Ourique, e o do Monte da Rocha - Quinta da Arrábida, na
UF de Panóias e Conceição, que combinam a estadia com a prática do golfe.
Tendo por base a performance da base económica dos aglomerados urbanos do concelho, é possível extrapolar a seguinte hierarquia
urbana (CM Ourique, 2015):
• Nível 1 – Ourique;
• Nível 2 – Garvão;
• Nível 3 – Santa Luzia;
• Nível 4 – Conceição, Panóias e Santana da Serra;
• Nível 5 – Outros aglomerados (i.e. Alcarias, Aldeia de Palheiros e Grandaços).
A Vila de Ourique evidencia-se como a principal centralidade funcional do concelho. Apesar da perda de vitalidade em termos de
investimento no setor empresarial, continua a ser o aglomerado com maior número de funções urbanas.

8
janeiro de 2018

PROJETO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU)
ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE OURIQUE

2.1.3.3. Caracterização do Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU da Vila de Ourique
Na ARU da Vila de Ourique não existem imóveis classificados.
De acordo com a informação disponível no site da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)/ SIPA – Sistema de Informação para o
Património Arquitetónico - na área abrangida pela ARU da Vila de Ourique registam-se 23 edifícios/vestígios com interesse patrimonial
que se localizam, praticamente na sua totalidade, no núcleo antigo / centro histórico.
De acordo com a informação disponível na Direção Regional da Cultura do Alentejo, na área abrangida pela ARU localiza-se o sítio
arqueológico CI Ourique - Silos.
Dos edifícios e vestígios com interesse patrimonial e arquitetónico, destacam-se, no Centro Histórico:
• O Castelo de Ourique, reedificado no séc. XII/XIV por ordem de D. Dinis, possivelmente sobre um antigo castro romanizado e
depois ocupado pelos árabes. O castelo pertencia à Ordem de Santiago e os seus vestígios implantam-se numa plataforma no
cimo de um monte que domina a vasta planície do Campo de Ourique. Do castelo restam alguns troços com cerca de dois metros
de altura, sobre os quais se construiu um Miradouro e jardim com um reservatório de água ao centro. (CMO, 2016);
• A Igreja Matriz de Ourique, templo de arquitetura maneirista, barroca e rococó, foi reconstruída no séc. XVIII a mando de D. João
V. Destaque para a elegância da sua fachada principal, com trabalhos de argamassa de feição rococó. No seu interior o Barroco
afirma-se já plenamente pujante nas grandes estruturas de talha dourada e policromada que extravasam dos retábulos,
prolongando-se pelo arco triunfal, cornijas e sanefas. Na frontaria, de remate delicadamente rococó, sobressai a composição
assimétrica das armas reais, dialogando com a traça das torres sineiras, tão amplamente utilizada no mesmo período estilístico
(CMO, 2016). Da construção original sobreviveu a sacristia coberta por uma abóbada de cruzaria de ogivas. Neste espaço
encontra-se, ainda, um baixo-relevo em mármore com uma representação da Virgem com o menino entregando um escapulário a
Santo António. A fachada está enquadrada por duas torres sineiras e é decorada com trabalhos de argamassa relevada. O interior,
de uma só nave, está coberto por uma abóbada de berço. As paredes estão revestidas por painéis de azulejos policromos com
moldura azul e branca. Especial destaque para os trabalhos de talha dourada e policroma que decoram o arco triunfal, os altares e
a própria cimalha de onde partem as abóbadas (CACMB, 2011);
• A Praça D. Dinis, construída no séc. XVI, possui um conjunto de portais de grande depuração classicizante, que denotam a
poderosa influência da tratadística italiana. O portal localizado à esquerda apresenta verga reta adintelada assente em pilastras
toscanas e é precedido por dois degraus. O portal da direita evidencia a inscrição "TOS.OS OS O QvVERDES SE DE VIDE AS
AGOAS P O HOI CHI MIDO" (“Todos os que houverdes sede vinde às águas”) (CMO, 2016). A Praça D. Dinis é parte integrante do
Centro histórico da Vila de Ourique, na mesma pode observar-se a estátua do Rei D. Dinis, que deu foral à Vila em 1290. De
destacar, Igualmente, as aduelas de pedra, de raiz maneirista, dos portais da antiga Igreja da Misericórdia. Na parede, um símbolo
pertencente ao antigo hospício da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco. No canto oposto deste largo ergue-se a Torre do
Relógio, levantada em inícios do século XIX. De planta quadrangular, está coberta por uma cúpula escalonada e bolbosa, no alto
da qual gira um catavento de ferro. Não se sabe ao certo a origem e a função desta torre, especula-se que esta poderia ser
originalmente uma torre de menagem que iniciava a defesa militar da vila. (CACMB, 2011);
• A Torre do Relógio, construída em meados do séc. XIX, de planta quadrangular, coberta por cúpula escalonada e bolbosa,
rematada por um cata-vento de ferro com a forma de bandeira. É formada por dois pisos separados por cornija de argamassa e
enquadrados por pilastras. O piso superior é rasgado por olhal em arco de volta perfeita. No alçado principal, rasga-se a porta de
acesso. No piso superior, de frente para a Praça, destaca-se o mostrador quadrangular do relógio, de cantaria, com numeração
árabe e ponteiros de metal (CMO, 2016).
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2.1.3.4. Caracterização do Espaço Público da ARU da Vila de Ourique
Arruamentos / Praças
A área abrangida pela ARU caracteriza-se pelas suas ruas estreitas, com passeios reduzidos ou inexistentes, estacionamentos
desordenados e pelo domínio do automóvel em detrimento do peão.
Os arruamentos na área abrangida pela ARU encontram-se degradados e com deficientes condições de circulação pedonal e
rodoviária. O estado de conservação dos materiais utilizados nas faixas de rodagem e nos passeios, as características dimensionais
dos mesmos, e a apropriação do espaço pelo estacionamento desordenado, contribuem também para a desqualificação da imagem
urbana, não permitindo a melhor leitura da morfologia dos espaços e dos edifícios com interesse patrimonial, e para a desarticulação
entre os espaços públicos.
Do conjunto dos arruamentos abrangidos pela ARU, destacam-se:
• Os Arruamentos e Praças do Centro Histórico
Do conjunto dos arruamentos e praças do Centro Histórico, destacam-se: a Rua D. Manuel I, a Praça do Município e a Praceta da
Igreja Velha, a Rua D. Afonso Henriques, a Praça D. Dinis, a Rua Gago Coutinho e a Rua Sacadura Cabral.
• A Avenida 25 de Abril
A Avenida 25 de Abril é um dos espaços públicos mais importantes da vila de Ourique, constituindo um eixo central que, para além
de concentrar importantes serviços públicos, facilita o acesso a todas outras zonas de serviços, comerciais e residenciais.
• O Eixo Comercial
O eixo comercial da vila de Ourique engloba a Rua de Garvão, a Praça da Vila de Garvão, a Rua Dr. António Afonso Nobre
Semedo e a Rua Tenente Pereira.
• A Praça Padre António Martins Pereira
A Praça Padre António Martins Pereira é um espaço constituído por uma zona de acesso e estacionamento de autocarros, táxis e
veículos ligeiros, e por uma zona de recreio e lazer, localizado junto à Rua de Garvão, numa das principais zonas de lazer e
convívio da vila de Ourique.
Estacionamento / Abrigos e Paragens de Transportes Públicos
Na área abrangida pela ARU registam-se os seguintes tipos de estacionamento: em espinha, longitudinal e perpendicular. O
estacionamento longitudinal é o predominante dadas as características do perfil transversal - normalmente muito estreito - da maior
parte das vias
As áreas mais bem servidas por estacionamento são:
• A Avenida 25 de Abril;
• O Eixo Comercial, nomeadamente, a Rua de Garvão, a Praça da Vila de Garvão, a Rua Dr. António Afonso Nobre Semedo e
a Rua Tenente Pereira;
• A Praça Padre António Martins Pereira.
Os restantes arruamentos e praças, nomeadamente no Centro Histórico, encontram-se muito mal servidos de estacionamento.
Na ARU da Vila de Ourique localizam-se vários abrigos e paragens de transportes públicos, sendo de destacar que os abrigos e
paragens de transportes públicos com maior capacidade de serviço (abrigo de autocarros, paragem de autocarros e praça de táxis)
são os que se encontram implantados na Praça Padre António Martins Pereira.
Sinalética e Passadeiras de Peões
De acordo com o estudo "Mobilidade Sustentável do Concelho de Ourique" (2008) a sinalização deverá ser intervencionada no sentido
de a adaptar progressivamente aos novos critérios consagrados no Código da Estrada, nomeadamente no que diz respeito a
dimensões e formato.
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A localização das passadeiras de peões deve ser repensada em função dos projetos de reabilitação dos arruamentos a desenvolver.
Nas vias que não vierem a ser intervencionadas, a curto médio prazo, e onde se registam diferenças de cotas entre o passeio e a faixa
de rodagem, deverá proceder-se, pelo menos ao rebaixamento / rampeamento dos lancis nas faixas associadas às passadeiras de
peões.
Espaços Verdes / Praças
Os Espaços Verdes localizados na ARU de Ourique são os seguintes:
• Jardim da Nora;
• Praça Padre António Martins Pereira - Zona de Recreio e Lazer;
• Miradouro Ramiro Sobral.
Estes espaços embora, no seu conjunto, de reduzida dimensão, constituem importantes elementos de estruturação, sociabilização e
equilíbrio ambiental da Vila de Ourique:
•
•
•

São os únicos espaços verdes equipados disponíveis na área da ARU.
Constituem áreas nobres da Vila de Ourique - quer como referências da identidade cultural, quer como espaços de sociabilização
dos diferentes estratos etários da população.
Encontram-se de um modo geral muito aquém do seu potencial de fruição enquanto espaço público.

2.1.3.5. Caracterização dos Equipamentos/ Serviços e Infraestruturas da ARU da Vila de Ourique
Equipamentos / Serviços
Na área abrangida pela ARU, localizam-se 48 unidades de equipamentos / serviços, correspondendo a um leque muito diversificado de
tipologias.
A maior concentração de equipamentos / serviços regista-se no núcleo histórico, nomeadamente, na envolvente e na proximidade da
Praça D. Dinis -, na Av. 25 de Abril, na Rua de Garvão e Praça da Vila de Garvão.
Todos os equipamentos / serviços identificados na ARU encontram-se em funcionamento com exceção do equipamento cultural Centro de Exposições - cuja obra se encontra inacabada.
A maior parte dos equipamentos de utilização coletiva são da propriedade do município de Ourique. A propriedade dos
estabelecimentos de serviços, ou de outros edifícios de utilização pública, encontra-se distribuída por diversas entidades públicas e
privadas: Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social, GNR, Paróquia de Ourique e Santa Casa da Misericórdia de Ourique,
Bancos (BPI, CGD e Crédito Agrícola) e CTT-Correios de Portugal.
A maior parte dos equipamentos / serviços (31 estabelecimentos, correspondentes a cerca de 65% do total) não evidenciam
necessidade de reparação. Com necessidade de pequena reparação registam-se 5 estabelecimentos; com necessidade de reparação
registam-se 3 estabelecimentos; com necessidade de grande reparação registam-se 3 estabelecimentos.
Dos 48 edifícios de equipamentos / serviços abrangidos pela ARU, 14 (correspondendo a 29% do total) não se encontravam acessíveis
ao exterior.
Nos casos em que os edifícios se encontram acessíveis ao exterior - 33 edifícios (correspondendo a 69% do total) - as soluções
adotadas são as seguintes: rampa (na maior parte das situações - 24 edifícios); rampa e degrau de 2 cm (3 edifícios); degrau de 2 cm
(3 edifícios); e rua com acesso (3 edifícios).
Relativamente à acessibilidade interior, o quadro de situação era a seguinte: 6 edifícios, sem acessibilidade interior assegurada; 31
edifícios, com acessibilidade interior assegurada.
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Infraestruturas
O funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, abrangidos pela ARU, apresentam alguns constrangimentos relacionados,
nomeadamente, com o diâmetro reduzido das condutas o que provoca elevadas pressões, e que, aliado ao envelhecimento da rede,
origina roturas constantes nas condutas. As condutas encontram-se num avançado estado de degradação - os materiais utilizados são
em fibrocimento (condutas principais) e em PVC (ramais) -, com exceção dos troços que foram objeto de renovação na sequência de
roturas.
O quadro de situação dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, abrangidos pela ARU, é também muito pouco
satisfatório - as condutas são muito antigas encontrando-se, também, num avançado estado de degradação.
Tendo em vista uma intervenção urgente na renovação das redes de infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, o
município de Ourique promoveu o levantamento do cadastro das redes na Vila de Ourique. Este levantamento encontra-se atualmente
em fase de elaboração.
A rede de abastecimento de energia cobre a globalidade da área abrangida pela ARU.
A rede de iluminação pública encontra-se pontualmente em mau estado de conservação e cobre a globalidade da área abrangida pela
ARU. Deveria, no entanto, ser repensado todo o sistema de iluminação, definindo diretrizes para as luminárias a criar, de preferência
adaptáveis a iluminação tipo LED.
O concelho de Ourique é servido pelo Sistema Multimunicipal de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos, através da Resialentejo.
A área abrangida pela ARU encontra-se servida pelo Sistema Municipal de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos, dispondo de:
• contentores, de diferentes capacidades, para recolha indiferenciada de RSU;
• ecopontos para a recolha seletiva de papel/cartão, vidro, embalagens e pilhas e oleões para a recolha de óleo usado.
A Câmara Municipal possui sistemas alternativos para recolha de outro tipo de resíduos, designadamente os monstros domésticos.
Mobiliário Urbano
O mobiliário urbano existente na área abrangida pela ARU é reduzido e composto por bancos de estadia e papeleiras que ocorrem,
fundamentalmente, nos espaços verdes e praças. Deveria, assim, ser reforçada a introdução de mobiliário urbano na globalidade do
espaço público abrangido pela ARU, incluindo, para além de bancos de estadia e papeleiras, elementos dissuasores do
estacionamento nos espaços pedonais ("pilaretes"). Deveriam também ser definidas diretrizes para a linha de mobiliário urbano a
introduzir, tendo em vista dotar o espaço público de alguma unidade e homogeneidade ao nível da imagem urbana. Deveria também
ser completada, e normalizada, a cobertura da área abrangida pela ARU por placas de identificação da toponímia.
2.1.3.6. Caracterização do Edificado da ARU da Vila de Ourique
A caracterização do edificado na ARU de Ourique foi desenvolvida a dois níveis:
•

um nível de avaliação geral da globalidade dos edifícios abrangidos pela ARU, tendo por base o levantamento sóciourbanístico e funcional realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, nos anos de 2013 e 2016, e
tendo em consideração o seu estado de conservação, sendo a avaliação desse estado sido efetuada através de inspeção
visual, a partir da via pública e complementada com informação disponível na Câmara Municipal em processos
administrativos existentes (autorizações emitidas, licenciamentos, obras de conservação, vistorias, etc.);

•

um nível de avaliação detalhado do estado de conservação dos edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes, de
acordo com o levantamento realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, durante o último trimestre
do ano de 2016, tendo por base a ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios do NRAU – Novo Regime de
Arrendamento Urbano - (método de avaliação do MAEC) constante na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro.

Os dados obtidos com o levantamento sócio-urbanístico e funcional foram sujeitos a um tratamento estatístico e cartográfico. Alerta-se
para o facto dos dados recolhidos no âmbito deste levantamento não coincidirem com a informação disponibilizada pelo INE para a
mesma área de análise, nomeadamente no que respeita ao número de edifícios e residentes, detetando-se discrepâncias entre os
valores apurados. Para a diferença entre a informação recolhida, concorre o facto de a área das subseções estatísticas abrangidas
pela ARU ser muito superior à área da ARU e ainda o facto dos períodos temporais serem distintos.
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Assim, e apesar da informação dos Censos do INE se manter válida em termos de enquadramento e de suporte à identificação de
padrões e tendências sociodemográficas, assumem-se como valores de referência os dados obtidos com o levantamento sóciourbanístico e funcional realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, por ser a informação mais atualizada à
data da elaboração do presente documento.
Caracterização Geral do Edificado
Características Tipológicas e Construtivas:
O edificado na ARU de Ourique caracteriza-se por apresentar, maioritariamente, entre 1 (60,60%) a 2 pisos (36,14%).
Predominam os edifícios unifamiliares, situação que é atestada pela predominância das edificações com apenas 1 fogo (72,01%). Os
edifícios sem fogos (22,28%) correspondem, regra geral, a equipamentos e a estabelecimentos de comércio e serviços.
No que respeita ao número de divisões, predominam os alojamentos com 5 ou mais divisões (55,71%), seguindo-se por ordem de
importância os fogos com 3 a 4 divisões (29,08%) e com 1 a 2 divisões (14,67%).
O tipo de construção preponderante na ARU são os edifícios constituídos pela associação de alvenaria, pedra e madeira (39,24%) e
por betão (27,79%). Merecem ainda referência os edifícios com um tipo de construção mista (15,26%) e os que integram a associação
de betão, alvenaria e tijolo (8,17%). Estes valores indicam a existência de um parque edificado com alguma vulnerabilidade em termos
construtivos, decorrente do tipo de materiais e das técnicas construtivas utilizadas.
Usos e Funções:
No que respeita aos usos e funções do edificado, constata-se que a habitação predomina em 53,26% dos edifícios na ARU, seguindose, a um nível bastante inferior, os edifícios desocupados (16,58%) e os de utilização mista (14,95%).
Tipo e Regime de Ocupação:
Relativamente ao regime de ocupação, cerca de 55,90% dos edifícios encontram-se ocupados pelo próprio proprietário. Cabe ainda
salientar que uma parte significativa dos edifícios da ARU encontram-se vagos (31,46%).
Estado de conservação:
A maioria dos edifícios (62,32%) apresenta boas condições de conservação das respetivas estruturas (58,84% Bom e 3,48%
Excelente). Somente 8,70% dos edifícios (30) revelam ter problemas estruturais graves e cerca de 29% apresentam um estado de
conservação considerado médio.
No que respeita ao estado de conservação da cobertura, a maioria dos edifícios (62,32%) apresenta-se em bom estado (3,48%
Excelente e 58,84% Bom). Apenas 8,70% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 29% dos edifícios
apresentam um estado de conservação razoável das respetivas coberturas.
Relativamente ao estado de conservação dos vãos, a maioria dos edifícios (63,08%) apresenta-se em bom estado (3,49% Excelente e
59,59% Bom). Apenas 9,59% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 27% dos edifícios apresentam um
estado de conservação razoável dos respetivos vãos.
No que concerne ao estado de conservação das fachadas e revestimentos, a maioria dos edifícios (59,13%) apresenta-se em bom
estado (3,48% Excelente e 55,65% Bom). Apenas 9,86% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 31% dos
edifícios apresentam um estado de conservação razoável das respetivas fachadas e revestimentos.
A avaliação do estado geral de conservação dos edifícios é o resultado de uma análise ponderada das componentes anteriores. À
semelhança das avaliações parcelares, verifica-se que a maioria dos edifícios (57,88%) apresenta-se em bom estado (3,26%
Excelente e 54,62% Bom). Apenas 8,42% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 27% dos edifícios
apresentam um estado geral de conservação razoável. Importa ainda referir que os edifícios em ruínas representam cerca de 4,62% do
total de edifícios na ARU.
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Outras Características:
Os edifícios com acesso para indivíduos com mobilidade condicionada têm uma expressão muito pouco significativa na ARU. Do total
de edifícios existentes, apenas 13 edifícios (3,53%) possuem acessos adaptados.
No âmbito do levantamento sócio-urbanístico e funcional foram contabilizados 444 indivíduos residentes na ARU. Destes, cerca de
35% são idosos, enquanto os jovens representam apenas 11% da população residente. Estes dados são amplamente diferentes dos
valores disponibilizados pelos Censos do INE. De acordo com estes dados, a população residente aparenta ser em maior número e
mais envelhecida que a informação oficial disponibilizada pelo INE.
Intervenções Urgentes:
No âmbito da operação de reabilitação urbana da Vila de Ourique considera-se que as intervenções urgentes no edificado deverão
incidir nos edifícios em mau estado de conservação (31) e nos edifícios em ruínas (17), num total de 48 edifícios.
Caracterização dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes
O levantamento abrangeu um total de 14 edifícios públicos, ou de utilização pública, considerados estruturantes.
O quadro de situação destes edifícios, quanto ao seu estado de conservação, é o seguinte:
• 1 edifício em excelente estado de conservação, com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias
muito ligeiras;
• 9 edifícios em bom estado de conservação, com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras;
• 2 edifícios em médio estado de conservação, com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias
médias;
• 2 edifícios em péssimo estado de conservação, com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias
muito graves.

2.2.

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE REABILITAÇÃO
URBANA A PROSSEGUIR

A Câmara Municipal de Ourique elaborou um plano estratégico com o objetivo de formular uma estratégia de desenvolvimento
económico de base territorial, que contribua para a reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local, nomeadamente
nas áreas de reabilitação urbana delimitadas pelo Município. De entre as linhas estratégicas definidas destacam-se, nomeadamente, a
criação de estruturas de apoio ao empreendedorismo, a promoção dos produtos regionais, a proteção e divulgação do património e o
desenvolvimento do turismo, agricultura biológica e da fileira das energias renováveis (CM Ourique, 2016).
A estratégia de desenvolvimento municipal integra-se na Visão e nos objetivos definidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Baixo Alentejo 2014-2020, promovido pela CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. Conforme referido no documento
base deste plano o “pleno entendimento desta Visão pressupõe a internalização de seis ideias principais” que estão subjacentes à
estratégia de desenvolvimento preconizada para o Baixo Alentejo:
• A reversão do processo de desvitalização demográfica (despovoamento e envelhecimento).
• O surgimento de novas iniciativas empresariais com capacidade para gerar valor, emprego e fixação de ativos na região.
• A endogeneização de uma cultura de empreendedorismo como valor de identidade futura da região.
• A valorização do capital humano e o reforço das suas condições de empregabilidade.
• A mitigação das diferentes necessidades, carências e problemas sociais.
• A oferta de níveis elevados de qualidade de vida, como um fator de diferenciação e atratividade do território regional junto dos
residentes atuais e futuros.
A ARU da Vila de Ourique reforçar-se-á como um espaço urbano privilegiado, em termos de qualidade de vida, através da
requalificação das suas estruturas edificadas e dos seus espaços públicos, e da diversidade das funções aí instaladas, bem como, da
criação de condições para o desenvolvimento e expansão dos modos, formas e expressões culturais e de vivência urbana. A área
abrangida pela ARU tenderá, deste modo, a atrair e fixar:
• Novos residentes.
• Atividades económicas.
• Visitantes e turistas.
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Na ARU delimitada na Vila de Ourique perspetiva-se, assim, a concretização de:
• Novos conceitos de oferta habitacional, comercial e de lazer.
• Espaços públicos e equipamentos de utilização coletiva propiciadores de uma maior vivência urbana.
• Espaços culturais diversificados e multifacetados.
• Acessibilidade para todos.
• Uma identidade reconhecida nos seus diversos ícones (históricos, religiosos, científicos e tecnológicos).
• Uma cidadania ativa e participante.
Atendendo às características da área abrangida e ao enquadramento estratégico apresentado, os objetivos estratégicos traçados para
a intervenção a realizar na ARU da Vila de Ourique são os seguintes:
OE1| Promover a regeneração urbana e melhorar a funcionalidade.
OE2| Promover a reabilitação do edificado, das infraestruturas e serviços urbanos.
OE3| Reforçar a inserção na estrutura e dinâmicas sociais e económicas do território envolvente.
OE4| Adotar padrões de mobilidade urbana mais seguros e sustentáveis.
OE5| Promover a qualificação e reforço dos espaços públicos, espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva enquanto
elementos de sociabilização, de estruturação urbana e de equilíbrio ambiental.

2.3.

OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA / COMPATIBILIDADE COM A
ESTRATÉGIA MUNICIPAL

As opções estratégicas de reabilitação e revitalização urbana da ARU da Vila de Ourique dizem respeito às seguintes grandes
categorias de intervenções:
•
•
•

Ações estruturantes de reabilitação urbana - Reabilitação de Espaços Públicos e de Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública
Estruturantes, em que o promotor é o Município de Ourique e que envolvem 21 projetos.
Reabilitação de Outros Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública - em que o promotor é o Município de Ourique, ou outras
entidades públicas e privadas, e que envolve 18 edifícios.
Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados - em que o promotor é privado e que envolve 320 edifícios.

Como se pode concluir da observação da matriz de relação que se apresenta a seguir, estas grandes categorias de intervenções são
compatíveis com a estratégia de desenvolvimento municipal, contribuindo para atingir os objetivos estratégicos definidos.
Quadro 2 - Categorias de Intervenções Previstas / Objet. Estratégicos de Reab. Urbana

Matriz de Relação

Matriz de Relação entre as Grandes Categorias de Intervenções Previstas e os Objetivos Estratégicos de Reabilitação Urbana

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) DE REABILITAÇÃO URBANA DEFINIDOS NA
ESTRATÉGIA MUNICIPAL

OPÇÕES ESTRATÉGICAS - GRANDES CATEGORIAS
DE INTERVENÇÕES PREVISTAS NO PERU DA VILA
DE OURIQUE

Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes Arruamentos e Praças
Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes Espaços Verdes / Praças
Reabilitação dos Edifícios Públicos, ou de Utilização
Pública, Estruturantes
Reabilitação de Outros Edifícios Públicos, ou de
Utilização Pública
Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados

OE1|
Promover a
regeneração
urbana e
melhorar a
funcionalidade

OE2|
Promover a
reabilitação do
edificado, das
infraestruturas e
dos serviços
urbanos

OE3|
Reforçar a
inserção na
estrutura e
dinâmicas
sociais e
económicas do
território
envolvente

OE4|
Adotar
padrões de
mobilidade
urbana mais
seguros e
sustentáveis

OE5|
Promover a
qualificação e reforço
dos espaços públicos,
espaços verdes e
equipamentos de
utilização coletiva
enquanto elementos
de sociabilização, de
estruturação urbana e
de equilíbrio
ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15
janeiro de 2018

PROJETO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU)
ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE OURIQUE

O conceito de regeneração urbana orientador da operação de renovação, reestruturação e reabilitação urbana da ARU da Vila de
Ourique, tem implícito:
• Uma perspetiva estratégica de desenvolvimento urbano, assumida pelo Município e demais entidades públicas;
• Uma perspetiva sistémica da organização e funcionamento das áreas intervencionadas na sua relação com o sistema urbano do
Concelho e com os macro-sistemas da Região e do País;
• Uma abordagem integrada que combina, na conceção e na execução, ações de natureza material com ações dirigidas à
dinamização e capacitação do tecido social e económico.

2.4.

PRIORIDADES DA ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA

As prioridades da estratégia de reabilitação urbana encontram-se previstas no Programa de Investimento da ARU da Vila de Ourique,
que se apresenta no capítulo 4, onde se identificam as áreas abrangidas e as estimativas de custos dos projetos e o faseamento dos
investimentos em três períodos temporais, 2017 - 2021, 2022 - 2026 e 2027 - 2031.
O faseamento dos investimentos previstos é meramente indicativo, podendo ser objeto de alterações, nomeadamente, nos períodos
temporais referentes aos anos de 2022 - 2026 e 2027 - 2031, em função das disponibilidades financeiras do Município e dos fundos
comunitários, no período de vigência da operação de reabilitação urbana.
Os projetos que se preveem concretizar no período temporal referente aos anos de 2017 - 2021, e os investimentos associados,
constituem no seu conjunto as prioridades de investimento da estratégia de reabilitação urbana da ARU da Vila de Ourique. Estes
projetos referem-se, designadamente, às seguintes intervenções:
•

Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Arruamentos e Praças
- Ruas e Praças no Centro Histórico.
- Avenida 25 de Abril.
- Eixo Comercial.

•

Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Espaços Verdes / Praças
- Praça Padre António Martins Pereira - Zona de Recreio e Lazer.

•

Reabilitação dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes
- Edifício projetado para um Centro de Exposições - "Obra Inacabada".
- Edifício em "Péssimo Estado de Conservação" - projeto de reabilitação do edifício do Arquivo da C.M.O, para a instalação da
futura Casa Abrigo da CERCICOA.
- Edifício em "Péssimo Estado de Conservação" - projeto de reabilitação do edifício da Casa Senhorial que constitui um dos
edifícios notáveis da Vila de Ourique, e que necessita de uma reabilitação urgente para diferentes funções, nomeadamente,
acolhimento de atividades económicas, sociais e culturais.
- Edifício em "Bom Estado de Conservação" - projeto de reabilitação do edifício da Câmara Municipal de Ourique.
- Edifício em "Bom Estado de Conservação" - projeto de reabilitação do edifício para a instalação do futuro Lar Residencial da
CERCICOA.
- Edifício em "Bom Estado de Conservação" - projeto de reabilitação da Escola Básica 2 e 3, e Secundária de Ourique.

•

Reabilitação dos Edifícios Privados
- 1 edifício - "Obra Inacabada".
- 16 edifícios em "Péssimo estado de Conservação ou em Ruína".
- 29 edifícios em "Mau Estado de Conservação".
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3.

PROGRAMA DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

O programa da operação de reabilitação urbana da Vila de Ourique compreende, de acordo com a estratégia traçada pelo Município, o
seguinte tipo de intervenções:
•

•

Ações Estruturantes de Reabilitação Urbana
Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Arruamentos e Praças
Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Espaços Verdes
Reabilitação dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes
Intervenção Generalizada no Edificado
Reabilitação de Outros Edifícios Públicos ou de Utilização Pública
Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados

As intervenções nos espaços públicos decorrem do diagnóstico realizado e dos projetos entretanto desenvolvidos pelo Município ao
nível de programa base.
As intervenções nos edifícios a reabilitar baseiam-se no seu estado de conservação e na extensão das intervenções previstas para os
mesmos. Como já referido, a avaliação do estado de conservação foi realizada a dois níveis:
• um nível de avaliação geral da globalidade dos edifícios abrangidos pela ARU, tendo por base o levantamento sócio-urbanístico e
funcional realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, onde é identificado o "estado de conservação
geral";
• um nível de avaliação detalhado do estado de conservação dos edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes,
abrangidos pela ARU, de acordo com o levantamento realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, tendo
por base a ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios do NRAU – Novo Regime de Arrendamento Urbano, onde são
identificados os "índices de anomalias", "estado de conservação", e "nível de conservação", apurados.
Quer num caso, quer noutro, foram definidos 5 níveis de conservação:
• Nível 5 - Excelente.
• Nível 4 - Bom.
• Nível 3 - Médio.
• Nível 2 - Mau.
• Nível 1 - Péssimo ou Ruína.
Os níveis de conservação atribuídos, basearam-se no MAEC – Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis,
desenvolvido pelo LNEC, de acordo com o previsto no Decreto-lei n.º 156/2006 de 8 de agosto e Portaria n.º 1192B/06 de 3 de
novembro. Nesta Portaria são definidos os seguintes níveis de anomalia:
a) Anomalias muito ligeiras: ausência de anomalias, ou anomalias sem significado;
b) Anomalias ligeiras: anomalias que prejudicam o aspecto e que requerem trabalhos de limpeza, substituição ou reparação de fácil
execução;
c) Anomalias médias:
i) Anomalias que prejudicam o aspecto e que requerem trabalhos de correcção de difícil execução;
ii) Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de correcção de fácil execução;
d) Anomalias graves:
i) Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de correcção de difícil execução;
ii) anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem
trabalhos de correcção de fácil execução;
e) Anomalias muito graves:
i) Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar acidentes sem grande gravidade, e que requerem
trabalhos de correcção de difícil execução;
ii) Anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar acidentes graves ou muito graves;
iii) Ausência ou inoperacionalidade de infra-estrutura básica.
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Os 5 níveis de intervenção no edificado e a extensão das intervenções previstas, que se apresentam de seguida, estão diretamente
relacionados com os níveis de conservação atribuídos.
Níveis de Intervenção no Edificado e Extensão das Intervenções Previstas

Níveis de Conservação do Edificado

Nível de Intervenção 5 - Edifício novo e, ou, edifício que apresenta anomalias muito ligeiras.
Corresponde ao grau de reabilitação mais baixo, envolvendo, fundamentalmente, a realização
de pequenas obras de manutenção.

Nível de Conservação 5 - Excelente
Correspondente a um nível de anomalias muito
ligeiras.

Nível de Intervenção 4 - Contempla apenas pequenas intervenções na envolvente exterior do
edifício (substituição de caixilharia, pintura de elementos de fachada, substituição de algerozes
e outras pequenas intervenções isoladas). A este nível corresponde a intervenção para
reparação de pequenos problemas ocasionais sem efeitos estruturais.

Nível de Conservação 4 - Bom
Correspondente a um nível de anomalias
ligeiras.

Nível de Intervenção 3 - Contempla maiores intervenções, nomeadamente, reparação da
cobertura, pintura total das fachadas e de outros elementos exteriores do edifício, substituição
de todas as caixilharias, intervenções nas redes de abastecimento de água, esgotos etc. Este
nível de intervenção corresponde a obras de carácter estrutural contribuindo para assegurar ou
beneficiar a segurança do edifício.

Nível de Conservação 3 - Médio
Correspondente a um nível de anomalias
médias.

Nível de Intervenção 2 - Contempla, para além de grandes intervenções - nomeadamente,
renovação da cobertura, revestimentos e pintura total das fachadas e de outros elementos
exteriores do edifício, substituição de todas as caixilharias, intervenções nas redes de
abastecimento de água, esgotos, etc., e intervenção nos pavimentos e paredes no interior do
edifício -, o reforço estrutural, que pode comtemplar demolições parciais, ou a contenção de
fachadas, materializando-se a restante intervenção na construção de um edifício novo.

Nível de Conservação 2 - Mau
Correspondente a um nível de anomalias
graves.

Nível de Intervenção 1 - Corresponde, na generalidade das situações, à execução de um novo
edifício com possível demolição do existente, ou à execução de grandes intervenções e de
obras de reforço estrutural.

Nível de Conservação 1 - Péssimo ou Ruína
Correspondente a um nível de anomalias muito
graves.

Para além do nível de conservação do edificado, foram ainda identificados os edifícios que, à data do levantamento realizado pelo
Município, se encontravam em obra ou com obra inacabada.
Aos níveis de intervenção definidos, de acordo com os níveis de conservação, foram associados os valores unitários estimados (€/m2),
para a reabilitação de edifícios, que se apresentam no quadro seguinte.
Quadro 3 - Níveis de Intervenção e Valores Unitários para a Reabilitação dos Edifícios
Níveis de Intervenção no Edificado (Níveis de Conservação)

Nível 5 (Edifícios em Excelente estado de Conservação).
Nível 4 (Edifícios em Bom estado de Conservação).
Nível 3 (Edifícios em Médio estado de Conservação).
Nível 2 (Edifícios em Mau estado de Conservação).
Nível 1 (Edifícios em Péssimo estado de Conservação ou em Ruína).

Valores unitários
estimados para a
reabilitação dos
edifícios (€/m2)
75,00
150,00
350,00
600,00
850,00

Custos Estimados / Valores Unitários
Valores unitários estimados (€/m2), para a
reabilitação dos edifícios

As estimativas de custos que se apresentam no presente documento para a reabilitação de edifícios baseiam-se, assim, de um modo
geral, nos valores unitários apresentados no quadro anterior, sendo contudo de referir que em alguns edifícios públicos, ou de
utilização pública, foram apresentadas as estimativas de custos relacionadas com as intervenções que já se encontravam avaliadas
pelo Município de Ourique ou por outros promotores.
Os valores apurados para a intervenção no espaço público foram calculados casuisticamente em função das estimativas apresentadas
nos projetos, entretanto elaborados, ou de valores unitários estimados (€/m2) de acordo com o âmbito das intervenções a executar.
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3.1.

AÇÕES ESTRUTURANTES DE REABILITAÇÃO URBANA

3.1.1. Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Arruamentos e Praças
A caracterização dos Espaços Públicos Estruturantes / Arruamentos e Praças, localizados na ARU da Vila de Ourique, foi apresentada
3.1.1.
na Parte II - Caracterização e Diagnóstico - do PERU, tendo por base o levantamento realizado pelos serviços técnicos do Município.
Os projetos dos Espaços Públicos Estruturantes / Arruamentos e Praças são os seguintes:
•
•
•
•

Projeto de Reabilitação de Ruas e Praças no Centro Histórico da Vila de Ourique
Projeto de Reabilitação da Avenida 25 de Abril
Projeto de Reabilitação do Eixo Comercial
Projeto de Reabilitação da Praça Padre António Martins Pereira - Interface de Transportes / Plataforma Intermodal

O âmbito da intervenção dos projetos de reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes / Arruamentos e Praças - entretanto
desenvolvidos ao nível de programa-base - centra-se na qualificação das respetivas área de intervenção, tendo em vista:
•
•
•
•
•
•
•

Reforçar a relação e a unidade entre os elementos urbanos mais marcantes;
Melhorar as condições de circulação rodoviária e pedonal;
Melhorar as condições de estacionamento;
Promover melhores condições para utilização de meios de mobilidade suaves;
Qualificar os pavimentos nas faixas de circulação rodoviária e nas zonas exclusivamente dedicadas ao peão;
Eliminar as barreiras arquitetónicas;
Regularizar, sempre que possível, as diferenças de cotas entre a faixa de rodagem e os passeios (eliminando os lancis) de forma
a ampliar as possibilidades de fruição e leitura do espaço público.
Quadro 4 - Estimativa de Custos de Reab. dos Esp. Púb. Estrut. - Arruamentos e Praças
Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes Arruamentos e Praças
Reabilitação de Ruas e Praças no Centro Histórico
Reabilitação da Avenida 25 de Abril
Reabilitação do Eixo Comercial
Reabilitação da Praça Padre António Martins Pereira Interface de Transportes
Total

Nº de
Unidades
1
1
1
1

Área de
Abrangida
(m2)
6 480,56
5 519,37
3 693,83
6 101,72

Estimativa
de Custos
(€)
940 000,00
470 000,00
187 000,00
825 000,00

4

21 795,48

2 422 000,00

Estimativa de Custos
Estimativa de Custos de Reabilitação dos
Espaços Públicos Estruturantes Arruamentos e Praças
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3.1.1.1. P 01 - Projeto de Reabilitação de Ruas e Praças no Centro Histórico da Vila de Ourique
P 01 - Projeto de Reabilitação de Ruas e Praças no Centro Histórico da Vila de Ourique
Localização

P 01 - Intervenção no Espaço Público
Fotos

Descrição do Projeto / Fundamentação e Objetivos
O presente projeto urbano visa revitalizar e requalificar uma importante área do Centro
Histórico da Vila de Ourique dotando-o de melhores condições enquanto espaço de riqueza
histórica e patrimonial. Tratando-se do Centro Histórico, pretende-se, através das intervenções
propostas, que a mesma se converta num espaço nobre e atrativo para residentes e visitantes.
De forma a solucionar os problemas identificados, os objetivos fundamentais do projeto
relacionam-se com a valorização do potencial e requalificação dos arruamentos e praças, bem
como dos espaços verdes, através do seguinte tipo de intervenções:
•
Remodelação integral, ou parcial, dos pavimentos existentes, homogeneizando os
materiais a aplicar;
•
Ordenamento do estacionamento;
•
Ampliação do espaço exclusivamente dedicado ao peão;
•
Reforço da arborização.
O quadro geral de intervenção descrito deverá ser complementado, em paralelo, com as
seguintes intervenções ao nível das infraestruturas:
•
Substituição integral dos ramais da rede de drenagem de águas pluviais, da rede de
saneamento e da rede de abastecimento de água;
•
Acréscimo e substituição de iluminação pública;
•
Eliminação dos cabos da rede elétrica e telefónica dos edifícios;
•
Instalação de sinalética.
•
Adaptação e recolocação dos pontos de recolha de lixos.

Designação da Intervenção
P 01 - Projeto de Reabilitação de Ruas e Praças
no Centro Histórico da Vila de Ourique
Identificação da Propriedade
Espaço Público
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Espaços Abrangidos
Rua D. Manuel I, Praça do Município e Praceta
da Igreja Velha, Rua D. Afonso Henriques, Praça
D. Dinis, Rua Gago Coutinho e Rua Sacadura
Cabral.
Área de Intervenção em m2
6 480,56 m2
Estimativa Orçamental
940 000,00 € (prevista no PARU)
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2017 - 2021
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P 01 - Projeto de Reabilitação de Ruas e Praças no Centro Histórico da Vila de Ourique

P 01 - Intervenção no Espaço Público

Imagens do Projeto / Extratos das Plantas

Folha PB221 - Centro Histórico:
Na zona do castelo, como transição de pavimentos
entre o cubo de 10 de calcário [existente] e o cubo de
10 de granito [novo], propõe-se que ambos se vão
misturando até ficarem homogéneos, isto é, haverá
uma espécie de degradê entre ambos os materiais.
Nas vias, considerou-se a solução mista do passeio +
lajetas centrais.
Propuseram-se uns degraus novos de acesso à
escadaria da capela, em substituição da superfície
muito inclinada existente atualmente.
Exclui-se da intervenção a zona do estacionamento
localizado atrás do edifício da CMO, que se encontra
em bom estado de conservação.
Aumentou-se a dimensão da plataforma de acesso à
CMO.
A praça do município foi reconfigurada.

Folha PB222 - Centro Histórico:
A Praça D. Dinis terá 2 plataformas - devido ao acesso
ao edifício oposto ao Cineteatro, será arborizada junto
a esta plataforma, deixando o restante espaço livre; a
estátua será recolocada à frente do Cineteatro. No
cruzamento da Rua Sacadura Cabral com a Rua do
Forno, devido à inclinação do passeio, serão mantidos
os degraus existentes, mas com o alargar do passeio,
o restante será inclinado.
Com o arranjo da plataforma à frente da igreja,
perderam-se 2 lugares de estacionamento. Na Rua
Sacadura Cabral, à frente do "Talho do Luís", é
garantida uma zona de cargas e descargas com 10 m
de comprimento.

Fonte: Projeto Base de Arranjo Urbanístico - ptrkiGMS / Petracchi Gomes Lda, Arquitectos, agosto de 2013
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3.1.1.2. P 02 - Projeto de Reabilitação da Avenida 25 de Abril
P 02 - Projeto de Reabilitação da Avenida 25 de Abril
Localização

Descrição do Projeto / Fundamentação e Objetivos
A Avenida 25 de Abril é um dos espaços públicos mais importantes da vila de Ourique,
constituindo um eixo central que, para além de concentrar importantes serviços públicos,
facilita o acesso a todas outras zonas de serviços, comerciais e residenciais da Vila de
Ourique. A sua localização central, o edificado em presença, e a forma como se interliga com
os restantes espaços da Vila, concorrem para que constitua um dos espaços nobres e
identitários das gentes de Ourique. Esta avenida encontra-se, contudo, pouco adaptada às
exigências atuais de mobilidade rodoviária e pedonal, e necessita de ser valorizada em termos
de imagem urbana.
De forma a solucionar os problemas identificados, os objetivos fundamentais do projeto
relacionam-se com a valorização do potencial de requalificação do arruamento, através do
seguinte tipo de intervenções:
•
•
•
•
•

Remodelação integral, ou parcial, dos pavimentos existentes, homogeneizando os
materiais a aplicar;
Ordenamento do estacionamento;
Valorização do espaço exclusivamente dedicado ao peão;
Ampliação do espaço da faixa de rodagem;
Manutenção da arborização dos dois lados da via.

O quadro geral de intervenção descrito deverá ser complementado, em paralelo, com as
seguintes intervenções ao nível das infraestruturas:
•
•
•
•
•

Substituição integral dos ramais da rede de drenagem de águas pluviais, da rede de
saneamento e da rede de abastecimento de água;
Acréscimo e substituição de iluminação pública;
Eliminação dos cabos da rede elétrica e telefónica dos edifícios;
Instalação de sinalética.
Adaptação e recolocação dos pontos de recolha de lixos.

P 02 - Intervenção no Espaço Público
Fotos

Designação da Intervenção
P 02 - Projeto de Reabilitação da Avenida 25 de
Abril
Identificação da Propriedade
Espaço Público
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Espaços Abrangidos
Avenida 25 de Abril
Área de Intervenção em m2
5519,37 m2
Estimativa Orçamental
470 000,00 € (prevista no PARU)
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização

2017 - 2021
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P 02 - Projeto de Reabilitação da Avenida 25 de Abril

P 02 - Intervenção no Espaço Público

Imagens do Projeto / Extratos das Plantas

Folha PB223 - Avenida 25 de Abril:
Continua-se o betuminoso até à frente da CMO para
manter o perfil mais homogéneo.
A paragem de autocarro foi recolocada, assim como o
banco, que servirá de apoio à paragem, devido ao
acesso às garagens existentes.
No cruzamento com a Rua da Umbria, considerou-se o
arranque de um passeio no lado direito, visto existir
acesso a edifícios.
A faixa de rodagem têm 7 metros, contra os 5 originais,
isto é, a via aumentou 1 metro para cada lado.
Segundo o despacho n.º 109/2004 da DGV as lombas
para passadeiras elevadas devem ter uma extensão
de, pelo menos, 1 metro.
As passadeiras serão em cubo de granito de 10 e as
faixas em cubo calcário de 10.
Como separação de materiais, entre o betuminoso e o
cubo da passadeira, será colocado um perfil metálico
para suporte do cubo.
Serão previstas grelhas de escoamento a montante de
todas as rampas das passadeiras.
O triângulo do cruzamento entre a 25 de Abril e a Rua
de Garvão foi revisto.

.

Fonte: Projeto Base de Arranjo Urbanístico - ptrkiGMS / Petracchi Gomes Lda, Arquitectos, agosto de 2013
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3.1.1.3. P 03 - Projeto de Reabilitação do Eixo Comercial
P 03 - Projeto de Reabilitação do Eixo Comercial
Localização

P 03 - Intervenção no Espaço Público
Fotos

Designação da Intervenção
P 03 - Projeto de Reabilitação do Eixo Comercial
Descrição do Projeto / Fundamentação e Objetivos
Este eixo comercial é onde se localiza a maioria parte das lojas e serviços da Vila de Ourique,
registando assim uma grande afluência de pessoas e veículos motorizados.
Atualmente, este conjunto de arruamentos apresenta graves problemas de circulação
rodoviária e pedonal, dadas as características e estado de conservação das faixas de rodagem
e passeios - os passeios são estreitos e inadequados para a circulação de pessoas,
encontrando-se muitas vezes ocupados com carros estacionados, obrigando muitas vezes à
circulação pedonal no meio da faixa de rodagem.
De forma a solucionar os problemas identificados, os objetivos fundamentais do projeto
relacionam-se com a valorização do potencial de requalificação do arruamento e das praças,
através do seguinte tipo de intervenções:
•
Remodelação integral, ou parcial, dos pavimentos existentes, homogeneizando os
materiais a aplicar;
•
Ordenamento do estacionamento;
•
Valorização do espaço exclusivamente dedicado ao peão;
•
Reforço da arborização.
O quadro geral de intervenção descrito deverá ser complementado, em paralelo, com as
seguintes intervenções ao nível das infraestruturas:
•
Substituição integral dos ramais da rede de drenagem de águas pluviais, da rede de
saneamento e da rede de abastecimento de água;
•
Acréscimo e substituição de iluminação pública;
•
Eliminação dos cabos da rede elétrica e telefónica dos edifícios;
•
Instalação de sinalética.
•
Adaptação e recolocação dos pontos de recolha de lixos.

Identificação da Propriedade
Espaço Público
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Espaços Abrangidos
Praça da Vila de Garvão e Rua Dr. António
Afonso Nobre Semedo e Praça Comarca de
Ourique.
Área de Intervenção em m2
3693,83 m2
Estimativa Orçamental
187 000,00 € (prevista no PARU)
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários.
Calendarização
2017 - 2021
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P 03 - Projeto de Reabilitação do Eixo Comercial

P 03 - Intervenção no Espaço Público

Imagens do Projeto / Extratos das Plantas

Folha PB224 - Eixo Comercial / Praça da Vila de
Garvão
Com a reconfiguração da praça e o "absorver" do
triangulo da 25 de abril, foi possível criar 14 lugares de
estacionamento [atualmente existem 7].
À frente do café "A Toca" é possível criar mais 3
lugares de estacionamento, mas optou-se por criar
uma plataforma para ampliar a esplanada, com uma
pequena caldeira a vedar o acesso à via.
Devido ao estacionamento e à largura dos passeios,
considerou-se preferível manter a diferença de cotas
entre os passeios e a via [10 cm].
O pavimento mantêm-se betuminoso, criando uma
maior ligação com a Rua de Garvão, assim como para
as transversais - Rua Egas Moniz e Rua Armação de
Pêra.

Folha PB225 - Eixo Comercial / Rua Dr. António
Afonso Nobre Semedo
A via foi elevada para a cota do passeio.
Devido à necessidade de disciplinar o estacionamento,
propõe-se manter uma diferença de cota [10 cm] entre
o passeio e o estacionamento, dado o risco de as
viaturas galgarem facilmente a faixa dos peões.
Propõe-se que a pendente da via fosse toda para o
sentido do estacionamento, criando assim a diferença
de cota recomendável apenas no lado direito da via,
ficando o passeio do lado esquerdo [que é o mais
estreito] à cota da via.
Apesar de se colocarem 7 árvores ao longo da via,
apenas se perde 1 lugar de estacionamento.
Reconfigura-se a Praça Comarca de Ourique de forma
a criar uma zona de esplanada para a "Churrasqueira
Raposo" com uma caldeira verde de proteção e o
parqueamento para cargas/descargas [que servirá
também de paragem de autocarro].
Procura-se maximizar o estacionamento à frente do
"Mercado" incluindo um lugar para pessoas de
mobilidade condicionada. Atualmente existem 7
lugares definidos, que foram reduzimos para 6.
Nesta praça mantem-se a diferença de cotas entre os
passeios e a via.

Fonte: Projeto Base de Arranjo Urbanístico - ptrkiGMS / Petracchi Gomes Lda, Arquitectos, agosto de 2013
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3.1.1.4. P 04 - Projeto de Reabilitação da Praça Padre António Martins Pereira - Interface de Transportes
P 04 - Projeto de Reabilitação da Pr. P. António Martins Pereira - Interface de Transportes
Localização

P 04 - Intervenção no Espaço Público
Fotos

Descrição do Projeto / Fundamentação e Objetivos
A zona de acesso e estacionamento de autocarros, táxis e veículos ligeiros, encontra-se
subutilizada não correspondendo às necessidades operativas dos serviços de transporte. Este
espaço, tal como se encontra estruturado, não garante a organização funcional do sistema de
transportes, de forma a fomentar a transferência dos utilizadores do Transporte Individual, para
o TCR (Transporte Coletivo Rodoviário) e modos suaves.
A sua dimensão e localização na zona central da Vila com uma grande proximidade a
importantes polos geradores de deslocações (equipamentos escolares e desportivos) permitirá
potenciar a cota dos transportes coletivos, pedonal e ciclável, em detrimento do transporte
motorizado (que acarreta superiores emissões de carbono), bem como aumentar a eficiência
das deslocações quotidianas dos utilizadores de TCR, tanto da população ativa, como da
população jovem e idosa.
A praça necessita assim de ser requalificada e ampliada tendo em vista: um melhor
desempenho enquanto interface de transportes.
De forma a solucionar os problemas identificados, os objetivos fundamentais do projeto
relacionam-se com o seguinte tipo de intervenções:
•
Remodelação integral, ou parcial, dos pavimentos existentes, homogeneizando os
materiais a aplicar;
•
Ordenamento do estacionamento;
•
Ordenamento do espaço de circulação de veículos ligeiros e pesados;
•
Reforço da arborização.
O quadro geral de intervenção descrito deverá ser complementado, em paralelo, com as
seguintes intervenções ao nível das infraestruturas:
•
Acréscimo e substituição de iluminação pública;
•
Instalação de sinalética.
•
Manutenção ou eventual reforço, dos pontos de recolha de lixos existente ecopontos.

Designação da Intervenção
P 04 - Projeto de Reabilitação da Praça Padre
António Martins Pereira / Interface de
Transportes - Plataforma Intermodal
Identificação da Propriedade
Espaço Público
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Espaços Abrangidos
Praça Padre António Martins Pereira/ Interface
de Transportes - zona de acesso e
estacionamento de autocarros, táxis e veículos
ligeiros
Área de Intervenção em m2
6 101,72
Estimativa Orçamental
167 000,00 € (prevista no PARU)
825 000,00 € (prevista no PAMUS)
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2022 - 2026
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P 04 - Projeto de Reabilitação da Pr. P. António Martins Pereira - Interface de Transportes
Imagens do Projeto / Extratos das Plantas

P 04 - Intervenção no Espaço Público
Folha PB226 - Praça Padre António Martins
Pereira - Interface de Transportes:
Procurou-se maximizar o número de lugares de
estacionamento criando uma bolsa de parqueamento
com 34 lugares, junto ao parque existente [CLDS/ATL];
para manter as árvores existentes, foram "sacrificados"
4 lugares no total. Nesta bolsa, manteve-se o edificado
existente [o "banco" de espera dos táxis atuais] o que
inviabilizou a criação de 2 lugares extras.
Considerou-se a maior dimensão possível para os
autocarros de passageiros [15 m].
Considerou-se preferível manter a configuração
existente, com saída dos autocarros pelo acesso à
escola, mas condicionando o trânsito apenas para
transportes público e viaturas de emergência [como os
corredores bus] e com uma diferenciação de pavimento
entre a via pública e a "bus".
Manteve-se a localização dos contentores enterrados
do ecoponto.
Na praça propriamente dita, estão previstos 27 lugares
de estacionamento, sendo 2 de mobilidade
condicionada - novamente, o objetivo de manter do
edificado existente [o "banco" de espera dos
autocarros"] inviabiliza 5 lugares extras.
Junto dos autocarros encontra-se a paragem dos táxis,
em fila - que também sairão pela via "bus".
.Ao longo do muro da escola, junto da paragem dos
autocarros, propõe-se um banco corrido [em alvenaria]
com uma caldeira também corrida, para criar uma sebe
visual entre a escola e as paragens.
O pavimento do acesso à escola será realizado com o
reaproveitamento das guias de calcário existentes, que
serão retiradas das ruas a intervencionar.

Folha PB227 - Praça Padre António Martins
Pereira - Interface de Transportes e Arruamento
Novo:

Fonte: Projeto Base de Arranjo Urbanístico - ptrkiGMS / Petracchi Gomes Lda, Arquitectos, agosto de 2013

As curvaturas da ligação com a Rua Nobre Valente
foram maximizadas para um raio de 8 metros, que
deverá ser suficiente para facilitar as manobras dos
pesados. Devido ao previsível trânsito de veículos
pesados, considerou-se que será melhor não prever
passadeiras elevadas nesta via, devido à dificuldade
que irá criar nas manobras de viragem e na própria
manutenção das passadeiras.
Infelizmente não é possível manter nenhuma das
árvores existentes no terreno escolar, nomeadamente
devido à alteração de cotas entre o terreno atual e o
proposto para a nova via - a única possibilidade seria
fazer a via mais estreita - atualmente está com 7
metros, que se deve manter, considerando o referido
trânsito de pesados.
Os elementos de vegetação existentes no canteiro
entre o caminho existente e o atual muro da escola,
também terão de ser eliminados, devido à questão das
cotas. Propuseram-se 5 árvores ao longo da via nova,
para "compensar" as árvores eliminadas, criando
também sombreamento sobre os estacionamentos e
tornando a via mais agradável esteticamente.
Ao longo da via [incluindo o arranque] estão previstos
23 lugares de estacionamento.
O número total de lugares de estacionamento [soma da
praça (27) + bolsa (34) + via (23)] contabiliza 84
lugares, o que representa um incremento de 5 lugares
sobre a situação atualmente existente. No triângulo do
Bairro Sá Carneiro, propôs-se apenas a reorganização
do espaço, mantendo os 5 lugares de estacionamento
existentes, não prevendo ligação viária à nova via.
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3.1.2. Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Espaços Verdes / Praças
Os Espaços Verdes / Praças localizados na ARU de Ourique, e que foram objeto de levantamento pelos serviços técnicos do
Município, são, como referido em capítulo específico da Parte II - Caracterização e Diagnóstico - do PERU, os seguintes:
•
•
•
•
•
•

ID 20 - Jardim da Nora
ID 21 - Praça Padre António Martins Pereira - Zona de Recreio e Lazer
ID 23 - Miradouro Ramiro Sobral
ID 24 - Praça do Município
ID 25 - Praça D. Dinis
ID 26 - Praceta da Igreja Velha

As intervenções previstas para a Praça do Município, Praça D. Dinis e Praceta da Igreja Velha foram, pelas suas características de
inserção urbana, integradas no projeto de intervenção no Centro Histórico - P 01 - Projeto de Reabilitação de Ruas e Praças no Centro
Histórico da Vila de Ourique - apresentado no capítulo 2.1.1.1.. Estas praças apresentam características marcadamente urbanas tendo enquanto espaços verdes, para além da arborização pontual, pouca expressão - não fazendo assim sentido desligá-las da
intervenção nos arruamentos do Centro Histórico.
A parte da Praça Padre António Martins Pereira afeta, fundamentalmente, a acesso e estacionamento de autocarros, táxis e veículos
ligeiros, foi também individualizada num projeto autónomo - P 04 - Projeto de Reabilitação da Praça Padre António Martins Pereira Interface de Transportes - apresentado no capítulo 2.1.1.4..
O mesmo não acontece nos restantes espaços que podem, dadas as suas características, ser individualizados enquanto espaços
verdes de recreio e lazer.
Estes espaços embora, de um modo geral, de reduzida dimensão, constituem importantes elementos de estruturação, sociabilização e
equilíbrio ambiental da Vila de Ourique:
• São os únicos espaços verdes equipados disponíveis na área da ARU.
• Constituem áreas nobres da Vila de Ourique - quer como referências da identidade cultural, quer como espaços de sociabilização
dos diferentes estratos etários da população.
• Encontram-se de um modo geral muito aquém do seu potencial de fruição enquanto espaço público, podendo desde que
requalificados, constituir espaços de acolhimento, ao longo do ano, de eventos com significado para a vida local.
No presente capítulo procede-se assim à descrição dos seguintes projetos estruturantes de intervenção nos espaços verdes.
• ID 20 - Jardim da Nora
• ID 21 - Praça Padre António Martins Pereira - Zona de Recreio e Lazer
• ID 23 - Miradouro Ramiro Sobral
Os objetivos fundamentais destes projetos relacionam-se genericamente com o seguinte tipo de intervenções:
• Redefinição dos percursos pedonais e recuperação dos pavimentos ou introdução de novos pavimentos.
• Redefinição da estrutura verde.
• Renovação das infraestruturas de drenagem e de rega.
• Renovação da sinalização vertical, e horizontal, do mobiliário urbano e da iluminação pública..
A estimativa de custos de reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Espaços Verdes / Praças, é a que se apresenta no quadro
seguinte.
Quadro 5 - Estimativa de Custos de Reab. dos Esp. Púb. Estrut. - Esp. Verdes / Praças
Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes Espaços Verdes / Praças
ID 20 - Jardim da Nora
ID 21 - Pr. P. A. Martins Pereira/Zona de Recreio e Lazer
ID 23 - Miradouro Ramiro Sobral
Total

Nº de
Unidades
1
1
1
3

Área de
Abrangida
(m2)
5 027,04
2 097,80
1 646,91
8 771,75

Estimativa
de Custos
(€)
352 000,00
150 000,00
116 000,00
618 000,00

Estimativa de Custos
Estimativa de Custos de Reabilitação dos
Espaços Públicos Estruturantes - Espaços
Verdes / Praças
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3.1.2.1. P 05 - Projeto de Reabilitação do Jardim da Nora
P 05 - Projeto de Reabilitação do Jardim da Nora
Localização

Descrição do Projeto / Fundamentação e Objetivos
O Jardim da Nora é um espaço de recreio e lazer, localizado junto a entrada principal da Vila,
com percursos bem delimitados que constituem o elemento marcante da sua organização e
desenho. Os pavimentos dos percursos são em saibro e encontram-se degradados,
necessitando de recuperação.
As áreas adjacentes aos percursos definidos no jardim da Nora estão plantadas com relva a
que se associam grandes necessidades hídricas. A vegetação arbórea é composta por
espécies exóticas; a vegetação arbustiva (onde se utiliza a técnica de "topiaria") é também
composta por plantas exóticas. Este espaço integra o designado "Parque Bio-Saudável de
Ourique", que se encontra equipado com equipamentos geriátricos de manutenção física e de
utilização coletiva para a prática desportiva ao ar livre. O espaço encontra-se genericamente
em boas condições mas pode ser melhorado, repensado e equipado de forma a oferecer
condições mais acolhedoras e atrativas para a população. Os objetivos fundamentais do
projeto relacionam-se assim com o seguinte tipo de intervenções:
•
Redefinição dos percursos pedonais e recuperação dos pavimentos ou introdução de
novos pavimentos.
•
Redefinição da estrutura verde.
•
Renovação das infraestruturas de drenagem e de rega.
•
Renovação da sinalização vertical, e horizontal, do mobiliário urbano e da iluminação
pública.
Os percursos pedonais e as áreas de estadia e lazer, associadas aos equipamentos
desportivos deverão ser, sempre que possível, construídos com materiais permeáveis, ou
semipermeáveis. As áreas equipadas e os percursos pedonais e as zonas verdes envolventes
deverão ser melhoradas com infraestruturas de drenagem e de abastecimento de água,
iluminação, sinalização vertical, e horizontal, e mobiliário urbano.
A estrutura verde associada aos equipamentos desportivos deverá ser constituída
maioritariamente por árvores de ensombramento e arbustos e herbáceas das espécies locais.
Nas zonas sujeitas a pisoteio menos intenso admite-se a existência de relvados regados.
Ao longo dos percursos pedonais e cicláveis, as áreas de sequeiro deverão ser
predominantes, sendo a rega mais localizada.

P 05 - Intervenção no Espaço Público
Fotos

Designação da Intervenção
P 05 - Projeto de Reabilitação do Jardim da Nora
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 20)
Espaço Público
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Espaços Abrangidos
Área atual do Jardim da Nora
Área de Intervenção em m2
5027,04 m2
Estimativa Orçamental
352 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2022 - 2026
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3.1.2.2. P 06 - Projeto de Reabilitação da Praça Padre António Martins Pereira - Zona de Recreio e Lazer
P 06 - Projeto de Reabilitação da Pr. Padre A. Martins Pereira - Zona de Recreio e Lazer
Localização

P 06 - Intervenção nos Espaços Verdes
Fotos

Designação da Intervenção
P 06 - Projeto de Reabilitação da Praça Padre
António Martins Pereira - Zona de Recreio e
Lazer
Descrição do Projeto / Fundamentação e Objetivos
A Praça Padre António Martins Pereira integra uma zona de recreio e lazer, localizada junto à
Rua de Garvão, numa das principais zonas de lazer e convívio da vila de Ourique.
A vegetação existente é composta por plantas exóticas, existindo alguns elementos de grande
porte de palmeira (Washingtonia filifera). A vegetação arbustiva, constituída maioritariamente
por plantas exóticas, ocorre nas áreas ajardinadas.
Nas áreas de circulação pedonal o pavimento utilizado é a calçada que se encontra em bom
estado de conservação. O mobiliário urbano - composto nomeadamente, por bancos de
estadia e papeleiras - e a iluminação pública encontram-se também em bom estado de
conservação.
Em relação à situação atual e potencial de utilização futura deste espaço, enquanto zona de
recreio e lazer, cabe destacar: atualmente a praça dispõe de uma zona ajardinada, uma zona
com um monumento, um quiosque e um parque infantil. O parque infantil encontra-se
degradado e não corresponde às necessidades e expetativas das crianças e jovens; a zona de
jardim e bancos está subaproveitada e pouco adequada às necessidades de sombra das
pessoas que a visitam; o espaço verde apresenta um conjunto arbóreo e vegetativo pouco
estruturado e inadequada às capacidades funcionais da praça. O espaço encontra-se
genericamente em boas condições mas pode ser melhorado, repensado e equipado de forma
a oferecer condições mais acolhedoras e atrativas para a população. Os objetivos
fundamentais do projeto relacionam-se assim com o seguinte tipo de intervenções:
•
Ampliação e renovação do parque infantil.
•
Redefinição dos percursos pedonais e recuperação dos pavimentos ou introdução de
novos pavimentos.
•
Redefinição da estrutura verde. e renovação das infraestruturas de drenagem e de rega.
•
Renovação da sinalização vertical, e horizontal, do mobiliário urbano e da iluminação
pública.
Os percursos pedonais e as áreas de estadia e lazer deverão ser, sempre que possível,
construídos com materiais permeáveis, ou semipermeáveis.
As áreas equipadas e os percursos pedonais e as zonas verdes envolventes deverão ter
infraestruturas de drenagem e de abastecimento de água, iluminação, sinalização vertical, e
horizontal, e mobiliário urbano. A estrutura verde deverá ser constituída maioritariamente por
árvores de ensombramento e arbustos e herbáceas das espécies locais.

Identificação da Propriedade (código SIG - ID
21)
Espaço Público
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Espaços Abrangidos
O espaço da zona de recreio e lazer deverá ser
ampliado, incluindo um espaço atualmente
associado à Escola Básica 2 e 3 e Secundária
Ourique que não é utilizado.
Área de Intervenção em m2
2 097,80 m2
Estimativa Orçamental
150 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2017 - 2021
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3.1.2.3. P 07 - Projeto de Reabilitação do Miradouro Ramiro Sobral
P 07 - Projeto de Reabilitação do Miradouro Ramiro Sobral
Localização

Descrição do Projeto / Fundamentação e Objetivos
O Miradouro Ramiro Sobral desempenha funções de recreio e lazer numa área adjacente à
Rua da Academia Portuguesa da História.
A vegetação existente neste espaço é muito diversificada, e maioritariamente de espécies
exóticas, sendo constituída por três estratos vegetais. Os elementos arbóreos de maiores
dimensões são, nomeadamente, os das seguintes espécies: Pinheiro Manso (Pinus pineia) e
Palmeira das Canárias (Phoenix canariensis). O elenco arbustivo é composto em grande parte
por plantas exóticas, existindo alguns elementos em que foi utilizada a técnica de "topiaria"
para trabalhar o arbusto. Existem, também, elementos cobertos por trepadeiras de espécie
Hera (Hedera helix). A vegetação arbustiva encontra-se implantada em canteiros e, junto à
estátua de D. Afonso Henriques, existe uma pequena área de relva.
Os pavimentos existentes nos espaços exteriores são os seguintes: betuminoso na área de
circulação automóvel e calçada nas áreas de circulação pedonal e estadia.
Os equipamentos e construções existentes são os seguintes: miradouro, instalações
sanitárias, edifício onde se localiza a Rádio Ourique e reservatório de água.
O espaço encontra-se genericamente em boas condições mas poder ser melhorado com uma
composição de espécies mais bem adaptadas ao clima. Por outro lado, o espaço terá maiores
potencialidades se repensado e equipado de forma a oferecer condições mais acolhedoras e
atrativas para a população. De notar, que se trata de um espaço de miradouro no cimo da
colina onde se localizava o antigo castelo de Ourique, constituindo assim um sítio privilegiado
de onde se podem disfrutar excelentes panorâmicas da paisagem envolvente da Vila de
Ourique. Os objetivos fundamentais do projeto relacionam-se assim com o seguinte tipo de
intervenções:
•
Redefinição dos percursos pedonais e recuperação dos pavimentos ou introdução de
novos pavimentos.
•
Redefinição da estrutura verde. e renovação das infraestruturas de drenagem e de rega.
•
Renovação da sinalização vertical, e horizontal, do mobiliário urbano e da iluminação
pública.
As áreas equipadas e os percursos pedonais e as zonas verdes deverão ter infraestruturas de
drenagem e de abastecimento de água, iluminação, sinalização vertical, e horizontal, e
mobiliário urbano.
A estrutura verde deverá ser constituída maioritariamente por árvores de ensombramento e
arbustos e herbáceas das espécies locais.

P 07 - Intervenção nos Espaços Verdes
Fotos

Designação da Intervenção
P 07 - Projeto de Reabilitação do Miradouro
Ramiro Sobral
Identificação da Propriedade (código SIG - ID
23)
Espaço Público
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Espaços Abrangidos
Espaço de miradouro no cimo da colina onde se
localizava o antigo castelo de Ourique, numa
área adjacente à Rua da Academia Portuguesa
da História.
Área de Intervenção em m2
1646,91 m2
Estimativa Orçamental
116 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2022 - 2026
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3.1.3. Reabilitação dos Edifícios Públicos ou de Utilização Pública Estruturantes
A caracterização dos edifícios públicos ou de utilização pública, estruturantes da ARU da Vila de Ourique foi apresentada em capítulo
específico da Parte II - Caracterização e Diagnóstico - do PERU, tendo por base a avaliação realizada pelos Serviços Técnicos da
Câmara Municipal de Ourique no último trimestre de 2016, com base na ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios do
NRAU – Novo Regime de Arrendamento Urbano - (segundo o método de avaliação do MAEC) constante na Portaria n.º 1192-B/2006,
de 3 de Novembro.
Os edifícios públicos, ou de utilização, considerados estruturantes são os seguintes:
• ID 116 - Antigo Mercado Municipal
• ID 148 - Edifício da Ação Social e Cultural da CMO
• ID 149 - Cineteatro Sousa Telles
• ID 150 - Torre do Relógio
• ID 152 - Edifício para a Instalação do Lar Residencial da CERCICOA.
• ID 173 - Câmara Municipal de Ourique
• ID 177 - Edifício Projetado para um Centro Cultural - Obra Inacabada / Futuro Centro de Saúde de Ourique
• ID 182 - Casa Mortuária de Ourique
• ID 185 - Arquivo da C.M.O / Futura Casa de Abrigo da CERCICOA.
• ID 217 - Antiga Segurança Social de Ourique
• ID 222 - Escola Básica 2 e 3, e Secundária de Ourique
• ID 250 - Rádio Ourique e WC Públicos
• ID 299 - Fórum Municipal
• ID 307 - Casa Senhorial
• ID 369 - Depósito de Água Elevado - Miradouro Ramiro Sobral
O quadro de situação destes edifícios, quanto ao seu estado de conservação, é o seguinte:
• 1 edifício - ID 149 - em excelente estado de conservação / nível 5, com necessidades de intervenção relacionadas com a correção
de anomalias muito ligeiras;
• 9 edifícios - ID 148, ID 152, ID 173, ID 182, ID 217, ID 222, ID 250, ID 299 e ID 369 - em bom estado de conservação / nível 4,
com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras;
• 2 edifícios - ID 116, ID 150- em médio estado de conservação / nível 3, com necessidades de intervenção relacionadas com a
correção de anomalias médias;
• 2 edifícios - ID 185 e ID 307 - em péssimo de conservação / nível 1, com necessidades de intervenção relacionadas com a
correção de anomalias muito graves.
• 1 edifício - ID 177 - que obra inacabada.
O edifício para o qual se prevê a instalação do novo centro de saúde (ID 177 - edifício projetado para um centro cultural / obra
inacabada) não foi, como referido no relatório de caracterização e diagnóstico, objeto de levantamento com base na ficha do NRAU.
Os edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes detêm uma importância relativa muito diferenciada, quer ao nível da sua
dimensão, quer ao nível das funções que desempenham, quer ainda ao nível do seu valor patrimonial. Constituem, no entanto, mesmo
nos casos de menor importância relativa, edifícios públicos, ou de utilização pública, que devem ser qualificados nas suas diversas
componentes dada a importância das funções que desempenham (ou que se perspetivam) ou dos serviços que prestam (ou que se
perspetivam) no contexto dos espaços onde se encontram inseridos na ARU. Tratam-se na maior parte dos casos de equipamentos de
utilização coletiva.
A estimativa de custos de reabilitação dos edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes é a que se apresenta no quadro
seguinte.
Quadro 6 - Estimativa de Custos de Reab. dos Edif. Púb., ou de Utiliz. Púb., Estruturantes
Reabilitação dos Edifícios Públicos, ou de
Utilização Pública, Estruturantes
Nível 5 (Excelente estado de Conservação)
Nível 4 (Bom estado de Conservação).
Nível 3 (Médio estado de Conservação).
Nível 1 (Péssimo estado de Conservação).
Obra Inacabada (1)
Total

Nº de
Edifícios
1
9
2
2
1
15

Área de
Construção
(m2)
1946,34
8 801,10
259,49
1 993,62
1 178,09
14 178,64

Estimativa de
Custos (€)
150 000,00
1 337 500,00
209 000,00
1 554 000,00
707 000,00
3 957 500,00

Estimativa de Custos
Estimativa de Custos de Reabilitação dos
Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública,
Estruturantes

(1) Para o cálculo da estimativa de custos considerou-se um valor unitário (€/m2) equivalente ao de um edifício em mau estado de conservação.
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3.1.3.1. P 08 - Projeto de Reabilitação do Antigo Mercado Municipal
P 08 - Projeto de Reabilitação do Antigo Mercado Municipal
Localização

P 08 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 08 - Projeto de Reabilitação do Antigo Mercado
Municipal
Identificação da Propriedade (código SIG - ID
116)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Médias
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 4231
Morada: Rua do Mercado
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Espaços Associativos
Prédio por ocupação: Cedido pela C.M. Ourique
Prédio por divisões: 1 ou 2 divisões (Ginásio); 3 ou 4 divisões (Motoclube)
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho, G – Gás
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção: 239,82 m2
Nível de Anomalias: Médias
Índice de Anomalias: 3,56
Estado de Conservação: Médio
Nível de Conservação: Nível 3

Índice de Anomalias
3,56
Estado de Conservação
Médio
Nível de Conservação
Nível 3
Área de Construção
239,82 m2
Estimativa Orçamental
84 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários

Observações: Antigo Mercado Municipal. Atual Ginásio e Sede do Motoclube.
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias médias.

Calendarização
2022 - 2026

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.2. P 09 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Ação Social e Cultural da CMO
P 09 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Ação Social e Cultural da CMO
Localização

P 09 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 09 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Ação Social e Cultural da CMO
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 148)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Ligeiras

Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 248
Morada: Praça D. Dinis nº 3
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Serviços Públicos
Prédio por ocupação: Ocupado pelo proprietário
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho, G – Gás
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção: 223,02 m2
Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 4,15
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.

Índice de Anomalias
4,15
Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
223,02 m2
Estimativa Orçamental
33 500,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2027 - 2031

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.3. P 10 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Cineteatro Sousa Telles
P 10 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Cineteatro Sousa Telles
Localização

P 10 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 10 - Projeto de Reabilitação do Edifício do
Cineteatro Sousa Telles
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 149)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Muito ligeiras
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 248
Morada: Praça D. Dinis nº 3
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Serviços Públicos
Prédio por ocupação: Ocupado pelo proprietário
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho, G – Gás
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção
1946,34 m2
Nível de Anomalias: Muito ligeiras
Índice de Anomalias: 5,00
Estado de Conservação: Excelente
Nível de Conservação: Nível 5
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Trata-se, de acordo com o SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico /
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), de um imóvel com interesse patrimonial Arquitectura cultural e recreativa, oitocentista. Cine-teatro com capacidade para 168 lugares.
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias muito ligeiras.

Índice de Anomalias
5,00
Estado de Conservação
Excelente
Nível de Conservação
Nível 5
Área de Construção
1946,34 m2
Estimativa Orçamental
150 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2027 - 2031

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.4. P 11 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Torre do Relógio
P 11 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Torre do Relógio
Localização

P 11 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 11 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Torre do Relógio
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 150)
Edifício

Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 247
Morada: Praça D. Dinis n.º 1
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Património
Prédio por ocupação: Ocupado pelo proprietário
Prédio por divisões: 1 ou 2 divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção: 19,67 m2
Nível de Anomalias: Médias
Índice de Anomalias: 3,20
Estado de Conservação: Médio
Nível de Conservação: Nível 3
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Trata-se, de acordo com o SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico /
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), de um imóvel com interesse patrimonial Arquitectura de comunicações, vernacular, eclética. Torre sineira de carácter civil que reflecte
a tradição construtiva das torres de igreja do período Barroco que tão fortemente pontuam o
tecido urbano de muitas localidades do Baixo Alentejo. Resulta de uma simplificação de
protótipos do Tardo-Barroco e do Rococó que perduraram durante boa parte do séc. 19.
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias médias.
Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.

Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Médias
Índice de Anomalias
3,20
Estado de Conservação
Médio
Nível de Conservação
Nível 3
Área de Construção
19,67 m2
Estimativa Orçamental
125.000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2021 - 2025
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P 12 - Projeto de Reabilitação do Edifício / Instalação do Lar Residencial da CERCICOA
Localização

P 12 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 12 - Projeto de Reabilitação do Edifício para a
Instalação do Lar Residencial da CERCICOA
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 152)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique / CERCICOA
Nível de Anomalias
Ligeiras
Índice de Anomalias
4,49
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 245
Morada: Praça D. Dinis s/n
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 3
Tipo de ocupação do prédio: Desocupado
Prédio por ocupação: N/a
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho.
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Sim
Tipo de construção: Betão e Alvenaria de Tijolo
Área de Construção: 897,50 m2
Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 4,49
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.

Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
897,50 m2
Estimativa Orçamental
150 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Orçamento da CERCICOA
Fundos Comunitários
Calendarização
2018

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.5. P 13 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Câmara Municipal de Ourique
P 13 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Câmara Municipal de Ourique
Localização

P 13 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 13 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Câmara Municipal de Ourique
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 173)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Ligeiras

Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 255
Morada: Avenida 25 de Abril n.º 26
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Serviços Públicos
Identificação dos ocupantes do prédio - CAE (1): Entidade pública – 84113
Tipo de atividade: Administração local
Nome do estabelecimento: Câmara Municipal de Ourique
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Prédio com equipamentos para aproveitamento de energias renováveis: Não
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção: 830,76 m2
Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 3,61
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4

Índice de Anomalias
3,61
Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
830,76 m2
Estimativa Orçamental
125 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2017 - 2021

Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Trata-se, de acordo com o SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico /
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), de um imóvel com interesse patrimonial - .
Arquitectura político-administrativa, dp Séc. 20. Edifício da câmara municipal.
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.
Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.6. P 14 - Projeto de Reabilitação do Edifício Projetado para um Centro Cultural - Obra Inacabada / Futuro Centro de
Saúde de Ourique
P 14 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Localização

P 14 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 14 - Projeto de Reabilitação do Edifício
Projetado para um Centro de Exposições- Obra
Inacabada
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 177)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Na
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 3794
Morada: Avenida 25 de Abril
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 3
Tipo de ocupação do prédio: Desocupado
Observações: Edifício projetado para um centro cultural
Tipo de construção: Betão e Alvenaria de Tijolo
Área de Construção: 1178.09 m2
Estado Exterior de Conservação (Geral): Obra inacabada
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Trata-se de um edifício que foi projetado para um Centro Cultural, encontrando-se a obra
inacabada, e para o qual se prevê a instalação do futuro Centro de Saúde.
As intervenções a realizar no edifício relacionam-se com a sua adaptação a novas funções e
envolvem praticamente a realização de uma obra nova, contemplando, nomeadamente:
•
Demolições parciais; eventual reforço estrutural e reabilitação da cobertura.
•
Revestimento e pintura da fachada e de outros elementos exteriores do edifício e
introdução de todas as caixilharias;
•
Revestimento e pintura das paredes interiores.
•
Revestimento dos pavimentos interiores e exteriores.
•
Dotação de todas as infraestruturas - redes de abastecimento de água, esgotos,
eletricidade, gás, e telecomunicações, etc.
Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.

Índice de Anomalias
Na
Estado de Conservação
Na. Obra inacabada
Nível de Conservação
Na
Área de Construção
1178,09 m2
Estimativa Orçamental
707 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2017 - 2021

Na - não aplicável
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3.1.3.7. P 15 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Casa Mortuária de Ourique
P 15 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Casa Mortuária de Ourique
Localização

P 15 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 15 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Casa Mortuária de Ourique
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 182)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique

Descrição da Situação Atual do Edifício
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 1
Tipo de ocupação do prédio: Equipamento de Culto
Identificação dos ocupantes do prédio - CAE(1): Entidade pública – 84121
Tipo de atividade: Casa Mortuária
Nome do estabelecimento: Casa Mortuária de Ourique
Prédio por ocupação: Ocupado pelo proprietário
Prédio por divisões: 1 ou 2 divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, R
– Retrete.
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Betão e Alvenaria de Tijolo
Área de Construção: 105,08 m2

Nível de Anomalias
Ligeiras
Índice de Anomalias
3,94
Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
105,08 m2
Estimativa Orçamental
16 000,00 €

Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 3,94
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4

Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique

Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.

Calendarização
2027 - 2031

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.8. P 16 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Arquivo da C.M.O / Futuro Lar Residencial da CERCICOA
P 16 - Projeto de Reabilitação do Edifício / Futura Lar Casa de Abrigo da CERCICOA
Localização

P 16 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 16 - Projeto de Reabilitação do Edifício do
Arquivo da C.M.O / Futura Casa de Abrigo da
CERCICOA
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 185)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique / CERCICOA

Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 4308
Morada: Rua Sacadura Cabral n.º 27, 29, 31
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Serviços Públicos
Identificação dos ocupantes do prédio - CAE(1): Entidade pública – 84113
Tipo de atividade: Administração local
Nome do estabelecimento: Arquivo da C.M.O.
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Sim
Acessibilidade a que locais: Porta Principal
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção: 871,62 m2
Nível de Anomalias: Muito Graves
Índice de Anomalias: 1,35
Estado de Conservação: Péssimo
Nível de Conservação: Nível 1
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Trata-se, de acordo com o SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico /
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), de um imóvel com interesse patrimonial - Casa
térrea Art deco. Almofadas da porta principal relevadas com motivo de parras e grinalda de
raminhos de sabor Art Deco.
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias muito graves.

Nível de Anomalias
Muito Graves
Índice de Anomalias
1,35
Estado de Conservação
Péssimo
Nível de Conservação
Nível 1
Área de Construção
871,62 m2
Estimativa Orçamental
600 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Orçamento da CERCICOA
Fundos Comunitários
Calendarização
2018

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.9. P 17 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Antiga Segurança Social de Ourique
P 17 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Antiga Segurança Social de Ourique
Localização

P 17 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 17 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Antiga Segurança Social de Ourique
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 217)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Ligeiras
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial:----Morada: Rua Dr. José Martins Dias Serpa
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
N.º de Fogos: 1
Tipo de ocupação do prédio: Misto (1H+1D)
Identificação dos ocupantes do prédio - CAE(1): N/a
Tipo de atividade: N/a
Nome do estabelecimento: N/a
Prédio por ocupação (habitação): Vago outros casos (1D) Arrendado (1H)
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Caracterização do alojamento: Alojamento Familiar Clássico
Nº de residentes: 1
Idade dos residentes: 32
Tipo de construção: Betão e Alvenaria de Tijolo
Área de Construção: 362,04 m2
Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 3,59
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4

Índice de Anomalias
3,59
Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
362,04 m2
Estimativa Orçamental
55 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2027 - 2031

Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.
Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.10. P 18 - Projeto de Reabilitação da Escola Básica 2 e 3, e Secundária de Ourique
P 18 - Projeto de Reabilitação da Escola Básica 2 e 3, e Secundária de Ourique
Localização

P 18 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 18 - Projeto de Reabilitação da Escola Básica
2 e 3, e Secundária de Ourique
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 222)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Ligeiras
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial:----Morada: Rua de Garvão
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Misto (1EE+1OE)
Identificação dos ocupantes do prédio - CAE(1): Entidade Pública – 85202/85310
Tipo de atividade: Ensinos Básico 2 e 3º Ciclo e Secundário Geral
Nome do estabelecimento: Escola Básica 2 e 3 e Secundária de Ourique
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete, B – Banho, G – Gás
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Sim
Acessibilidade a que locais: Porta Principal
Tipo de construção: Betão e Alvenaria de Tijolo
Área de Construção: 6172,67 m2
Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: Núcleo A 3,65; Núcleo B 3,69; Núcleo C 4,30; Núcleo D 3,97
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.

Índice de Anomalias
Núcleo A

3,65

Núcleo B

3,69

Núcleo C

4,30

Núcleo D

3,97

Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
6172,67 m2
Estimativa Orçamental
926 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2017 - 2021

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.11. P 19 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Rádio Ourique e WC Públicos
P 19 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Rádio Ourique e WC Públicos
Localização

P 19 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 19 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Rádio Ourique e WC Públicos
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 250)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Ligeiras
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial:----Morada: Miradouro de Ourique
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 1
Tipo de ocupação do prédio: Serviços
Identificação dos ocupantes do prédio - CAE(1): Entidade privada. Radio Ourique – 60100
Tipo de atividade: Actividades de Rádio
Nome do estabelecimento: Rádio Ourique
Prédio por divisões: 3 ou 4 divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico, T
– Telecomunicações, R – Retrete.
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Observações: Radio Ourique e Central Telecomunicações- SIRESP
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção: 53,08 m2
Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 3,92
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4

Índice de Anomalias
3,92
Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
53,08 m2
Estimativa Orçamental
8 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2022-2026

Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.
Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.12. P 20 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Fórum Municipal
P 20 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Fórum Municipal
Localização

P 20 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 20 - Projeto de Reabilitação do Edifício do
Fórum Municipal
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 299)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Ligeiras
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 111
Morada: Rua Tenente Pereira nº 26
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 1
Tipo de ocupação do prédio: Equipamento de Recreio e Lazer
Nome do estabelecimento: Fórum Municipal
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água, SB – Saneamento Básico,
R – Retrete.
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira / Mista
Área de Construção: 97,50 m2

Índice de Anomalias
3,75
Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
97,50 m2
Estimativa Orçamental
15 000,00 €

Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 3,75
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4

Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários

Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.

Calendarização
2022-2026

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.13. P 21 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Casa Senhorial
P 21 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Casa Senhorial
Localização

P 21 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Designação da Intervenção
P 21 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Casa Senhorial
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 307)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Muito Graves
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: 4401
Morada: Rua Sacadura Cabral nº 15, 17
Tipo de prédio: Urbano
N.º de Pisos acima do solo: 2
Tipo de ocupação do prédio: Desocupado
Prédio por divisões: 5 ou mais divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio:----Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Alvenaria de Pedra e Madeira
Área de Construção: 1 122,00 m2

Índice de Anomalias
1,31

Nível de Anomalias: Muito Graves
Índice de Anomalias: 1,31
Estado de Conservação: Péssimo
Nível de Conservação: Nível 1

Estimativa Orçamental
954 000,00 €

Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
A Casa Senhorial constitui um dos edifícios notáveis da Vila de Ourique necessitando de uma
reabilitação urgente para diferentes funções, nomeadamente: acolhimento de atividades
económicas, sociais e culturais.
Trata-se, de acordo com o SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico /
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), de um imóvel com interesse patrimonial - Casa
oitocentista.
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias muito graves.

Estado de Conservação
Péssimo
Nível de Conservação
Nível 1
Área de Construção
1 122,00 m2

Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2017 - 2021

Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.
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3.1.3.14. P 22 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Depósito de Água Elevado - Miradouro Ramiro Sobral
P 21 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Depósito de Água Elevado

P 21 - Reabilitação de Edifício Estruturante
Foto

Localização

Designação da Intervenção
P 22 - Projeto de Reabilitação do Edifício da
Depósito de Água Elevado - Miradouro Ramiro
Sobral
Identificação da Propriedade
(código SIG - ID 369)
Edifício
Beneficiário
Município de Ourique
Descrição da Situação Atual do Edifício
Artigo matricial: -----Morada: Miradouro Ramiro Sobral
N.º de Pisos acima do solo: 1
Tipo de ocupação do prédio: Outros Equipamentos
Prédio por divisões: 1 ou 2 divisões
Infraestruturas disponíveis no prédio: E – Eletricidade, A – Água.
Prédio com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada: Não
Tipo de construção: Betão e Alvenaria de Tijolo
Área de Construção: 59,45 m2
Nível de Anomalias: Ligeiras
Índice de Anomalias: 3,69
Estado de Conservação: Bom
Nível de Conservação: Nível 4
Fundamentação e Objetivos da Reabilitação
Necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras.
Fonte: Levantamento Sócio-urbanístico e Funcional - CMO, 2013 e 2016 / Avaliação do Nível de
Conservação dos Edifícios com Base na Ficha do NRAU - CMO, 2016.

Promotor
Município de Ourique
Nível de Anomalias
Ligeiras
Índice de Anomalias
3,69
Estado de Conservação
Bom
Nível de Conservação
Nível 4
Área de Construção
59,45 m2
Estimativa Orçamental
9 000,00 €
Enquadramento Financeiro
Orçamento da Câmara Municipal de Ourique
Fundos Comunitários
Calendarização
2027 - 2031

47
janeiro de 2018

PROJETO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU)
ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE OURIQUE

3.2.

INTERVENÇÃO GENERALIZADA NO EDIFICADO

3.2.1. Reabilitação de Outros Edifícios Públicos ou de Utilização Pública
A caracterização dos outros edifícios públicos, ou de utilização pública, da ARU da Vila de Ourique foi apresentada na Parte II Caracterização e Diagnóstico - do PERU, tendo por base o levantamento sócio-urbanístico e funcional realizado pelos Serviços
Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, onde é identificado o "estado de conservação geral".
Os outros edifícios públicos, ou de utilização pública, considerados são os seguintes:
ID 129 – Sede da Secção de BTT – Ourique Desportos Clube
ID 141 - Igreja Matriz do Santíssimo Salvador
ID 144 - Sede da ATALAIA
ID 153 - Edifício da Santa Casa da Misericórdia
ID 159 - Clube do Saber
ID 179 - Repartição de Finanças de Ourique
ID 184 - Loja Social de Ourique
ID 187 - CNE – Agrupamento 992 – Ourique
ID 214 - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ourique e Segurança Social de Ourique
ID 223 - WC Público - Espaço Nora
ID 225 - Loja Gourmet/Ourique Desportos Clube/ACPA – Associação de Criadores de Porco Alentejano
ID 274 - Igreja de Santa Maria
ID 290 - Mercado Municipal e Posto de Turismo de Ourique
ID 305 - Posto da GNR
ID 334 - Centro Escolar de Ourique
ID 335 - Correios de Portugal SA
ID 370 - WC Público - junto à Igreja de Santa Maria
O quadro de situação destes edifícios, quanto ao seu estado de conservação, é o seguinte:
•

•
•

1 edifício - ID 334, em excelente estado de conservação / nível 5 -, sem necessidade de intervenção ou com necessidade de
intervenção relacionada com a correção de anomalias muito ligeiras. A intervenção neste edifício não foi, assim contabilizada na
estimativa de custos de reabilitação.
14 edifícios - ID 129, ID 141, ID 144, ID 153, ID 159, ID 179, ID 184, ID 187, ID 214, ID 225, ID 290, ID 305, ID 335 e ID 370, em
bom estado de conservação / nível 4 -, com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de anomalias ligeiras;
2 edifícios - ID 223 e ID 274 - em médio estado de conservação / nível 3 -, com necessidades de intervenção relacionadas com a
correção de anomalias médias.

Estes edifícios detêm - tal como os Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes - uma importância relativa muito
diferenciada, quer ao nível da sua dimensão, quer ao nível das funções que desempenham, quer ainda ao nível do seu valor
patrimonial. Tratam-se na maior parte dos casos de equipamentos de utilização coletiva ou de serviços.
A estimativa de custos de reabilitação dos outros edifícios públicos, ou de utilização pública, é a que se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 7 - Estimativa de Custos de Reab. de Outros Edif. Púb., ou de Utilização Pública
Reabilitação dos Edifícios de Outros Edifícios
Públicos, ou de Utilização Pública

Nº de
Edifícios

Nível 5 (Excelente estado de Conservação)
Nível 4 (Bom estado de Conservação).
Nível 3 (Médio estado de Conservação).
Total

1
14
2
17

Área de
Construção
(m2)
1868,03
5014,43
508,94
7 391,40

Estimativa
de Custos
(€)
140 100,00
752 200,00
178 100,00
1 070 400,00

Estimativa de Custos
Estimativa de Custos de Reabilitação de
Outros Edifícios Públicos, ou de Utilização
Pública
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3.2.2. Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados
A caracterização dos edifícios privados da ARU da Vila de Ourique foi apresentada na Parte II - Caracterização e Diagnóstico - do
PERU, integrada no capítulo referente à caracterização do edificado, tendo por base o levantamento sócio-urbanístico e funcional
realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, onde é identificado o "estado de conservação geral".
Identificaram-se no levantamento 333 edifícios privados, correspondentes a 90,4 % do n.º total de edifícios (368) abrangidos pela ARU.
O quadro de situação destes edifícios, quanto ao seu estado de conservação, é o seguinte:
•

•
•
•
•
•
•

11 edifícios em excelente estado de conservação / nível 5 - sem necessidade de intervenção ou com necessidade de intervenção
relacionada com a correção de anomalias muito ligeiras. A intervenção nestes edifícios não foi, assim, contabilizada na estimativa
de custos de reabilitação.
182 edifícios em bom estado de conservação / nível 4 - com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de
anomalias ligeiras;
92 edifícios em médio estado de conservação / nível 3 - com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de
anomalias médias.
29 edifícios em mau estado de conservação / nível 2 - com necessidades de intervenção relacionadas com a correção de
anomalias graves.
16 edifícios em péssimo estado de conservação, ou em ruína / nível 1 - com necessidades de intervenção relacionadas com a
correção de anomalias muito graves.
1 edifício com obra inacabada. Para o cálculo da estimativa de custos de reabilitação deste edifício considerou-se um valor
unitário (€/m2) equivalente ao de um edifício em mau estado de conservação.
2 edifícios em obra. A intervenção nestes edifícios não foi, assim, contabilizada na estimativa de custos de reabilitação.

Estes edifícios privados detêm - tal como os Edifícios Públicos ou de Utilização Pública - uma importância relativa diferenciada, quer ao
nível da sua dimensão, quer ao nível das funções que desempenham (habitação, comércio e serviços), quer ainda ao nível do seu
valor patrimonial. Tratam-se, contudo, quanto às funções que desempenham, na maior parte dos casos, de edifícios habitacionais.
A estimativa de custos de reabilitação dos edifícios privados é a que se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 8 - Estimativa de Custos de Reabilitação dos Edifícios Privados
Reabilitação dos Edifícios Privados

Nº de
Edifícios

Área de
Construção
(m2)

Nível 5 (Excelente estado de Conservação)
11
Nível 4 (Bom estado de Conservação).
182
Nível 3 (Médio estado de Conservação).
92
Nível 2 (Mau estado de Conservação).
29
Nível 1 (Péssimo estado de Conservação ou em Ruína).
16
Obra Inacabada. (1)
1
Em Obra. (2)
2
Não aplicável. (3)
--------Total
333
(1) Para o cálculo da estimativa de custos considerou-se um valor unitário
edifício em mau estado de conservação.
(2) Em Obra à data do levantamento / Obras atualmente concluídas
(3) 2 parcelas sem edifícios.

Estimativa de Custos
Estimativa de
Custos
(€)

Estimativa de Custos de Reabilitação dos
Edifícios Privados

3 017,07
226 300,00
40 887,95
6 133 200,00
13 114,88
4 590 200,00
4 194,84
2 516 900,00
1 673,54
1 422 500,00
180,00
108 000,00
549,00
------------------------63 617,28
14 997 100,00
(€/m2) equivalente ao de um
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4.

PROGRAMA DE INVESTIMENTO E PLANO DE FINANCIAMENTO DA ORU

No Programa de Investimento na ARU da Vila de Ourique, que se sintetiza nos subcapítulos seguintes, apresentam-se as áreas e a
estimativa de custos dos projetos e o faseamento dos investimentos em três períodos temporais: 2016 - 2020, 2021 - 2025 e 2026 2030. O faseamento dos investimentos é, contudo, meramente indicativo, podendo ser objeto de alterações em função das
disponibilidades financeiras do Município, e dos fundos comunitários, no período de vigência da operação de reabilitação urbana que
será, no máximo, de 15 anos.

4.1. PROGRAMA DE INVESTIMENTO PÚBLICO - AÇÕES ESTRUTURANTES DE REABILITAÇÃO
URBANA
O programa de investimento público na ARU da Vila de Ourique referente às ações estruturantes de reabilitação urbana - com uma
estima de investimento total de 6 997 500,00 € - compreende o seguinte tipo de intervenções:
• Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Arruamentos e Praças - que envolve 4 projetos e 34,61 % do total investimento
público previsto;
• Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Espaços Verdes / Praças - que envolve 3 projetos e 8,83 % do total
investimento público previsto;
• Reabilitação dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes - que envolve 15 projetos e 56,55 % do total
investimento público previsto.
O âmbito espacial dos projetos abrangidos no programa de investimento público na ARU da Vila de Ourique, que se apresenta na
imagem seguinte, encontra-se delimitado na peça desenhada apresentada no Anexo III.1 - Planta Síntese das Ações Estruturantes de
Reabilitação Urbana.
Planta Síntese das Ações Estruturantes de Reabilitação Urbana

Planta Síntese das Ações Estruturantes
Projetos de Reabilitação Urbana:
P 01 - Projeto de Reabilitação de Ruas e Praças no Centro
Histórico da Vila de Ourique
P 02 - Projeto de Reabilitação da Avenida 25 de Abril
P 03 - Projeto de Reabilitação do Eixo Comercial
P 04 - Projeto de Reabilitação da Praça Padre António Martins
Pereira / Interface de Transportes - Plataforma Intermodal
P 05 - Projeto de Reabilitação do Jardim da Nora
P 06 - Projeto de Reabilitação da Praça Padre António Martins
Pereira - Zona de Recreio e Lazer
P 07 - Projeto de Reabilitação do Miradouro Ramiro Sobral
P 08 - Projeto de Reabilitação do Antigo Mercado Municipal ID 116
P 09 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Ação Social e
Cultural da CMO - ID 148
P 10 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Cineteatro Sousa
Telles - ID 149
P 11 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Torre do Relógio ID 150
P 12 - Projeto de Reabilitação do Edifício para a Instalação do
Lar Residencial da CERCICOA - ID 152
P 13 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Câmara Municipal
de Ourique - ID 173
P 14 - Projeto de Reabilitação do Edifício Projetado para um
Centro Cultural - Obra Inacabada / Futuro Centro de Saúde de
Ourique - ID 177
P 15 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Casa Mortuária de
Ourique - ID 182
P 16 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Arquivo da C.M.O
/ Futura Casa de Abrigo da CERCICOA - ID 185
P 17 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Antiga Segurança
Social de Ourique - ID 217
P 18 - Projeto de Reabilitação da Escola Básica 2 e 3, e
Secundária de Ourique - ID 222
P 19 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Rádio Ourique e
WC Públicos - ID 250
P 20 - Projeto de Reabilitação do Edifício do Fórum Municipal ID 299
P 21 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Casa Senhorial ID 307
P 22 - Projeto de Reabilitação do Edifício da Depósito de Água
Elevado - Miradouro Ramiro Sobral - ID 369
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O Programa de Investimento Público - Ações Estruturantes de Reabilitação Urbana, encontra-se se sintetizado no quadro seguinte.
Quadro 9 - Programa de Investimento Público-Ações Estruturantes de Reabilitação Urbana

Promotor - Município de Ourique

Programa de Investimento Público - Ações Estruturantes de Reabilitação Urbana
Projetos Estruturantes

Nº de
Projetos

Área
(m2)

Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Arruamentos e Praças
Ruas e Praças no Centro Histórico
1
6 480,56
Avenida 25 de Abril
1
5 519,37
Eixo Comercial
1
3 693,83
Pr. Pa. Ant. Martins Pereira - Interface de Transportes
1
6 101,72
Subtotal
4
21 795,48
Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Espaços Verdes / Praças
ID 20 - Jardim da Nora
1
5 027,04
ID 21 - Pr. P. A. Martins Pereira/Zona de Recreio e Lazer
1
2 097,80
ID 23 - Miradouro Ramiro Sobral
1
1 646,91
Subtotal
3
8 771,75
Reabilitação dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes
Obra Inacabada
ID 177 - Edifício / Futuro Centro de Saúde de Ourique
1
1178,09
Nível de Intervenção 1 (Péssimo Estado de Conservação)
ID 185 - Edifício / Futura Casa de Abrigo da CERCICOA
1
871,62
ID 307 - Casa Senhorial
1
1 122,00
Nível de Intervenção 3 (Médio Estado de Conservação)
ID 116 - Edifício do Antigo Mercado Municipal
1
239,82
ID 150 - Edifício da Torre do Relógio
1
19,67
Nível de Intervenção 4 (Bom Estado de Conservação)
ID 148 - Edifício da Ação Social e Cultural da CMO
1
223,02
ID 152 - Edifício / Lar Residencial da CERCICOA
1
897,50
ID 173 - Edifício da Câmara Municipal de Ourique
1
830,76
ID 182 - Edifício da Casa Mortuária de Ourique
1
105,08
ID 217 - Edifício da Antiga Segurança Social de Ourique
1
362,04
ID 222 - Escola Básica 2 e 3, e Secundária de Ourique
1
6 172,67
ID 250 - Edifício da Rádio Ourique e WC Públicos
1
53,08
ID 299 - Edifício do Fórum Municipal
1
97,5
ID 369 - Depósito de Água - Miradouro Ramiro Sobral
1
59,45
Nível de Intervenção 5 (Excelente Estado de Conservação)
ID 149 - Edifício do Cineteatro Sousa Telles
1
1 946,34
Subtotal
15
14 178,64
TOTAL
22
--------

Estimativa
de Custos(€)

Faseamento Indicativo dos Investimentos
2017 - 2021
2022 - 2026
2027 - 2031

940 000,00
470 000,00
187 000,00
825 000,00
2 422 000,00

940 000,00
470 000,00
187 000,00

352 000,00
150 000,00
116 000,00
618 000,00

1 597 000,00

352 000,00
150 000,00
150 000,00

707 000,00

707 000,00

600 000,00
954 000,00

600 000,00
954 000,00

84 000,00
125 000,00
33 500,00
150 000,00
125 000,00
16 000,00
55 000,00
926 000,00
8 000,00
15 000,00
9 000,00
150 000,00
3 957 500,00
6 997 500,00

825 000,00
825 000,00

116 000,00
468 000,00

84 000,00
125 000,00
33 500,00
150 000,00
125 000,00
16 000,00
55 000,00
926 000,00
8 000,00
15 000,00
9 000,00

3 462 000,00
5 209 000,00

232 000,00
1 525 000,00

150 000,00
263 500,00
263 500,00

4.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTO - INTERVENÇÃO GENERALIZADA NO EDIFICADO
4.2.1. Programa de Investimento - Reabilitação de Outros Edifícios Públicos ou de Utilização Pública
O programa de investimento relacionado com a "Reabilitação de Outros Edifícios Públicos ou de Utilização Pública" na ARU da Vila de
Ourique envolve, de acordo com a estimativa realizada, um total de 1 070 400,00 € e encontra-se se sintetizado no quadro seguinte.
Quadro 10 - Programa de Investimento - Reab. de Outr. Edif. Públicos ou de Util. Pública

Promotor - Público / Privado

Programa de Investimento - Reabilitação de Outros Edifícios Públicos ou de Utilização Pública
Projetos de Reabilitação de Outros Edifícios
Públicos ou de Utilização Pública

Nº de
Projetos

Reabilitação de Outros Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública
Nível 5 (Excelente Estado de Conservação)
1
Nível 4 (Bom estado de Conservação)
14
Nível 3 (Médio estado de Conservação)
2
TOTAL
17

Área
(m2)

Estimativa
de Custos
(€)

1868,03
5014,43
508,94
7 391,40

140 100,00
752 200,00
178 100,00
1 070 400,00

Faseamento Indicativo dos Investimentos
2017 - 2021

2022 - 2026

2027 - 2031
140 100,00
752 200,00

178 100,00
178 100,00

892 300,00
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4.2.2. Programa de Investimento - Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados
O programa de investimento relacionado com a "Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados" na ARU da Vila de Ourique
envolve, de acordo com a estimativa realizada, um total de 14 770 813,50 e encontra-se se sintetizado no quadro seguinte.
Quadro 11 - Programa de Investimento - Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados

Promotor - Privado

Programa de Investimento - Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados
Projetos de Reabilitação Generalizada dos
Edifícios Privados

Nº de
Projetos

Área
(m2)

Estimativa de
Custos
(€)

Faseamento Indicativo dos Investimentos
2017 - 2021

2022 - 2026

2027 - 2031

Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados
Obra Inacabada. (1)
Nível 1 (Péssimo estado de Conservação ou em Ruína).
Nível 2 (Mau estado de Conservação).
Nível 3 (Médio estado de Conservação).
Nível 4 (Bom estado de Conservação).

TOTAL

1
16
29
92
182

180,00
1 673,54
4 194,84
13 114,88
40 887,95

108 000,00
1 422 500,00
2 516 900,00
4 590 200,00
6 133 200,00

108 000,00
1 422 500,00
2 516 900,00

320

60 051,21

14 770 800,00

4 047 400,00

4 590 200,00
4 590 200,00

6 133 200,00
6 133 200,00

4.3. PLANO DE FINANCIAMENTO DA ORU
O programa de investimento global na ARU da Vila de Ourique - com uma estimativa de investimento total de 22 838 700,00 € - diz
respeito às seguintes grandes categorias de intervenções:
•

•
•

Ações estruturantes de reabilitação urbana - Reabilitação de Espaços Públicos e de Edifícios Públicos ou de Utilização Pública
Estruturantes, em que o promotor é maioritariamente o Município de Ourique e que envolvem 22 projetos - a que corresponde
30,63 % do total investimento previsto;
Reabilitação de Outros Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública - em que o promotor é o Município de Ourique e/ou outras
entidades públicas e privadas, e que envolve 17 edifícios - a que corresponde 4,69 % do total investimento previsto;
Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados - em que o promotor é privado e que envolve 320 edifícios - a que corresponde
64,67 % do total investimento previsto.

O programa de investimento global na ARU da Vila de Ourique encontra-se sintetizado no quadro que se apresenta a seguir (Quadro
11).
Quadro 12 - Programa de Investimento Global

Promotor - Público e Privado
Programa de Investimento Global

Projetos

Nº de
Projetos

Área
(m2)

Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Arruamentos e Praças
Subtotal
4
21 795,48
Reabilitação dos Espaços Públicos Estruturantes - Espaços Verdes / Praças
Subtotal
3
8 771,75
Reabilitação dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes
Subtotal
15
14 178,64
TOTAL
22
-------Reabilitação de Outros Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública
TOTAL
17
7 391,40
Reabilitação Generalizada dos Edifícios Privados
TOTAL
320
60 051,21
TOTAL GERAL
---------------

Estimativa de
Custos
(€)

Faseamento Indicativo dos Investimentos
2017 - 2021

2022 - 2026

2 422 000,00

1 597 000,00

825 000,00

618 000,00

150 000,00

468 000,00

3 957 500,00
6 997 500,00

3 462 000,00
5 209 000,00

232 000,00
1 525 000,00

263 500,00
263 500,00

178 100,00

892 300,00

1 070 400,00
14 770 800,00
22 838 700,00

4 047 400,00
9 256 400,00

2027 - 2031

4 590 200,00

6 133 200,00

6 293 300,00

7 289 000,00
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O programa de financiamento da ORU da Vila de Ourique, deverá atender ao investimento global previsto, que, de acordo com as
estimativas de investimento realizadas, pode ser desagregado nas seguintes grandes componentes:
•
•
•

Programa de Investimento Público - a promover maioritariamente pelo Município de Ourique - correspondente a um valor de 6 997
500,00 €.
Programa de Investimento Público / Privado - a promover pelo Município de Ourique e/ou por outras entidades públicas e privadas
- correspondente a um valor de 1 070 400,00 €.
Programa de Investimento Privado - a promover pelos proprietários dos imóveis ou por agentes imobiliários - correspondente a um
valor de 14 770 800,00 €.

O investimento de natureza privada (por parte dos proprietários ou de promotores imobiliários) constitui um valor com um elevado peso
(64,67 %) no investimento total da operação de reabilitação urbana da ARU. O financiamento deste tipo de operação deverá ser
dinamizado, sobretudo, através de estímulos e incentivos (como é exemplo o Instrumento Financeiro - IFRRU - disponibilizado pelo
Portugal 2020) à reabilitação e ao investimento de natureza privada (particulares ou empresas).
O investimento de natureza pública (por parte do Município de Ourique) constitui um valor com um peso significativo (30,63 %) no
investimento total da operação de reabilitação urbana da ARU. O financiamento deste tipo de operação deverá ser assegurado,
sobretudo, através dos sistemas de apoio públicos, nacionais ou comunitários (como é exemplo o apoio disponibilizado no POR
Regional Alentejo 2020, através da aprovação do PARU ou da ITI da CIMBAL e da DLBC do GAL Esdime) e
complementarmente,através de outros instrumentos como é exemplo o IFRRU, o próprio orçamento ou de crédito bancário.
O investimento de natureza pública / privada (por parte do Município de Ourique e de outras entidades públicas e privadas) constitui
um valor com um peso reduzido (4,69 %) no investimento total da operação de reabilitação urbana da ARU. O financiamento deste tipo
de operação deverá, contudo, ser incentivado, sobretudo, através das sinergias entre os diferentes agentes e do aproveitamento das
oportunidades geradas pelos apoios comunitários, como é exemplo o apoio disponibilizado no POR Regional Alentejo 2020, através da
aprovação do PARU ou da ITI da CIMBAL e da DLBC do GAL Esdime.
As possíveis fontes de financiamento revestem-se sempre de algum grau de incerteza, que decorre da oportunidade e probabilidade
de obter apoios nos casos em que estão em causa candidaturas a sistemas de apoio públicos, nacionais ou comunitários.

4.3.1. Sustentabilidade Financeira da ORU
De acordo com o exposto, o Município de Ourique procurará assegurar a sustentabilidade financeira da ORU através da aplicação de
um sistema baseado em três níveis de financiamento: Público, Privado e Misto.
O financiamento público deverá passar, como já referido, nomeadamente, pela mobilização dos apoios públicos para candidatura aos
fundos comunitários disponíveis. Neste contexto cabe referir que o financiamento do programa de investimento proposto para a 1ª fase
de realização - o período 2017 - 2021 - com um custo total estimado de 5 209 000,00 €, se encontra já assegurado em cerca de 15 %
através de financiamento comunitário, no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, decorrente da
contratualização realizada entre o Município de Ourique e a Autoridade de Gestão do ALENTEJO 2020 no âmbito do Plano de Ação de
Regeneração Urbana (PARU). A expectativa de futuras reprogramações dos financiamentos a conceder no âmbito do Programa
Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, bem como, de elegibilidade de alguns dos projetos apresentados noutras candidaturas já
apresentadas pelo Município de Ourique e pela CIMBAL, permitem perspetivar a exequibilidade global do programa de investimento
proposto e, assim, a sustentabilidade financeira da ORU.
O financiamento privado, dependerá sobretudo das iniciativas de reabilitação individual, podendo, contudo ser apoiadas e coordenadas
pela entidade gestora através do PERU.
As modalidades de financiamento misto poderão passar por parcerias público/privadas concretizadas através de concessão pública,
administração conjunta, empreitada única ou contrato de reabilitação urbana.
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4.3.2. Instrumentos de Apoio Financeiro
O Programa Operacional Regional - Alentejo 2020 (PORA 2020), aprovado por decisão de execução da União Europeia de
18.12.2014, define a seguinte Visão Estratégica para a Região: Um Alentejo com capital simbólico e identidade distintiva, num
território dotado de recursos materiais. De conhecimento e competências e de amenidades, aberto para o mundo e capaz de
construir uma base económica renovada sobre a sua mais-valia ambiental, atraindo residentes, visitantes, investimentos e
atividades geradoras de emprego e coesão social.
A concretização desta estratégia passa pela ancoragem das opções de desenvolvimento para a Região Alentejo nas cinco prioridades
de intervenção regional no horizonte 2020:
1.
2.
3.
4.
5.

Consolidação do Sistema Regional de Inovação e Competências
Qualificação e Internacionalização de Ativos do Território: Acessibilidades, Conetividades e Infraestruturas Económicas
Renovação da Base Económica sobre os Recursos Naturais e a Excelência Ambiental e Patrimonial da Região
Qualificação do Território - Redes de Suporte e Novas Dinâmicas Territoriais
Qualificações, Empregabilidade e Inclusão Social

A estrutura do PORA 2020 reflete as prioridades de intervenção regional descritas atrás, estando organizada de acordo com os
seguintes eixos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eixo 1 - Competitividade e Internacionalização das PME
Eixo 2 - Ensino e Qualificação do Capital Humano
Eixo 3 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
Eixo 4 - Desenvolvimento Urbano Sustentável
Eixo 5 - Emprego e Valorização Económica de Recursos Endógenos
Eixo 6 - Coesão Social e Inclusão
Eixo 7 - Eficiência Energética e Mobilidade
Eixo 8 - Ambiente e Sustentabilidade
Eixo 9 - Capacitação Institucional e Modernização Administrativa
Eixo 10 - Assistência Técnica

A estrutura do PORA 2020 teve em consideração o enquadramento e os contributos para as dimensões estratégicas do Portugal 2020
e para as prioridades da Europa 2020, no sentido de uma economia mais competitiva, qualificada, eficiente e coesa, visando um
crescimento regional mais inteligente, sustentável e inclusivo.
Na programação, a contribuição para a reabilitação urbana é prosseguida, nomeadamente:
•

•

•

No âmbito do EIXO 8 - AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE / PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 6.5 - Concessão de apoio à
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 do ruído.
Esta prioridade de investimento enquadrou a elaboração do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do Concelho de
Ourique.
No âmbito do EIXO 7 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE / PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 4.3 “Apoio à eficiência
energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos e no setor da habitação”. PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 4.5 - Concessão de apoio à mobilidade
urbana sustentável. Esta prioridade de investimento enquadrou a elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
(PAMUS) do Baixo Alentejo.
No âmbito do EIXO 6 - COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO / PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 9.8 - Concessão de apoio à
regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. Esta prioridade de
investimento enquadrou a elaboração do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) do Concelho
de Ourique.

Do quadro de instrumentos financeiros disponíveis destacam-se ainda, os seguintes:
•
•
•

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas;
O programa "Reabilitar para Arrendar".
O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”
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De acordo com a informação disponível no Portal da Habitação do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU):
O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas - é um instrumento financeiro para apoio à
reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, criado no âmbito do Portugal 2020, sendo
financiado pelos Programas Operacionais Regionais, do Continente e Regiões Autónomas, e pelo Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, bem como por instituições financeiras europeias como o Banco Europeu de
Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB).
(...)
Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por intermediários financeiros, a
disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado.
(...)
São 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.
(...)
O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo-se os condomínios.
O programa "Reabilitar para Arrendar" destina-se prioritariamente aos seguintes tipos de intervenções:
•
•

•
•

Reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos fogos se destinem a arrendamento
nos regimes de renda apoiada ou de renda condicionada;
Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que ocorram no âmbito de uma operação de
reabilitação urbana sistemática, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º
32/2012, de 14 de agosto;
Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, incluindo residências para estudantes;
Construção de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos fogos se destinem a arrendamento nos regimes de
renda apoiada ou de renda condicionada, desde que se tratem de intervenções relevantes de preenchimento do tecido urbano
antigo.

Podem candidatar-se a este programa os Municípios, as Empresas Municipais e as Sociedades de Reabilitação Urbana.
Cada candidatura pode incluir várias intervenções e pode ainda permitir a outras entidades públicas, nomeadamente os serviços da
administração direta do estado, os institutos públicos, as regiões autónomas, as associações de municípios e as entidades públicas
empresariais de capitais exclusivamente públicos, a apresentação de intervenções próprias que respeitem as tipologias acima
definidas.
O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” 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.
São ainda de referir, complementarmente, os seguintes instrumentos de apoio financeiro:
•
•

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão territorial / ITI - Investimentos Territoriais Integrados - da CIMBAL;
DLBC do GAL / Esdime.

A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Baixo Alentejo 2014-2020, materializada pelo Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Baixo Alentejo 2014-2020 e concretizada, nomeadamente, através do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial do Baixo Alentejo 2014-2020, datado de maio de 2015, identifica os desafios que se colocam a este território de forma a
contornar o quadro estrutural particularmente adverso ao seu desenvolvimento, marcado pela prevalência das debilidades da região
sobre as suas potencialidades.
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De entre os desafios identificados merecem especial destaque os seguintes:
•
•
•

os principais aglomerados urbanos ganhem massa crítica, condição essencial para viabilizar dinâmicas sustentadas de
realização de investimento e de fixação/atração populacional;
os recursos turísticos sejam melhor organizados numa ótica de produto e beneficiem de uma maior estruturação em termos
de distribuição e promoção;
a projeção externa da região dispõe ganhe maior consistência e capacidade de penetração junto dos segmentos de procura
pertinentes, assegurando em paralelo uma elevada capacidade de resposta às expectativas geradas.

A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Baixo Alentejo 2014-2020 constitui o instrumento de referência para
assegurar a coerência estratégica de outras intervenções de cariz local, em territórios urbanos, rurais ou nos espaços de articulação
entre ambos”, sendo nesse âmbito que tem lugar “a criação de um quadro estratégico sub-regional completo e claro, devidamente
articulado com a estratégia regional dinamizada pelas CCDR, que garanta a coerência das intervenções, independentemente da forma
como são implementadas (ITI ou DLBC), e que permita assumir explicitamente o desenvolvimento rural, o desenvolvimento urbano e o
desenvolvimento das zonas costeiras como parte integrante do desenvolvimento regional”.
É ainda referido que “este quadro estratégico sub-regional, dinamizado pelas associações de municípios, em articulação com os
restantes atores relevantes para os processos integrados de desenvolvimento regional, deverá igualmente ser assumido como
referencial no âmbito de outras intervenções, para além das que vierem a estar integradas nos Pactos para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial (ITI) ou em DLBC promovidos no território”.
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5.

GESTÃO E EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

5.1. ENTIDADE GESTORA E MODELOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO
O Município de Ourique assumirá as funções de entidade gestora da operação de reabilitação da ARU da Vila de Ourique, fazendo
uso, no âmbito da execução do presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, de todas as competências previstas na
legislação em vigor.
De acordo com o n.º 1 do artigo 11º do RJRU, a implementação do PERU irá mobilizar dois modelos execução, designadamente:
•

O modelo por iniciativa da entidade gestora (neste caso o Município).
Prevê-se, neste modelo, que a intervenção venha a ser desenvolvida ao abrigo da modalidade de execução direta pela entidade
gestora, nomeadamente no que diz respeito à concretização do programa de investimento municipal. Em situações devidamente
fundamentadas poderá recorrer-se às modalidades de execução por administração conjunta ou através de parcerias com
entidades privadas.

•

O modelo por iniciativa dos particulares.
Prevê-se, neste modelo, que a intervenção venha a ser preferencialmente desenvolvida ao abrigo da modalidade de execução
pelos particulares (com o apoio do Município), sem prejuízo do recurso à modalidade de execução por administração conjunta em
situações devidamente justificadas.

5.2. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS
O Município de Ourique procederá à aplicação, no âmbito da execução da Operação de Reabilitação Urbana, de todos os instrumentos
de execução disponíveis na legislação em vigor, nomeadamente, os previstos nos artigos 54.º e seguintes do RJRU - Regime Jurídico
da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de
agosto, que poderão envolver:
• A imposição de obras coercivas;
• O desenvolvimento de empreitada única;
• A ordem de demolição de edifícios;
• O direito de preferência;
• O arrendamento forçado;
• A constituição de servidões;
• O desenvolvimento de ações de expropriação;
• O desenvolvimento de venda forçada;
• A reestruturação de propriedade.
Para além destes instrumentos, o Município de Ourique, nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 33.º, do artigo 36.º, dos artigos 44.º a
48.º do RJRU, dispõe ainda dos seguintes poderes:
• As competências para a prática dos atos administrativos inseridos nos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia
de operações urbanísticas, e ainda de autorização de utilização;
• Inspeções e vistorias;
• Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística nos termos previstos no regime jurídico da urbanização e da edificação;
• Cobrança de taxas;
• Receção das cedências ou compensações devidas;
• Determinar o nível de conservação de um prédio urbano, ou de uma fração, compreendido numa área de reabilitação urbana,
ainda que não estejam arrendados;
• Identificar os prédios ou frações que se encontram devolutos;
• Estabelecer um regime especial de taxas municipais, constante de regulamento municipal, para incentivo à realização das
operações urbanísticas;
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•

•
•

Estabelecer um regime especial de taxas municipais, constante de regulamento municipal, para incentivo à instalação,
dinamização e modernização de atividades económicas, com aplicação restrita a ações enquadradas em operações de
reabilitação urbana sistemática;
Estabelecer, em regulamento municipal, um regime especial de cálculo das compensações devidas ao município pela não
cedência de áreas para implantação de infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços urbanos e verdes de utilização coletiva;
Constituir fundos de compensação com o objetivo de receber e pagar as compensações devidas pela aplicação de mecanismos
de perequação compensatória.

5.3. INCENTIVOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS
Nos termos do disposto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) cabe ao Município de Ourique, enquanto entidade gestora,
definir no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana, o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o
património, e garantir aos proprietários o acesso a apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana.
No presente capítulo apresenta-se uma síntese do conjunto dos benefícios fiscais e tributários que decorrem da aplicação da
legislação em vigor sobre a matéria para as Áreas de Reabilitação Urbana.
A definição do quadro dos benefícios fiscais e tributários a aplicar pelo Município de Ourique, é apresentada no Anexo III.2 - Incentivos
Fiscais e Tributários a Aplicar na ARU da Vila de Ourique, conforme deliberação de aprovação por unanimidade da Assembleia
Municipal de Ourique, realizada em 18 de dezembro de 2017.

5.3.1. Incentivos Fiscais
5.3.1.1. Incentivos Fiscais Aplicáveis ao Abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)
O artigo 45º do EBF estabelece incentivos relativamente ao IMI (isenção de imposto municipal sobre imóveis) e ao IMT (isenção na
aquisição de imóveis para reabilitação).
O artigo 71º do EBF estabelece um conjunto de incentivos à reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações de reabilitação
localizados em ARU, e cujas obras se tenham iniciado após janeiro de 2008 e se venham a concluir até dezembro de 2020.
Deste quadro de incentivos do EBF, destaca-se:
•

IMI - isenção de 3 anos - após emissão da licença camarária (n.º 1 do artigo 45º do EBF).
Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis os prédios urbanos objeto de reabilitação urbanística, pelo período de três anos
a contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença camarária.

•

IMI - isenção de 5 anos - após reabilitação prorrogáveis por mais 5 anos (n.º 7 do artigo 71º do EBF).
Os prédios urbanos objecto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de imposto municipal sobre imóveis 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.

•

IMT - isenção na 1.ª transmissão - (venda) após reabilitação (n.º 8 do artigo 71º do EBF).
São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a
habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado na 'área de reabilitação
urbana'.

•

IMT- Isenção na aquisição de imóveis para reabilitação (n.º 2 do artigo 45º do EBF).
Ficam isentas de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis as aquisições de prédios urbanos destinados a
reabilitação urbanística, desde que, no prazo de três anos a contar da data de aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras.

•

IRS - dedução à coleta de 30% dos encargos, até ao limite de 500 € (n.º 4 do artigo 71º do EBF).
São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite de € 500, 30 % dos encargos suportados pelo proprietário relacionados
com a reabilitação de:
a) Imóveis, localizados em 'áreas de reabilitação urbana' e recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação; ou
b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do Novo Regime de
Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objecto de ações de reabilitação.
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•

IRS - mais-valias à taxa de 5% aquando da venda; rendimentos prediais à taxa de 5% decorrente de arrendamento (n.º 5
do artigo 71º do EBF).
As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributadas à taxa autónoma de 5 %,
sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em 'área de
reabilitação urbana', recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação.

•

IRS - rendimentos prediais à taxa de 5% decorrente de arrendamento (n.º 6 do artigo 71º do EBF).
Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributadas à taxa de 5 %,
sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de:
a) Imóveis situados em 'área de reabilitação urbana', recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação;
b) Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU, que
sejam objecto de ações de reabilitação.

•

Fundos de Investimento - isenção de IRC dos rendimentos obtidos (n.º 1 do artigo 71º do EBF).
Ficam isentos do IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento imobiliário que operem de acordo
com a legislação nacional desde que constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos
seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana.

•

Fundos de Investimento - taxa de 10% IRC / IRS das unidades de participação (n.º 2 e 3 do artigo 71º do EBF).
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento referidos no número anterior, pagos ou
colocados à disposição dos respectivos titulares, quer seja por distribuição ou mediante operação de resgate, são sujeitos a
retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10 %, excepto quando os titulares dos rendimentos sejam entidades isentas quanto
aos rendimentos de capitais ou entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual os
rendimentos sejam imputáveis, excluindo:
a) As entidades que sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável, constante
de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças;
b) As entidades não residentes detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25 % por entidades residentes.
(...)
O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de participação nos fundos de
investimento referidos no n.º 1 é tributado à taxa de 10 % quando os titulares sejam entidades não residentes a que não seja
aplicável a isenção prevista no artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou sujeitos passivos de IRS residentes em território
português que obtenham os rendimentos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo
respectivo englobamento.

No caso específico dos benefícios associados ao IMI e IMT, este regime excecional aplicado às Áreas de Reabilitação Urbana, está
dependente de deliberação da Assembleia Municipal (nos termos do artigo 16º do Regime Financeiro das Autarquias Locais - Lei n.º
73/2013, de 03 de Setembro), facto já deliberado pela Assembleia Municipal de Ourique, realizada em 18 de dezembro de 2017 e
conforme o Anexo III.2.
5.3.1.2. Incentivos Fiscais Aplicáveis ao Abrigo do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
Outro importante incentivo aos processos de reabilitação urbana em ARU decorre de uma alteração recente ao Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado:
•

IVA - taxa de 6% em empreitadas de reabilitação - (Código do IVA, alínea a) do n.º 1 do artigo 18º e rubrica 2.23 da Lista I).
Alínea a) do n.º 1 do artigo 18º - As taxas do imposto são as seguintes: a) Para as importações, transmissões de bens e
prestações de serviços constantes da lista I anexa a este diploma, a taxa de 6 %;
2.23 da Lista I - Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em imóveis ou em
espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de
intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de
requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional.

5.3.1.3. Incentivos Fiscais Aplicáveis ao Abrigo do Código do IMI
De acordo com o Código do IMI o município poderá definir um conjunto de majorações e, ou, minorações em sede deste imposto
(desde que sujeitas a deliberação municipal), relativamente a prédios urbanos localizados em áreas específicas, de prédios urbanos
(ou frações) arrendados, de prédios urbanos (ou frações) degradados, de prédios urbanos (ou frações) devolutos ou ainda de prédios
urbanos em ruína.
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•

IMI - Imóveis Degradados (Código do IMI, n.º 8 do artigo 112º)
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% a taxa aplicável a prédios urbanos
degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função
ou façam perigar a segurança de pessoas e bens.

•

IMI - Imóveis em Ruínas e Imóveis Devolutos (Código do IMI, n.º 3 do artigo 112º)
As taxas previstas [de 0,3 % a 0,45 % para os Prédios Urbanos] são elevadas, anualmente, ao triplo nos casos de prédios
urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em ruínas, os
prédios como tal definidos em diploma próprio.

5.3.2. Incentivos Tributários
O Município poderá ir mais além no âmbito do quadro de incentivos à reabilitação urbana, isentando, mediante a aprovação da
Assembleia Municipal, as taxas municipais previstas no Regulamento Municipal de Taxas e no Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação, tais como:
•
•
•

Taxas municipais relativas ao controlo prévio de operações urbanísticas.
Taxa municipal de urbanização.
Taxas municipais pela ocupação do Domínio Público Municipal por motivo de obras.

5.3.3. Aplicação dos Benefícios Fiscais
Para aceder aos benefícios fiscais, o imóvel terá de se localizar na ARU e a ação de reabilitação do imóvel deve resultar numa subida
de 2 níveis na conservação do imóvel, conforme estatui o artigo n.º 33 do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).
De acordo ainda com a alínea a) do ponto 22 do art.º 71 do EBF, constituem "Ações de reabilitação": as 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 logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões
funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado
de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção.
De acordo com a Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro, o índice de anomalias do locado é classificado segundo a escala
constante da seguinte tabela:

Os procedimentos a desenvolver compreendem duas etapas: uma primeira aplicação de avaliação física e uma segunda aplicação de
Avaliação Funcional e de Desempenho.
1ª APLICAÇÃO – Avaliação Física
Primeiro, realiza-se uma análise centrada exclusivamente nos parâmetros físicos da intervenção, tendo em conta a melhoria em pelo
menos 2 níveis acima do atribuído antes da intervenção. Para esta avaliação será utilizada a "Ficha de Avaliação do Nível de
Conservação de Edifícios" do NRAU, constante na Portaria 1192-B/2006, de 3 de novembro, de acordo com o ‘Método de Avaliação do
Estado de Conservação de Imóveis’ (MAEC), e que se apresenta de seguida.
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2ª APLICAÇÃO – Avaliação Funcional e de Desempenho
A aplicação desta segunda analise, só ocorrerá, se não for possível obter 2 níveis pela avaliação física da intervenção. Este método de
avaliação compreende uma análise física e uma análise dos parâmetros funcionais e de desempenho, nomeadamente pela atribuição
de: um nível pela avaliação física, ficando obrigatoriamente o nível “médio” como limite mínimo de isenção; um nível pelas novas
aptidões funcionais e padrões de desempenho mais elevados.
Para esta avaliação será utilizada a "Ficha de Avaliação Funcional e de Desempenho" do NRAU, constante na Portaria 1192-B/2006,
de 3 de novembro, que se apresenta de seguida.
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Terrenos Expectantes / Vazios Urbanos
Outro aspecto importante da atribuição dos benefícios fiscais relaciona-se com os terrenos expectantes, ou vazios urbanos.
Os terrenos expectantes, ou vazios urbanos, que tenham sido alvo de uma demolição e limpeza de terreno, podem ter acesso aos
benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana, se se provar a existência de uma construção no passado, seja através de
fotografias, planta, ortofotomapa, caderneta predial ou outro documento. Neste caso, a vistoria inicial passará pelo levantamento
fotográfico do estado atual do terreno, equiparado ao nível 1, substituindo o preenchimento da ficha do NRAU.
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5.4. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
Sem prejuízo do posterior aprofundamento do quadro dos procedimentos administrativos no âmbito da reabilitação urbana, a encetar
numa 1ª fase preparatória de implementação do PERU, através da discussão e melhor ponderação no seio das estruturas técnicas e
políticas do Município de Ourique, apresenta-se de seguida a título indicativo as principais etapas dos procedimentos a adotar na ARU
da Vila de Ourique:
•

1ª Etapa – Instrução do processo, a apresentar na Câmara Municipal pelo requerente de acordo com a pretensão, e pedido da
1ª vistoria para efeitos de reabilitação urbana;

•

2ª Etapa – Apreciação do processo pela entidade gestora da ORU e realização da 1ª vistoria com a prévia deslocação ao local
para tomada de conhecimento do estado de conservação do prédio antes das obras;

•

3ª Etapa – Execução da obra pelo requerente, antecedida da informação à entidade gestora da execução da mesma cinco dias
antes da data prevista para o início dos trabalhos.

•

4ª Etapa – Conclusão da obra pelo requerente e comunicação à entidade gestora da conclusão da mesma, formalizando um
pedido de atribuição do estado de conservação - realização da 2ª vistoria por parte da entidade gestora para atribuição do nível
do estado de conservação após obra de reabilitação;

•

5ª Etapa – Comunicação ao Serviço Local de Finanças (caso se verifique uma melhoria de um mínimo de 2 níveis no estado
de conservação, em relação à avaliação inicial) pela entidade gestora, num prazo de 30 dias após a conclusão da obra, da ação
de reabilitação do imóvel e notificação, na mesma data, ao requerente;

•

6ª Etapa – Atribuição do benefício fiscal pelo Serviço Local de Finanças, num prazo de 15 dias, através da aplicação de taxas
reduzidas ou isenção do imposto.

Este processo administrativo apenas se aplica ao conjunto dos benefícios fiscais que decorrem do artigo 71º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais (EBF). No caso do IVA, na aplicação da taxa reduzida de 6%, em empreitadas de reabilitação urbana, bastará ao
requerente solicitar à Câmara Municipal uma declaração que confirme que as obras de reabilitação a executar incidem sobre imóveis
localizados na ARU.
As implicações organizativas e administrativas da implementação da ORU da Vila de Ourique, recomendam que sejam avaliadas pelo
Município de Ourique, enquanto entidade gestora, nomeadamente:
•
•
•

a necessidade de reforço dos recursos técnicos;
a necessidade de formação complementar dos recursos técnicos para a realização das avaliações do estado de conservação dos
imóveis;
a eventual necessidade de alteração na orgânica municipal, no âmbito da administração urbanística.

Para apoio à gestão corrente será ainda recomendável a elaboração de um "Manual de Procedimentos Administrativos da Operação
de Reabilitação Urbana da Vila de Ourique" que inclua a tramitação processual, as "minutas" dos documentos a emitir e o conjunto das
normas a seguir em harmonia com a legislação em vigor.

5.5. PRAZO DE EXECUÇÃO E PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAÇÃO / AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO
O âmbito temporal da operação de reabilitação urbana é de 15 anos, de acordo com o prazo máximo definido no artigo 20.º do RJRU,
contados a partir do dia da publicação em Diário da República.
Do ponto de vista do acompanhamento da implementação do PERU, e de acordo com o RJRU, a Câmara Municipal de Ourique, na
qualidade de entidade gestora, deverá elaborar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal:
•
•

um Relatório Anual de Monitorização do PERU;
um Relatório Quinquenal de Avaliação da Execução do PERU.
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Estes relatórios constituem, para além de ferramentas de avaliação da execução financeira da operação de reabilitação urbana, o
suporte para a introdução de eventuais as alterações ao PERU que possam vir a ser consideradas necessárias no decurso da sua
implementação. Os procedimentos de alteração do PERU, ou mesmo de alteração da delimitação da ARU, que venham a ter lugar,
serão obrigatoriamente submetidos pela Câmara Municipal à aprovação da Assembleia Municipal.
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