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1. INTRODUÇÃO 
 

No presente documento procede-se à identificação dos sistemas de execução do Plano de Pormenor da Zona Histórica da 

Cidade de Olhão (PPZHO) e à enunciação de incentivos fiscais e programas de financiamento à iniciativa privada, bem 

como à programação dos investimentos públicos associados, no cumprimento da alínea j) do n.º 1 do artigo 91.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro 

(RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), que define o conteúdo material do instrumento de gestão 

territorial aplicável. 

 

 

2. SISTEMA DE EXECUÇÃO DO PLANO  
 

O sistema geral de execução aplicável é o sistema de compensação, sem prejuízo da aplicação dos instrumentos de 

política urbanística previstos no regime jurídico da reabilitação urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, agora 

consubstanciado na Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto) ou em legislação geral. 

 

Em qualquer caso, é admitido o recurso à contratualização, nomeadamente, através de contrato de concessão, de contrato 

de reabilitação urbana, de contrato de urbanização ou de contrato de desenvolvimento urbano, entre outros. 

 

 

3. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
3.1. Unidade de Execução e Faseamento 
 
O PPZHO é composto por uma única unidade de execução (UE), delimitada na Planta de Implantação (2.01), que será 

sujeita aos instrumentos de execução / contratuais previstos na lei de acordo com o exposto no ponto 2, tendo por objetivo 

a execução programada das operações urbanísticas. 

 

Fruto da conjuntura incerta que Portugal e a Europa enfrentam de um modo geral, em particular no que concerne à 

alocação de Fundos Comunitários para operações de reabilitação urbana no âmbito do futuro Quadro Estratégico Comum 

2014-2020, é possível vislumbrar (pelo menos) três cenários alternativos em termos de velocidade de execução do 

programa proposto pelo PPZHO: 

• Cenário 1 de execução do PPZHO em 4 anos (cenário «normal»); 

• Cenário 2 de execução do PPZHO em 3 anos (cenário «mais rápido»); 

• Cenário 3 de execução do PPZHO em 6 anos (cenário «mais lento»). 
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3.2. Ações a desenvolver 
 

As ações a desenvolver são estruturadas em projetos concretos de reabilitação urbana integrados na unidade de execução 

(UE) acima referida. As ações previstas assumem uma dupla natureza, privada e pública , incluindo: 

 

A. Projetos de promoção privada: 

1. Reabilitação e densificação do edificado existente; 

2. Projetos de demolição do edificado existente; 

3. Projetos de construção de novo edificado. 

 
B. Projetos de promoção pública: 

4. Projeto de incentivos à instalação de atividades culturais e serviços em piso térreos em áreas indicadas pelo 

Plano; 

5. Projeto de reabilitação do espaço público através da sua repavimentação, reordenamento e criação das 

infraestruturas urbanas, criação de novas áreas verdes (incluindo plantações) e mobiliário e equipamento urbano; 

6. Projetos de reabilitação de edificado existente; 

7. Projeto de demolição de edificado existente, para a criação de novo espaço público ou novo edificado; 

8. Projeto de criação de novo espaço público integrando-o com o projeto de reabilitação do espaço público existente; 

9. Projeto de construção de novo edificado, nomeadamente edifícios públicos de carácter cultural, turístico e/ou 

infraestrutural; 

10. Projeto de construção de novo edificado, nomeadamente habitação para realojamento das famílias que serão 

afetadas com a execução do Plano. 
 

Para além da complementaridade material que se estabelecerá entre os diferentes projetos, quer privados, quer públicos , o 

sistema de execução, associado aos incentivos fiscais e programas de financiamento, e no que toca aos projetos públicos, 

o mecanismo de perequação e a aplicação dos instrumentos de política urbanística previstos no regime jurídico da 

reabilitação urbana ou em legislação geral potenciarão a plena concretização das propostas urbanísticas vertidas no 

PPZHO.  

 

Em particular, contribuirão também para tal concretização, as receitas que advenham das mais-valias potenciais associadas 

à nova edificabilidade consagrada por este instrumento de gestão territorial contribuirão para o financiamento dos projetos 

de promoção pública, no integral respeito pelo n.º 3 do artigo 118.º do RJIGT: “a execução dos sistemas gerais de 
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infraestruturas e equipamentos públicos municipais (...) determina para os particulares o dever de participar no seu 

financiamento”.  

 

Desta forma, na unidade de execução (UE) do PPZHO prevê-se o desenvolvimento de projetos de natureza privada, 

designadamente dos tipos B1, B2 e B3 acima especificados (reabilitação e densificação, demolição e construção de novo 

edificado, respetivamente). 

 

A responsabilidade pelo desenvolvimento dos projetos de natureza pública (A1 a A7, cf. acima) cabe ao Órgão da 

Administração Local com jurisdição sobre a área do Plano, ou seja, a Câmara Municipal de Olhão (CMO). 

 

 

4. PLANO DE FINANCIAMENTO 
 
O financiamento dos projectos de natureza privada será realizado, de forma indirecta, através da aplicação de benefícios 

fiscais e, de forma directa, através de programas e mecanismos de financiamento. 

 

Sem prejuízo de outros incentivos fiscais que venham a ser definidos, bem como da consulta da lei e necessária análise da 

situação concreta, enumeram-se os seguintes: 

 

1. Isenção de IMI por um período de dois anos, a contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença 

camarária, para os prédios urbanos objeto de reabilitação, em conformidade com o disposto no artigo 45.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)1; 

2. Isenção de IMI por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da reabilitação de prédios 

urbanos, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos, em conformidade com o disposto no 

artigo 71.º do EBF2; 

3. Isenção de IMT nas aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbana, desde que, no prazo de dois 

anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras, em conformidade com o disposto no 

artigo 45.º do EBF (ver nota 1); 

                                                
1 Entende-se por reabilitação o processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, 
alteração, ampliação, demolição e conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, bem como o conjunto 
de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e 
reconversão urbanística, certificada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana ou pela câmara municipal, consoante o caso. Não cumulável com 
outros benefícios fiscais de idêntica natureza. 
2 São apenas aplicáveis aos imóveis objeto de reabilitação iniciada após 1 de Janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de Dezembro de 
2020.  São abrangidas por estes incentivos as ações de reabilitação que tenham por objeto imóveis que preencham, pelo menos, uma das seguintes 
condições (i) sejam prédios urbanos arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU ou (ii) 
sejam prédios urbanos localizados em “áreas de reabilitação urbana”. 
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4. Isenção de IMT nas aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma destinado exclusivamente a habitação 

própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado em “área de 

reabilitação urbana”, em conformidade com o disposto no artigo 71.º do EBF (ver nota 2). 

 

Por outro lado, entre os programas e mecanismos de financiamento, enumeram-se os seguintes: 

 
5. Iniciativa JESSICA, que consiste  num instrumento financeiro promovido pela Comissão Europeia e desenvolvido 

pelo Banco Europeu de Investimento,  e que se destina a apoiar operações sustentáveis de reabilitação urbana, 

inseridas no contexto de  programas integrados de desenvolvimento urbano. 

6.  Programa  RECRIA (Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados), Decreto-lei 

nº329-C/2000 de 22 de Dezembro, visa financiar e executar obras de conservação e beneficiação que permitem a 

recuperação de fogos e imóveis em estado de degradação , mediante a concessão de incentivos do Estado e dos 

municípios. 

7.  Programa RECRIPH (Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos 

em Regime de Propriedade Horizontal) Decreto-lei nº 106/96 de 31 de Julho, tem como objectivo apoiar 

financeiramente a execução de obras de conservação e de beneficiação que permitem a recuperação de imóveis 

constituídos em propriedade horizontal.  

8.  Programa SOLARH, (Regime Jurídico de Apoio a Recuperação de Habitação), Decreto-Lei nº39/2001 de 9 de 

Fevereiro, permite conceder empréstimos pelo IRHU, para a realização de obras em habitação própria, 

permanente, ou em habitações devolutas. 

9. Programa REABILITAR PARA ARRENDAR, que se traduz numa concessão de empréstimo pelo IHRU, para 

financiamento de intervenção em reabilitação urbana. 

10. Possibilidade de comparticipação ao arrendamento destinado a habitação para jovens, através do programa 

“Porta 65”, com beneficio inerentes ao facto de se localizar em  Área de Reabilitação Urbana. 

 

Prevê-se ainda a criação de outros incentivos locais, de natureza financeira que decorram dos benefícios previstos em 

legislação em vigor, para as áreas de reabilitação urbana, bem como o estabelecimento de um regime especial de taxas 

municipais, de licenciamento, de emissão de alvarás, de realização de vistorias, de outras, para incentivo à estratégia de 

reabilitação urbana. 

 
Relativamente aos projectos de natureza pública, verifica-se quede acordo com cálculos realizados no âmbito da Análise 

Custo-Benefício (também integrada nas peças escritas do presente plano), a plena concretização do PPZHO exigirá um 

investimento público próximo dos 11,7 milhões de Euros num horizonte temporal de quatro a seis anos, consoante o cenário 

de execução que venha a ser adotado pela CMO. 
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Quadro 1 – Distribuição dos custos (em Euros e em %) do programa de execução do PPZHO por projeto de natureza pública 

Projeto Descrição Euros % Vertical 

A1 
Projeto de incentivos à instalação de atividades culturais e serviços em piso térreos em áreas 

indicadas pelo Plano 
(*) (*) 

A2 

Projeto de reabilitação do espaço público através da sua repavimentação, reordenamento e criação 

das infraestruturas urbanas, criação de novas áreas verdes (incluindo plantações) e mobiliário e 

equipamento urbano 

7.513.444 64,3 

A3 Projetos de reabilitação de edificado existente 100.000 0,9 

A4 Projeto de demolição de edificado existente, para a criação de novo espaço público ou novo edificado 169.300 1,4 

A5 
Projeto de criação de novo espaço público integrando-o com o projeto de reabilitação do espaço 

público existente 
1.366.960 11,7 

A6 
Projeto de construção de novo edificado, nomeadamente edifícios públicos de carácter cultural, 

turístico e/ou infraestrutural 
512.000 4,4 

A7 
Projeto de construção de novo edificado, nomeadamente habitação para realojamento das famílias que 

serão afetadas com a execução do Plano 
2.024.000 17,3 

Total 11.685.704 100,0 

(*) A especificar posteriormente em articulação com os proprietários dos pisos térreos, no decurso da própria implementação do PPZHO no terreno 

 

Como sugere o quadro anterior, esse montante de investimento, que está algo concentrado (64,3%) no projeto A2 de 

reabilitação do espaço público, não inclui as verbas a alocar ao projeto A1 de incentivo à instalação de atividades culturais e 

de serviços nos pisos térreos, com montantes a especificar posteriormente em articulação com os proprietários e caso a 

caso. Também não inclui as verbas a investir pelos proprietários (privados) em ações de reabilitação e densificação do 

edificado existente (projetos tipo B1), de demolição (tipo B2) ou de construção de novo edificado (tipo B3), pelo que o 

montante global de investimento a realizar no Centro Histórico de Olhão nos próximos anos deverá ultrapassar, com 

elevada probabilidade, a fasquia dos 20 milhões de Euros. 

 

Assim, os encargos com o investimento de natureza pública serão repartidos entre promotores públicos e privados, de 

acordo com o mecanismo de perequação consagrado no Regulamento do PPZHO e os instrumentos de política urbanística 

previstos no regime jurídico da reabilitação urbana ou em legislação geral. 

 

Os encargos a suportar pelo promotor público (Câmara Municipal de Olhão) serão, em princípio e dada a natureza dos 

investimentos, passíveis de cofinanciamento pelo FEDER. Contudo, fruto do atual momento de transição entre períodos de 

programação dos Fundos Estruturais e de Coesão da União Europeia (2007-2013 e 2014-2020), permanece alguma 

incerteza em torno da elegibilidade das ações consagradas pelo programa de execução do PPZHO no âmbito do próximo 

Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020. 
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Não obstante, as conclusões do Conselho Europeu de 7/8 de Fevereiro de 2013 sobre o QFP reforçam a necessidade em 

tirar a Europa (e, por conseguinte, Portugal) da crise, devendo o orçamento comunitário atuar como catalisador do 

crescimento e do emprego, servindo nomeadamente como alavanca para os investimentos produtivos e em capital humano. 

Nesse sentido, 47% do QFP foi associado à prioridade do Crescimento Inteligente e Inclusivo, com especial destaque para 

a sub-rubrica 1b da “Coesão Económica, Social e Territorial” (onde se insere a Política de Coesão, financiada pelo FEDER, 

FSE e Fundo de Coesão) que concentrará 34% das dotações financeiras previstas para o período 2014-2020 a nível 

comunitário. Em particular, e por iniciativa da Comissão Europeia, 330 milhões de Euros de Fundos Estruturais (FEDER e 

FSE) serão atribuídos a ações inovadoras no domínio do desenvolvimento urbano sustentável ao nível dos atuais 28 

Estados-Membros. 

 

No caso concreto da Região NUTS II Algarve, o documento Diagnóstico Prospetivo 2014-2020 – Algarve Preparar o Futuro 

(CCDR Algarve, não datado), que deverá balizar o futuro programa operacional regional (POR) do Quadro Estratégico 
Comum (QEC) 2014-2020 para Portugal, propõe uma estratégia de intervenção assente em quatro eixos de intervenção 

prioritária: (1) Crescimento Inteligente; (2) Crescimento Sustentável; (3) Crescimento Inclusivo e (4) Crescimento 

Equilibrado. No caso particular do segundo eixo foi consagrado, entre outros, o objetivo temático de “Proteger o ambiente e 

promover a eficiência dos recursos” que tem correspondência com diversos Instrumentos de Política Pública (IPP), incluindo 

o instrumento de Regeneração Urbana (IPP 13), a cofinanciar pelo FEDER (e pelo Fundo de Coesão, no caso de projetos 

de maior dimensão) no horizonte de 2020, que poderá enquadrar as ações previstas no programa de execução do PPZHO. 

 

Em coerência com esse diagnóstico prospetivo regional, a Câmara Municipal de Olhão (CMO) desenvolveu um Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Sustentável Olhão 2025 que inclui um conjunto de quatro Programas de Atuação. O 

segundo desses programas, intitulado “Programa de Atuação Qualidade Urbana e Ambiental”, considerou a 

implementação do PPZHO como um “projeto estruturante” para Olhão a médio/longo prazo. Na ficha de projeto elaborada 

para o efeito (pp. 73-74), é proposto um modelo de promoção e financiamento assente em parcerias públicas e privadas 

sem se indicar, contudo, os montantes de investimento que serão mobilizados em cada caso e na totalidade do projeto de 

investimento. Apenas é indicada uma taxa de comparticipação comunitária nos custos de 70% que, dificilmente, será 

alcançável no futuro período de programação (2014-2020), esperando-se que a mesma não exceda os 50% dado que a 

Região NUTS II Algarve está em processo de transição para efeito do objetivo “Investimento no Crescimento e no Emprego” 

da Política da Coesão (PIB per capita, aferido em paridade de poder de compra, entre 75% e 90% da média da UE-27; cf. 

anexo ao Oitavo relatório intercalar sobre a coesão económica, social e territorial, SWD(2013) 232 final, de 26.6.2013). 

 

Desta forma, a execução do PPZHO não deixará de abdicar de financiamento privado, aliás, em coerência com o espírito da 

alínea j) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro (RJIGT). 
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Lisboa, 22 de Julho de 2013 

 

Pedro Belo Ravara, arquiteto 

BAIXA, ATELIER DE ARQUITECTURA, LDA 

 


