
Delimitação da área de reabilitação urbana de Elvas 
 

Introdução: 

 

Tendo sido publicado a delimitação da atual ARU, no Diário da República, 2.ª série - N.º 63 – de 31 de 

março de 2015, Aviso n.º 3448/2015, ficou o Município obrigado, no âmbito do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, elaborar uma ORU (Operação de Reabilitação 

Urbana) num prazo de três anos, o que não sucedeu até ao momento, dado que entretanto foi publicado 

em 14/04/2016 o Plano de Pormenor e Salvaguarda e do Centro Histórico de Elvas, que consubstanciava 

um instrumento de ordenamento para a reabilitação urbana. Contudo entendem os serviços do IHRU que 

tendo o referido Plano de Pormenor sido iniciado antes da aprovação da ARU, deveria o Município de 

Elvas aprovar uma nova ARU, que é coincidente com o Centro Histórico de Elvas, e em seguida elaborar 

e aprovar uma ORU, onde se vão plasmar as unidades de execução já previstas no Plano Pormenor de 

Salvaguarda do Centro Histórico de Elvas. 

 

Deste modo pretende a Camara Municipal de Elvas proceder a delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana, nos termos da Lei n.° 32/2012, de 14 de Agosto, de forma a promover, agilizar e estimular a 

reabilitação urbana. Nos termos do artigo 5° da Lei n.º032/2012, de 14 de Agosto incumbe ao Estado, 

as regiões autónomas e as autarquias locais assegurar a promoção das medidas necessárias a reabilitação 

de áreas urbanas que dela careçam. 

 

Os proprietários dos edifícios ou suas frações tem o dever de assegurar a sua reabilitação, nomeadamente 

realizando todas as obras necessárias a manutenção ou reposição da sua segurança, salubridade e arranjo 

estético. 

 

Em 30 de Junho de 2012, foi classificada pela Unesco e inscrita na lista como Património da Humanidade 

a "Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e as suas Fortificações'', que compreende: 

-O Castelo de Elvas; 

-A Praça-forte de Elvas; 

-As Muralhas de Elvas; 

-0 Aqueduto da Amoreira, construído para permitir resistir a longos cercos; 

-0 Forte de Nossa Senhora da Graça; 

-0 Forte de Santa Luzia; 

-0 Fortim de São Mamede; 

-0 Fortim de São Pedro; 

-0 Fortim de São Domingos; e 

-0 Centro Histórico de Elvas. 

 

A Câmara Municipal de Elvas tem desenvolvido diversos tipos de ações no Centro Histórico de Elvas, 

com a finalidade de manter e recuperar todo o seu património construído, nomeadamente: 

 

1. Aquisição de nove prédios da Faceira da Cisterna com vista à sua posterior demolição e por 

forma a possibilitar a melhoria da acessibilidade ao Castelo e Muralhas. 

2. Aquisição e recuperação de um prédio na Parada do Castelo para o funcionamento de um posto 

de atendimento turístico. 

3. Aquisição de um prédio no Largo de S. Martinho, antigo Conselho de Guerra, para o 

funcionamento do Centro de Artes e Ofícios. 

4. Recuperação dos antigos quarteis do Calvário e dos Reformados, para o funcionamento de 

instalações associativas. 

5. Aprovação do projeto e lançamento da empreitada de adaptação da antiga manutenção militar, a 

Museu Etnográfico e de Arqueologia. 

6. Recuperação do antigo açougue para espaço museológico - Sinagoga. 

7. Recuperação da antiga casa dos fornos no Baluarte do Príncipe para reservas do MACE. 
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Apesar de se notar uma melhoria significativa em termos estéticos, na área do Centro Histórico de Elvas 

continuamos a deparar-nos inúmeros imoveis degradados, dispersos por todo o aglomerado, conforme 

se poderá observar na imagem seguinte: 

 
 

 
Com o desenvolvimento de todas estas ações, a Camara Municipal de Elvas tem exata noção, das 

dificuldades de recuperação com que inúmeros munícipes se deparam em termos do licenciamento ou 

comunicação previa para a recuperação e reabilitação dos seus imoveis, bem como os custos que estas 

operações de reabilitação urbana exigem, não se tomando assim atrativo para os proprietários ou 

senhorios desses prédios ou frações localizadas no Centro Histórico de Elvas a sua reabilitação. 

 

Deste modo, deve o Município manter um programa de incentivo de reabilitação urbana, para evitar que 

muitos dos imoveis degradados, acabem por entrar em posse administrativa. 

 

1 - Tipo de operarão de reabilitação urbana: 

 

Os municípios podem optar pela realização de uma operação de reabilitação urbana, simples ou 

sistemática. A operação de reabilitação urbana simples consiste numa intervenção integrada de 

reabilitação urbana de uma área, dirigindo-se principalmente à reabilitação do edificado, num quadro 

articulado de coordenação e apoio da respetiva execução. 
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A operação de reabilitação urbana sistemática, dado que esta consiste numa intervenção integrada de 

reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, 

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

revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento publico. 

 

O dever de reabilitação que impede sobre os proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos 

sobre edifícios ou frações compreendidos numa área de reabilitação urbana e densificado em função dos 

objetivos definidos na estratégia de reabilitação urbana ou no programa estratégico de reabilitação 

urbana, bem como o tipo de operação de reabilitação urbana, que será alvo de aprovação mais tarde. 

 

2 - Tipo de entidade gestora: 

 

Podem revestir a qualidade de sociedade gestora: 

a) O município; 

b) Uma empresa do sector empresarial local;  

Nos termos do n.º 3 do artigo 10.° da Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto, apenas a quando da aprovação 

da estratégia de reabilitação urbana ou do programa estratégico de reabilitação urbana e que e adotado 

qual o tipo de entidade gestora. 

 

3 - Critérios subjacentes a delimitação da área abrangida: 

 

3.1- Localização geográfica. 

 

Como atesta a classificação da UNESCO o Centro Histórico de Elvas e as muralhas seiscentistas que o 

cercam, apresentam-se com um património particularmente valioso, único, singular e autêntico, com 

diversos períodos de expansão bem marcados e perfeitamente identificados, que pela sua unidade, 

integração na paisagem e valor histórico, importa reabilitar e revitalizar. Assim, a localização da área 

destinada a ser identificada como Área de Reabilitação Urbana e limitada ao Centro Histórico de Elvas 

e as muralhas seiscentistas que o cercam. 
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3.2 - Imoveis com interesse: 

 

Além de toda a área construída, que abrange núcleo árabe, a antiga judiaria, edifícios brasonados, a 

malha urbana medieval e ocupação seiscentista, ha a destacar os seguintes im6veis, classificados 

individualmente e não classificados individualmente: 
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3.3 - Objetivos estratégicos a seguir: 

 

São objetivos desta área de reabilitação urbana: 

a) A salvaguarda do património histórico, arqueológico, arquitetónico e urbanístico; 

b) A promoção da revitalização do conjunto urbano do Centro Histórico; 

c) Estabelecer a segurança e salubridade do edificado; 

d) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionamento dos edifícios de acordo com as 

necessidades de cada uma das funcionalidades; e 

e) Conservar e valorizar a preservação da imagem da área de intervenção e o reforço do seu sentido 

urbano. 

 

3.4 - Enquadramento da área de reabilitação urbana nos PMOT's em vigor (Pianos Municipais de 

ordenamento do Território): 
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As áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos, que em virtude da insuficiência, 

degradação ou obsolescência dos edifícios, justifiquem uma intervenção. 

 

As áreas de reabilitação urbana abrange, designadamente, o centro histórico, património cultural imóvel 

classificado e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

 

No Plano Diretor Municipal, à área do PDM já delimitava a Área de Reabilitação Urbana, que integrava 

um Espaço Cultural, estando sujeita a área em questão a Plano de Pormenor de Salvaguarda e 

Valorização, executado e em vigor, constituindo uma classe de espaço, designado como Espaço 

Histórico Central no próprio Plano de Urbanização de Elvas, também executado e em vigor. 

 

4 - Âmbito temporal: 

 

No caso de aprovação da delimitação da área de reabilitação urbana, não ter lugar em simultâneo com a 

aprovação da operação de reabilitação urbana a desenvolver nessa área, aquela delimitação caduca se, 

no prazo de 3 anos, não for aprovada a correspondente operação de reabilitação, (nos termos do artigo 

15.º da Lei n.º32/2012, de 14 de Agosto), onde se insere, neste caso, a presente proposta. 

 

5 - Planta com a delimitação da área abrangida, nos termos da Alínea b) do n.ºl do artigo 

13° da lei n° 32/2012, de 14 de agosto: 

 

A área de reabilitação urbana de Elvas tem 116 hectares e é delimitada de acordo com a planta em anexo. 
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