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1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se proceder à alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Zona Antiga do Sabugal (ARU - 

ZAS), de modo a integrar a área do Parque Urbano contemplada no Plano de Urbanização do Sabugal, bem como 

algumas áreas urbanas complementares. 

1.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (doravante designado por RJRU), estabelecido pelo Decreto-Lei nº 

307/2009 de 23 de outubro com as ulteriores alterações, determinou a competência dos municípios no 

estabelecimento da sua atuação para a reabilitação urbana, através do desenvolvimento da estratégia de reabilitação, 

assumindo-se esta como uma componente indispensável da política das cidades e da política da habitação. Na 

estratégia de reabilitação urbana definida para o município convergem objetivos de requalificação e revitalização das 

cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, procurando-se uma 

sustentabilidade a longo prazo nas suas dimensões Económica, Social e Ambiental. 

A presente proposta de alteração de delimitação da ARU – ZAS, enquadra-se no regime jurídico regime jurídico da 

reabilitação urbana, Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as ulteriores alterações, designadamente no 

n.º6 do artigo 13º. 

1.2. ANTECEDENTES 

Com base neste enquadramento legislativo, a Câmara Municipal do Sabugal, delimitou a Área de Reabilitação Urbana 

da Zona Antiga do Sabugal (ARU - ZAS), aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de 26 de setembro de 

2014 e publicada a 9 de dezembro em Diário da República, sob o Edital n.º 1099/2014. 

Na sequência dessa deliberação, e de forma a avançar com o processo de aprovação da Operação de Reabilitação 

Urbana, a que alude o artigo 16.º do Regime jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), foi elaborado uma versão 

preliminar de PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA”, em junho de 2016, que não chegou a ter 

uma versão final que desencadeasse o procedimento efetivo de aprovação. 

Na expectativa de captar apoio financeiro, a Câmara Municipal do Sabugal submeteu o Plano de Ação de 

Regeneração Urbana (PARU) do Sabugal à Autoridade de Gestão do Centro 2020 a 29 de junho de 2016, tendo sido 

aprovado a 28 de outubro de 2016, contratualizado a 5 de dezembro de 2016 estando estratégica e formalmente 

enquadrado pelo conteúdo da memória descritiva e justificativa da ARU-ZAS e pelo instrumento enquadrador da 

Operações de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) do 

Sabugal, ainda que numa versão preliminar não aprovada. 

1.3. OBJETIVOS 

O município do Sabugal pretende promover a reabilitação e requalificação do espaço público, que incide sobre a 

continuidade da intervenção da “Requalificação das Margens do Côa entre a Ponte Açude e a Praia Fluvial”, associada 

à área definida no Plano de Urbanização (Parque urbano e estrutura verde secundária) que detém já funções de 

recreio, associadas a espaço livre público que usufrui das componentes ambientais e da biodiversidade inerentes a 

esta zona ribeirinha, por via da existência da Praia Fluvial do Sabugal. 
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Contudo, revela-se importante dar continuidade a esta lógica de intervenção pública que dê ao parque a escala urbana 

ambicionada no Plano de Urbanização e que, sobretudo, permita que este parque, mantendo as suas componentes 

naturais e de biodiversidade, seja a verdadeira ligação da cidade ao rio, quer das zonas urbanas que lhe estão 

imediatamente contíguas (áreas sobretudo de habitação) quer do resto da cidade e entre margens, onde a criação de 

acessos facilitadores e inclusivos, que proporcionem o passeio, o usufruto, a vivência e fluidez de utilização de 

percursos pedonais e lúdicos, um lugar onde a natureza na sua forma mais pura e a cidade na sua forma mais 

estereotipada se interpenetrem e que, desse entrosamento resulte a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

2. CARATERIZAÇÃO DA ÁREA A INTEGRAR NA ARU 

A área a integrar na ARU prende-se com a estrutura ecológica da cidade que se assume como um dos elementos 

mais importantes, devido ao seu múltiplo papel no equilíbrio urbano, proporcionando não apenas benefícios ecológicos 

(e ambientais), como também serviços sociais e económicos, domínios que constituem os três pilares da 

sustentabilidade. 

A Estrutura Ecológica da paisagem de um determinado território reconhece os sistemas ecológicos fundamentais e 

orientadores de uma implementação sustentável da estrutura edificada de forma a promover a biodiversidade em 

ambiente urbano.  

A definição de uma Rede de Corredores Verdes com base na Estrutura Ecológica proporciona um instrumento eficaz 

de requalificação ambiental de territórios desestruturados, com especial ênfase nas áreas urbanas. Estas estruturas 

têm dado um contributo significativo na compatibilização das áreas ecologicamente sensíveis com o desenvolvimento 

e reestruturação do tecido urbano. 

O Plano de Urbanização do Sabugal engloba a área do território do município incluída em perímetro urbano pelo Plano 

Diretor Municipal (PDM) eficaz e, ainda, os solos rústicos complementares que se revelaram necessários para 

estabelecer uma intervenção integrada de planeamento. Inseridas na área de intervenção do Plano de Urbanização, 

estão as áreas designadas por “Áreas de componentes ambientais” a que refere a seção I do Capítulo II - Estrutura 

Ecológica, do regulamento do Plano de Urbanização do Sabugal em vigor, nomeadamente os espaços livres que 

correspondem a  

 Estrutura Verde Periurbana,  

 Estrutura Verde Urbana 

 Parque. 

O mesmo identifica que “A melhoria da qualidade e a valorização em geral dos sistemas urbanos, onde a segurança, 

a estética e a história são parâmetros obrigatórios, passa por uma aceitação global da existência e operacionalidade 

da rede de espaços livres em que estes se tornam complementos das edificações, e uma vez abordados em conjunto 

passam a constituir o tecido urbano possibilitando uma multiplicidade de funções.” 

O espaço destinado a Parque Urbano do Sabugal é, conforme indica o artigo 70.º do regulamento do Plano de 

Urbanização do Sabugal, “destinado a recreio e lazer da população” desempenhando, assim, uma função urbana 

essencial na cidade. A área do Parque Urbano está delimitada no Plano de Urbanização do Sabugal (PUS). Esta área 

é, no essencial, constituída por: 
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 Espaços Verdes Públicos de Recreio (áreas públicas de recreio da área delimitada como Parque Urbano),  

 Espaços Verdes de Proteção (Espaços de biodiversidade/galeria ripícola da área delimitada como Parque 

Urbano) 

 Espaços Verdes de Produção (Área agrícola na zona da área delimitada como Parque Urbano) 

 Espaços Verdes sem utilização (antigas áreas agrícolas que se encontram sem atividade produtiva 

 

    

 

Figura 1 – Parque Urbano 

A delimitação da atual ARU-ZAS engloba a área da memória e da cultura (núcleo histórico e zona extramuralhas), e 

duas áreas consolidadas adjacentes, uma a Este e outra a Sudeste, num total de cerca de 28.13ha. Esta área a 

Sudeste englobava já uma parte da área do Parque Urbano definido no PUS, mas apenas a que se encontra 

imediatamente adjacente à área da zona urbana antiga. 

Esta segmentação da área definida como Parque Urbano no PUS não favorece, no âmbito da ARU, que o processo 

de reabilitação do espaço verde público, sobretudo no que respeita aos objetivos de “…reforçar as zonas pedonais 

na cidade”, “Requalificar os espaços verdes …” e “promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica 

dos espaços urbanos” seja integrado e que as intervenções públicas e privadas sejam catalisadoras uma da outra, 

criando um processo sustentável de reabilitação. 
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Efetivamente, uma intervenção pública no Parque Urbano que diversifique as suas funções através da potenciação 

da sua biodiversidade (espaços verdes de recreio – fluvial, de descanso, desportivo, pedagógico, cultural, etc. / de 

introdução da atividade agrícola na vivência urbana – hortas públicas / proteção ambiental do rio e suas margens), 

poderá estimular o investimento privado no parque edificado da ARU e nas atividades que nele se apoiam, sobretudo 

quando combinado com instrumentos financeiros disponíveis, de apoio à reabilitação do parque edificado. 

3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA ANTIGA DO SABUGAL E PARQUE 

URBANO 

3.1. FUNDAMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Com o reajustamento da delimitação da ARU, onde a potenciação dos benefícios, sociais, ambientais e ecológicos 

resultantes do espaço urbano envolvente ao Rio Côa são fundamentais na promoção do desenvolvimento sustentável 

procurado no processo de reabilitação urbana, julga-se ser de adicionar os seguintes objetivos estratégicos à 

estratégia da ARU-ZASPU: 

 Valorizar e reforçar a identidade única do território através da revitalização e reabilitação integrada do seu 

património natural, histórico, cultural e económico; 

 Preservação e salvaguarda dos valores e recursos naturais, integrando-os num sistema de espaços verdes 

estruturado a nível concelhio encarando a sede de concelho como exemplo a seguir; 

 Facilitar a criação de um Parque Urbano com múltiplas funções (ambientais, económicas e sociais) 

assumindo o rio como eixo físico e cultural central de desenvolvimento da cidade e das suas das suas 

funções urbanas, otimizando as suas potencialidades, paisagísticas, naturais, produtivas, recreativas e 

turísticas, tanto na margem esquerda como da margem direita; 

 Garantir a acessibilidade pedonal inclusiva ao rio a partir dos principais arruamentos e espaços livres que 

sirvam ambas as margens; 

3.2. ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ARU ZASPU 

A proposta da delimitação da área abrangida inclui a área do Parque Urbano contemplada no Plano de Urbanização 

do Sabugal, sem prejuízo de eventuais acertos nos limites (de acordo com os reais limites de propriedade) bem como 

algumas áreas urbanas complementares, de forma a abranger também os espaços públicos (acessibilidades viárias 

e pedonais) fundamentais para garantir a acessibilidade ao Parque Urbano tais como uma parte da Rua Cidade da 

Guarda e da Rua Marquês de Pombal, que possam ser requalificadas de forma a garantir uma melhoria significativa 

da qualidade dos percursos pedonais e da sua natureza inclusiva, possibilitando acessos facilitados destas às áreas 

de recreio e lazer do parque urbano. Propõe-se ainda, por questões de continuidade da área a delimitar, integrar as 

áreas edificadas intersticiais entre essa rede viária e pedonal e a área do parque urbano, perfazendo uma área total 

de 62,98 ha. 
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Figura 2 – Proposta de alteração da delimitação da ARU-ZASPU  

Considerando-se assim com base nos pressupostos e objetivos propostos que a Área de Reabilitação Urbana – Zona 

Antiga do Sabugal, passe a designar-se Área de Reabilitação Urbana – Zona Antiga do Sabugal e Parque Urbano 

(ARU-ZASPU). 

4. PROPOSTA DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

A realização de ações de Reabilitação contidas na ARU, assim como a situação de facto na qual se encontram os 

imóveis, será conjugada com a aplicação de incentivos, benefícios relacionados com os seguintes impostos: 

 Quanto ao IMI 

Os prédios urbanos localizados na Área de Reabilitação Urbana – Zona Antiga do Sabugal e Parque Urbano, 

que forem objeto de reabilitação até à extinção da ARU, beneficiam de isenção por um período de cinco 

anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação. 

Os prédios rústicos localizados na Área de Reabilitação Urbana – Zona Antiga do Sabugal e Parque Urbano, 

que se encontrem a ser utilizados para fins compatíveis com os de parque urbano, tais como utilização 

agrícola permanente, a isenção de IMI por um período de cinco anos. 

 Quanto ao IMT 

A primeira transmissão onerosa de prédio urbano ou fração autónoma localizado na Área de Reabilitação 

Urbana – Zona Antiga do Sabugal e Parque Urbano e que se destine exclusivamente a habitação própria 

e permanente, é passível de isenção. 
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Isenção de IMT de prédios rústicos localizados na Área de Reabilitação Urbana – Zona Antiga do Sabugal 

e Parque Urbano, de forma a facilitar a permuta para fins de utilização pública a que se destina o parque 

urbano. 

 Quanto às taxas administrativas 

Isenção de pagamento das taxas administrativas cobradas pela Câmara Municipal do Sabugal, no âmbito 

dos processos relativos a ações de reabilitação em edifícios abrangidos pela Área de Reabilitação Urbana 

– Zona Antiga do Sabugal e Parque Urbano. 
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