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A) Titulo: Operação de Reabilitação Urbana Simples – 5 anos de experiência 

Autores: Arqtos da Divisão de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Almada 

Oradores: Arqta. Fátima Alves Bulcão e Arqto. José António Santos 

B) Sinopse: Existe um histórico significativo de práticas de gestão e de ação municipal de reabilitação e 

regeneração urbanas com resultados expressivos como foi o caso do RECRIA e RECRIPH, quer por via 

de intervenções com caráter mais integrado e sistemático como foram os casos de um conjunto de 

quarteirões do Núcleo Histórico de Almada (OIDPS). 

No entanto comparativamente e ao fim de 5 anos de ORU verifica-se um investimento privado no valor 

de mais de 8 milhões enquanto no RECRIA num período de 22 anos o investimento foi de 3,5 milhões. 

Estão intervencionados 330 fogos dos quais 115 (35%) estavam devolutos e integram maioritariamente o 

mercado de arrendamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Concelho estão em vigor sete áreas de reabilitação urbana (Almada, Pragal, Cova da Piedade, Monte 

da Caparica, Porto Brandão e Trafaria) e uma em fase de aprovação (Sobreda de Caparica), que se têm 

revelado como um importante instrumento de apoio ao edificado privado. 

Em Cacilhas, o desenvolvimento da ARU com um volume significativo de investimento privado no 

edificado das duas frentes da rua, já concretizado e em pleno funcionamento (Ocupação habitacional, 

Unidades de Alojamento Turístico e Comércio diversificado), está a completar uma operação de sucesso, 

já com nova delimitação em aprovação. A autarquia tem investido durante este período em intervenções 

físicas com a consequente transformação e dinamização destas áreas. 

Destaca-se a importância dada pela imprensa escrita e reportagens nos meios audiovisuais nesta área. 

É neste contexto que o aprofundamento de uma estratégia de revitalização/regeneração dos núcleos 

históricos do Concelho encontra no instrumento ARU/ORU uma ferramenta adequada á prossecução de 

uma política municipal que passa pelo envolvimento de todo os parceiros relevantes, públicos e privados, 

individuais e institucionais, na mobilização dos meios financeiros e técnicos indispensáveis á obtenção de 

resultados robustos (escala e sustentabilidade) a nível local e regional. 
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