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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO 

CENTRO HISTÓRICO DE LOULÉ 

1. INTRODUÇÃO 
O presente documento apresenta a proposta para a delimitação e a estratégia de 

Reabilitação Urbana para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de 

Loulé, nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. 

 

O entendimento dos conceitos de Área de Reabilitação Urbana, Reabilitação Urbana e 

Reabilitação de Edifícios para efeitos da presente proposta de delimitação, é o que consta 

do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana: 

• Área de Reabilitação Urbana - a área territorialmente delimitada que, em virtude da 

insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização 

coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, 

segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de 

uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de 

pormenor de reabilitação urbana;  

• Reabilitação Urbana – é uma forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano 

existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo, ou em 

parte substancial e modernizado através da realização de obras de remodelação ou 

beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços 

urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios; 

• Reabilitação de edifícios - é a forma de intervenção destinada a conferir 

características adequadas de desempenho e de segurança funcional, estrutural e 

construtiva a um ou a vários edifícios, às construções funcionalmente adjacentes 

incorporadas no seu logradouro, bem como às frações eventualmente integradas nesse 

edifício, ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais, determinadas em função das 

opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o 

mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender uma 

ou mais operações urbanísticas; 

 

A proposta de se constituir a Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Loulé 

constitui-se na sequência natural da experiência da criação da Área Critica de 
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Recuperação e Reconversão Urbanística (Decreto n.º 26/2007, de 2 de novembro), sendo 

sintetizada nas seguintes ideias: 

• Reabitar a cidade, aumentar a coesão social, rejuvenescer o centro histórico, atrair 

novas famílias, fixar empresas e fomentar a criação de emprego; 

• Reocupar e reutilizar o edificado existente, compactar a cidade consolidada aumentando 

a qualidade ambiental e a eficiência energética; 

• Dar prioridade à conservação periódica do edificado; 

• Reabilitar o edificado degradado atendendo ao risco sísmico e de incêndio; 

• Manter e valorizar a memória da cidade, restaurar o património histórico, arquitetónico 

e paisagístico; 

• Manter, recuperar, valorizar e requalificar os equipamentos coletivos e o espaço público. 

 

Ao longo dos últimos anos destaca-se o forte investimento municipal e de fundos 

comunitários, realizado no centro histórico/urbano, tendo em vista o efeito de 

arrastamento estruturador e dinamizador das ações e investimentos dos particulares. 

Refira-se que para além da reabilitação de vastos troços de infraestruturas urbanas, 

como a Praça da Republica, a envolvente ao Mercado Municipal, a envolvente ao Castelo, 

a Avenida José da Costa Mealha ou o Largo de S. Francisco, foram reabilitados e criados 

diversos equipamentos para serem âncoras da estratégia de regeneração do centro da 

cidade, como por exemplo o Cineteatro, o Mercado Municipal, o Arquivo Municipal e a 

igreja Nossa Senhora da Conceição.        

 

A estratégia de reabilitação urbana irá ser descrita neste documento segundo os 

parâmetros definidos no art.º 30º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 

de agosto, nomeadamente: 

a. Apresentar as opções estratégicas de reabilitação da área de reabilitação urbana, 

compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

b. Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana; 

c. Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da 

operação de reabilitação urbana; 

d. Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da 

respetiva operação de reabilitação urbana; 

       

A criação da ARU do Centro Histórico de Loulé será mais um meio colocado ao dispor do 

cidadão, constituindo-se num indiscutível apoio económico à regeneração do tecido 
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construído privado, melhorando as condições de habitabilidade, redignificando o território 

e o seu tecido construído. 

2. CRITÉRIOS SUBJACENTES À DELIMITAÇÃO 
Conforme está previsto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana as áreas de 

reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, 

degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma 

intervenção integrada. Podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, 

património cultural, imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de 

proteção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. 

 

Na perspetiva de estabelecer limites precisos da futura área de intervenção que abrange 

maioritariamente uma área da freguesia de S. Clemente e uma área da freguesia de S. 

Sebastião, importa agora clarificar os critérios que levaram à sua definição.  

ENQUADRAMENTO 

 
O Algarve 

O Algarve é a região mais a sul de Portugal Continental. Com uma área de 5,412 km2 e 

uma população de 450 585 habitantes, constitui uma das regiões turísticas mais 

importantes de Portugal e da Europa.  

O turismo consiste na principal atividade económica da região algarvia, que assenta nos 

lucros da sua oferta um crescimento económico notável. Graças ao tempo apelativo e à 

melhoria das condições de vida das populações a que se assistiam nas últimas décadas, o 

Algarve é a única zona do país, a par das grandes áreas urbanas de Lisboa e do Porto, a 

registar um crescimento da população. 

 

Loulé 

A TERRA 

O concelho de Loulé, situado no centro da região do Algarve, dispõe-se em anfiteatro 

virado a sul e ao mar, aberto à influência mediterrânica e do Norte de África. Dos seus 

pontos mais altos, desfruta de magnificas vistas panorâmicas que se estendem da serra 

do Caldeirão, à estreita orla do litoral quase plana, atravessando o barrocal, faixa de 

transição de solos agrícolas e água abundante. Aqui se situa a cidade de Loulé, abrigada 

dos ventos frios do norte e do quente e abafado Levante, bem como dos ventos 

oceânicos temperados do Poente, graças ao maciço serrano envolvente. 
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O concelho ocupa uma superfície de 765 Km2. Banhado a sul e sudoeste pelo oceano 

Atlântico, é limitado a norte pelo concelho de Almodôvar, no Alentejo, a nascente pelos 

de Alcoutim, Tavira e São Brás de Alportel, a sudeste pelo de Faro, a poente pelos de 

Silves e Albufeira. Está dividido em 9 freguesias: Almancil, Alte, Ameixial, Boliqueime, 

Quarteira, Salir, União das freguesias de Querença/Tôr/Benafim, São Clemente e São 

Sebastião. A cidade de Loulé distribui-se pelas duas últimas freguesias. 

 

AS GENTES 

Há notícia de vestígios de ocupação da terra louletana datados do Paleolítico e do 

Neolítico. Por aqui passaram povos do Mediterrâneo Oriental, atraídos pela riqueza 

mineira da Península Ibérica: Fenícios, Gregos e Cartagineses. Durante oito séculos os 

Romanos instalaram-se na região, desenvolvendo a economia e deixando numerosos 

vestígios da sua ocupação. Os Visigodos que aqui permaneceram por quase três séculos 

deixaram restrito acervo arqueológico. No século VIII, os Muçulmanos conquistaram o 

território mantendo-se por cinco séculos no Sudoeste da Península. Loulé tornou-se um 

dos principais núcleos urbanos do principado independente de Silves, próspero centro 

comercial e cultural. O castelo de Loulé foi conquistado aos Muçulmanos em 1249, mas 

só uns anos mais tarde, D. Afonso III, rei de Portugal, recebe de Castela o controlo da 

povoação. Manda reconstruir a muralha com o perímetro atual e concebe um foral à vila 

com vista ao seu repovoamento. A vila de Loulé mantém-se pouco povoada até final do 

século XIV. Em 1385, D. João I, cria incentivos para atrair a população rural a instalar-se 

intramuros. Nos quatro séculos seguintes assiste-se a uma estagnação populacional 

atribuída a fatores como catástrofes ambientais, efeito devastador da peste, a lenta 

retoma dos Descobrimentos e a momentos de instabilidade politica e militar. No final do 

século XIX e até 1940, a população aumenta com o êxodo do interior do concelho, a 

construção de pequenas unidades fabris e a melhoria das acessibilidades viárias. Nas 

décadas de 1950 a 1970, regista-se um decréscimo acentuado da população com a 

migração para os polos urbanos industriais do litoral e a emigração para a Europa 

desenvolvida. Na década de 1980, a população da vila volta a crescer aceleradamente 

sobretudo na freguesia de São Clemente. De acordo com os Censos de 2011 assiste-se 

no núcleo histórico ao envelhecimento da população, quase um quarto dos moradores 

tem mais de 65 anos e as crianças com menos de 15 anos estão pouco representadas. 

Estes dados já eram referenciados com estas percentagens no Censos de 2001. 

 

EVOLUÇÃO URBANA 

Desde o final do séc. XIII, que a cidade se apresenta sectorizada, em torno do castelo, 

em várias zonas com planeamento urbano específico. Referenciam-se: 
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- O bairro a norte do perímetro amuralhado, no eixo principal da entrada da vila, na 

estrada de Portugal (Arrabalde), referenciado como o local de residência da classe 

média; 

- A Mouraria – bairro a sul do perímetro amuralhado, também referenciado como a 

Mouraria na Corredoura, havendo também referências à “Horta da Mouraria”, espaço 

verde agrícola explorado pela comunidade islâmica; 

- A Sapataria – a nascente do perímetro amuralhado, e da estrada medieval para São 

Brás, perto do Mosteiro de São Francisco (atual Graça) e do Hospital de Nossa Senhora 

dos Pobres, referenciado como o bairro da classe baixa, atendendo ao tipo de edifícios 

que o compõem; 

- A Judiaria – no lado poente do perímetro amuralhado com uma possível localização nas 

imediações do atual Largo de São Francisco, ou no sector poente do Arrabalde, sendo 

que alguns judeus viviam no Arrabalde e foram obrigados a viver na Judiaria durante as 

perseguições religiosas da segunda metade do século XV. 

 

Ao longo dos sécs. XV e XVI, parte do sector nascente é ocupado pela Misericórdia e 

surge no sector poente a ermida de S. Sebastião. No séc. XVII edificam-se as capelas de 

N. Sr.ª da Conceição, N. Sr.ª do Pilar e N. Sr.ª do Carmo e ainda, inicia-se o Convento do 

Espírito Santo, sendo todos estes edifícios adossados às muralhas. 

Fora das muralhas e no acesso para Tavira, edifica-se em 1600 a Ermida das Portas do 

Céu. 

Em 1719, já havia habitações a Norte, sul e oeste dos limites das cercas do Convento da 

Graça, sector Oriental. 

O abalo sísmico de 1755, destrói parte das cercas e a igreja do Convento da Graça, parte 

do Convento do Espírito Santo e grande parte dos troços e torres da muralha do castelo. 

Em 1756, para alojar os desabrigados, do sismo, é aberta a Rua das Cabanas no sector 

sul, que continuava a ser o sector menos prestigiado da cidade, enquanto, no sector 

norte se construíam imóveis apalaçados. Na rua do Colégio (que nascia em função do 

solar dos Gama Lobos, 1775) ou na rua Ancha e rua de Portugal, onde residiam os 

oficiais (capitães e capitão – Mor) e o maior número de proprietários de terras sendo na 

mesma rua Ancha que os franceses instalaram o seu quartel-general em 1807.     

Entre 1834 e 1836, expropriam-se as ordens religiosas e o castelo é desafetado à 

jurisdição militar em 1835 e nas décadas seguintes, sucede-se a ocupação dos referidos 

espaços pela função residencial e pequeno comércio, primeiro ao longo dos troços 

amuralhados Norte (Praça de Loulé) e Sul (Rua da Corredoura) e a um ritmo mais lento, 

ao longo dos sectores Poente e Nascente. A Praça de Loulé passa a ser o local mais 

prestigiado, pela construção de três solares no alto da Praça e acentua-se o prestígio 



ARU CENTRO HISTORICO LOULÉ 

 

                                                                                                                             

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  8-39 

 

como lugar privilegiado de residência de profissionais liberais e proprietários, nas Ruas 

da Cadeia, Martim Farto, dentro das Muralhas e rua da Corredoura, na transição para o 

sector Sul, enquanto o sector Norte se mantém estável.    

A profunda crise agrícola do final do século XIX e as novas oportunidades de trabalho 

criadas pela era da industrialização originou a migração da população rural para os 

centros urbanos e o crescimento da população levou à necessidade da vila se 

desenvolver rapidamente, e com a urbanização da Quinta do Olival de São Francisco, a 

vila expande-se para poente, área que se veio a integrar na recém-criada Freguesia de S. 

Sebastião, por decreto régio em 1890, a partir da divisão da secular Freguesia de S. 

Clemente. 

Este novo espaço foi concebido segundo um desenho urbano "moderno" de 

características reticuladas, ruas essas desenhadas a partir de caminhos existentes 

formando quarteirões retangulares e espaços públicos nas suas interceções com forma 

triangular. No plano da arquitetura, são edifícios de corrente vernácula, de um ou dois 

pisos, associados ao fenómeno de novas oportunidades de trabalho que acabou por atrair 

a Loulé a população das freguesias do interior do Concelho e de fora deste, para 

trabalharem em pequenas unidades fabris artesanais que entretanto ali se vieram a 

instalar, à exceção da fábrica da Moagem Louletana. 

É, também, deste período o Bairro a sul do Convento da Graça, também ele de prédios 

de um piso, mas com mais cuidados e decorados destinados à venda para uma classe 

média de funcionários públicos menores e empregados lojistas. É composto por uma rua 

principal (Rua António José de Almeida) cruzada por duas ruas perpendiculares.  

 

Entre 1873 e 1904, regista-se uma grande alteração, entre o sector central e o sector 

Oriental, na conceção e execução da Av. Marçal Pacheco, a atual ligação Loulé – Faro, 

destruindo-se os dois solares no alto da Praça de Loulé, a capela Nossa Sr.ª do Carmo e 

os respetivos restos de muralhas, desaparece um pequeno quarteirão entre a rua dos 

Grilos e o Terreiro do Ricardo e todo o traçado da rua do Mestre Ricardo é alargado com 

as demolições subsequentes, ficando o Largo dos Inocentes, ligado continuamente com a 

Praça de Loulé. Ainda no último quartel do séc. XIX, densifica-se a ocupação, no sector 

sul e nasce a urbanização do Olival de S. Francisco no sector Poente em 1888.  

 

Entre 1900 e 1925, regista-se a maior alteração do desenho urbano, no sector central, 

com a construção do mercado e ruas de serviço. Neste período é despoletada a expansão 
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para Nascente com a abertura da Av. José da Costa Mealha e das respetivas 

transversais.  

 

O projeto da Avenida José da Costa Mealha foi oferecido pelo próprio à Câmara Municipal 

de Loulé em 1918, juntamente com quinze mil escudos para a sua concretização. Esta 

avenida consiste num largo eixo este-oeste composto por oito quarteirões de cada lado e 

abertura de ruas transversais, que por sua vez possibilitaram um crescimento ortogonal 

para norte e para sul quase ilimitado, invadindo zonas e propriedades agrícolas sem 

qualquer edificação. A sua função urbana era ligar a Praça, entretanto renomeada para 

“Praça da República” à estrada de São Brás, mas o seu papel social era bem mais 

complexo e idealizava o “passeio público” ou “boulevard” e bem como os equipamentos 

de lazer e outros: o Ateneu, o Coreto, o Cineteatro, as diversas associações e clubes.  

A conceção urbanística projetada em 1888/1890 foi concretizada por José da Costa 

Mealha, comerciante e grande benemérito local [que foi presidente da Câmara Municipal 

de Loulé de 1905 a 1907 (e depois 2 curtos períodos em 1908 e 1909)], é inovadora e 

revolucionária para os critérios ao virar do século e colocou Loulé ideologicamente 

alinhada com as principais capitais da Europa e mesmo vanguardista para os parâmetros 

nacionais. José da Costa Mealha pretendeu libertar Loulé do seu perfil medieval para se 

tornar uma grande cidade, burguesa, comercial e cosmopolita.  

 

As construções que ali iriam nascer são de uma arquitetura que serve os interesses desta 

burguesia: habitações unifamiliares de grandes dimensões, com a fachada muito 

decorada com cantarias, estuques, ferro forjado e madeira, numa linguagem que 

pretende demonstrar o bom gosto do proprietário. A Arte Nova adaptar-se-ia a esta 

ideologia. A habitação burguesa poderia ser com um piso, se servia de residência a um 

profissional liberal ou a um proprietário agrícola; ou com dois pisos, se o proprietário 

fosse um comerciante, ficando no piso térreo várias lojas, a do próprio e outras de 

arrendamento, e no piso superior as divisões de habitação. 

 

Em 1932, procedeu-se à abertura de uma nova artéria perpendicular à Avenida José da 

Costa Mealha, a Avenida Marechal Carmona (atual Avenida 25 de Abril) que prolongava o 

eixo norte/sul definido pela Avenida Marçal Pacheco [e sendo talvez a realização 

ideológica entre a capital de distrito (Faro) e a capital da Nação (Lisboa)], consolidando a 

malha ortogonal, assumindo-se como um novo eixo de crescimento alternativo e 

complementar ao eixo este/oeste da Praça da República e da Avenida José da Costa 

Mealha, e ligação à ancestral saída norte (Rua de Portugal), marcando a posição de 

centralidade de Loulé no Algarve, e perto do Alentejo.  
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A intervenção do Estado Novo esteve muito presente e imperativa no arranjo urbanístico 

na zona norte de Loulé (Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Ascensão Guimarães) e da 

Avenida Marechal Carmona, com expropriações da propriedade de Francisco de 

Mendonça; o eixo desta avenida foi o escolhido para a introdução de edifícios públicos 

que possuíam uma arquitetura standartizada comum a todo o país: a agência da Caixa 

Geral de Depósitos, o Edifício dos CTT, e o antigo Centro do Saúde, sendo por isso 

exemplos de uma arquitetura de regime aplicada a edifícios públicos. 

 

Mais tarde, em 15 de Novembro de 1953, e na presença de António de Oliveira Salazar, 

inaugurou-se no topo desta Avenida o monumento a Duarte Pacheco da autoria do 

arquiteto modernista Cristino da Silva, composto por uma coluna propositadamente 

incompleta com a evocação das suas obras integrada numa praceta ladeada por um 

muro com uma inscrição monumental das palavras de Salazar («Uma vida velozmente 

vivida e inteiramente consagrada ao progresso pátrio»). A escolha do local para a 

colocação do monumento travou a possibilidade de expansão desta avenida para norte. 

 

Definidas estas linhas urbanísticas, o desenvolvimento urbano de Loulé continuou, 

durante algumas décadas, segundo estas diretrizes, até ao apogeu do movimento 

modernista e do turismo, em que se sentiu a necessidade de estabelecer regras para a 

expansão urbana dos aglomerados, pelo que foram elaborados e solicitados planos de 

urbanização à Administração Central, para regular o desenvolvimento urbanístico dos 

aglomerados urbanos, com recurso aos materiais e tecnologias que permitiram construir 

depressa e em altura, e com uma intensa procura gerada pela atividade turística. 

 

DINÂMICAS 

A cidade que hoje se apresenta aos nossos olhos é produto do forte surto turístico que a 

fez crescer económica e urbanisticamente nas últimas décadas. Loulé é, nos dias de hoje, 

um dos principais centros urbanos do Algarve, ao lado de Faro e Portimão. 

 

Ao nível dos eventos a cidade é conhecida nacional e internacionalmente por ter um dos 

mais belos desfiles carnavalescos. O carnaval de Loulé cuja origem remota a 1906 é um 

cartaz turístico muito importante da região e atrai milhares de visitantes todos os anos. 

 

O festival MED, incluído no roteiro dos maiores festivais de “Word Music” da Europa, tem 

lugar no Centro Histórico da cidade de Loulé. Este festival, para além do alinhamento 

musical, passa também pela mostra gastronómica, pelas artes plásticas, animação de 

rua, artesanato, dança, workshops, e muito mais, com um claro objetivo de divulgar a 
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cultura dos países da Bacia do Mediterrâneo. O MED surgiu em 2004, numa tentativa de 

concretizar um festival que potenciasse a promoção do Concelho e permitisse qualificar e 

diversificar a oferta turística, promovendo e revitalizando a zona histórica da cidade, 

numa perspectiva de dinamização cultural e, simultaneamente, de divulgação da cultura 

do Mediterrâneo.  

 

A “Noite Branca” em Loulé nasceu em 2007. No último sábado de Agosto no centro da 

cidade o comércio está aberto e engalanado de branco, com montras decoradas a rigor e 

os assistentes vestidos a preceito, os bares voltam-se para a rua ou marcam a sua 

presença na via pública, nas diversas praças, ruas, cantos e recantos há animação. 

 

As festividades em louvor de Nossa Senhora da Piedade, popularmente designada por 

Mãe Soberana de Loulé, são uma das mais expressivas e singulares manifestações 

religiosas do Algarve. Articula-se de duas formas distintas: a religiosa, no culto da fé, e a 

profana, na exuberante e liberal manifestação do povo. Primeiramente tem lugar a 

chamada «Festa Pequena», que consiste em trazer a imagem da Senhora, no Domingo 

de Páscoa, desde a sua ermida, no Cerro da Piedade, para a Igreja de São Francisco. 

Este cerimonial antecede a «Festa Grande», que se realiza quinze dias depois. Durante 

essa quinzena, a Mãe Soberana é exposta à devoção dos fiéis, que lhe rendem culto com 

vigílias, novenas e sermões. A «Festa Grande» dá-se quando a padroeira dos Louletanos 

regressa ao seu santuário, situado bem lá no alto, no monte santo, de onde se avista 

todo o concelho de Loulé. 

 

O “Mercadinho de Loulé” realiza-se a partir de Maio até Setembro, todos os sábados, e 

pretende divulgar produtos tradicionais locais e regionais. Dezenas de bancas são 

colocadas nas ruas do centro histórico criando um ambiente pitoresco de grande 

interesse turístico, cultural e gastronómico. 

 

O Museu Municipal sendo uma estrutura polinucleada de espaços museológicos, que 

proliferam um pouco por todo o concelho, tem no complexo cultural instalado na 

alcaidaria do castelo: o Museu de Arqueologia, o Centro de Documentação e o próprio 

Castelo. É um equipamento cultural permanente que, para além das coleções visitáveis, 

ainda realiza atividades lúdicas e pedagógicas dirigidas para todas as faixas etárias, 

permitindo o diálogo entre a instituição dinâmica do Museu e os seus utentes. 

 

A Galeria de Arte do Convento Espirito Santo, outro importante equipamento cultural 

localizado bem no coração do centro histórico, mantém uma programação regular que 
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tem sido pautada por uma elevada e exigente qualidade em todo o trabalho 

desenvolvido.   

 

O Cineteatro apresenta um riquíssimo programa no domínio das artes do espetáculo ao 

longo de todo ano.   

URBANISTICOS Desenho 1 

O Plano Diretor Municipal de Loulé (PDM – Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/95, 

de 24 de agosto alterado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2004, de 26 de 

maio e publicado no Aviso n.º 5374/08, de 27 de fevereiro) atribui a categoria de Espaço 

Cultural à zona histórica de Loulé. Entende-se que estes espaços são importantes do 

ponto de vista histórico, cultural e ambiental, devendo ser preservadas as características 

das malhas urbanas, as características arquitetónicas dos edifícios de maior interesse e 

protegidos os imóveis classificados e a classificar.  

 

O Espaço Cultural de Loulé evidencia a memória e o desenvolvimento da cidade de Loulé 

retratando a história de Loulé e das suas gentes e mentalidades, para além das 

conjunturas e influências externas.  

Foi definida uma área de interesse cultural e respectivo perímetro que retratassem as 

etapas mais significativas do desenvolvimento urbano do aglomerado e das suas fases 

mais marcantes desde a Idade Média à 1ª metade do séc. XX, e que acumulasse esses 

testemunhos da história numa descoberta de exemplos de valor patrimonial e referencial 

no tecido urbano e correntes arquitectónicas e urbanísticas, pois todas as cidades estão 

em mutação constante e retratam épocas e vivências, transformando-se e renovando-se, 

pelo que se torna imperativo salvaguardar o que de melhor se fez e aceitar outras linhas 

e movimentos, com a devida salvaguarda dos núcleos históricos e de todas zonas de 

protecção e servidões administrativas. 

 

A Zona Especial de Proteção (ZEP) publicada pela Portaria n.º 425/85, de 5 de julho fixa 

o perímetro de proteção dos restos do Castelo, Igreja Matriz, Portal e Cruzeiro da 

Misericórdia e restos da Igreja da Graça, em Loulé, classificados como Monumentos 

Nacionais pelo Decreto n.º 9842/1924, de 20 de junho, e a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, classificada como imóvel de interesse público pelo Decreto n.º 39175/1953, 

de 17 de abril.  
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A Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU), publicada em 2007 

(Decreto n.º 26/2007, de 2 de novembro), delimitou em cerca de 35 hectares uma área 

que carecia de atenção urgente. 

DELIMITAÇÃO 

CARACTERISTICAS GERAIS Desenho 2 

Compreende todo o perímetro Intramuros, a Mouraria e o espaço público envolvente 

constituído pela Praça da República, Largo Gago Coutinho, Avenida Marçal Pacheco, Praça 

D. Afonso III, Rua da Barbacã e Largo Dr. Bernardo Lopes. 

 

Possui uma área de 7,6 hectares, 27 quarteirões e uma população residente de 440 

habitantes, constituída por 229 famílias, de acordo com o Censos de 2011. Integra parte 

da Zona Especial de Proteção.  

 

LIMITES Desenho 3 

A norte - Largo Gago Coutinho, Praça da Republica, Largo Bernardo Lopes e Rua da 

Barbacã, e respetivas frentes urbanas;  

A nascente - Av. Marçal Pacheco, e respetivas frentes urbanas; 

A sul – Rua de Faro (eixo da via) e limites da edificação consolidada do núcleo antigo da 

Mouraria; 

A poente - Rua Martim Moniz (eixo da via) e Largo Afonso III, e respetivas frentes 

urbanas; 

 

A definição desta área, atendendo à sua complementaridade, bem como às ações 

previstas em função de tais especificidades, procura assegurar um melhor 

aproveitamento das potencialidades e oportunidades presentes, a sua valorização e 

respetiva integração na dinâmica económica e social de Loulé, num quadro de 

reabilitação e requalificação sustentada. O englobar do espaço público envolvente, assim 

como os edifícios que fazem as duas frentes de rua, mostra-se fundamental para garantir 

a coerência das soluções e a continuidade na qualidade, no tratamento dos espaços e na 

integração da paisagem urbana. 

 

MORFOLOGIA URBANA 

ESPAÇO PUBLICO Desenho 4 

Apresenta uma morfologia urbana onde a linha das muralhas, de que persistem alguns 

troços, constitui o limite/barreira à expansão do casco antigo, a norte, a poente e a sul. 
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Apenas a nascente a construção do mercado (inicio séc. XX) provocou uma importante 

renovação do tecido urbano medieval e consequente desenvolvimento. 

O traçado da rede viária principal, de atravessamento da cidade, e de perfil mais largo, 

está ligado a esta linha de muralhas, envolvendo-a: os dois eixos nascente – poente – a 

Praça da Republica e a Rua Eng. Duarte Pacheco – limitam o núcleo a norte e a sul 

respectivamente; o eixo norte-sul – Av. Marçal Pacheco – delimita-o a nascente. A Rua 

Martim Moniz, que contorna o núcleo a poente e não faz parte da rede viária principal, 

constitui uma linha de fratura entre dois tipos de edificado, o antigo e o novo 

correspondente à urbanização do Rossio, antiga Horta d’El Rei e terreiro de feira. 

Intramuros, as principais ruas, estreitas e ondulantes, abertas no sentido norte-sul 

seguindo as curvas de nível, são paralelas à linha das muralhas e ligam-se por pequenas 

vielas que lhes são ortogonais, sendo algumas de perfil mais inclinado dotadas de 

escadas na zona central para facilitar o acesso das cavalgaduras. A ruela mais longa no 

sentido nascente-poente que liga o Castelo ao Mercado Municipal unia as antigas portas 

medievais do Sol e de Silves. As ruas estreitas e ondulantes estendem-se à Mouraria 

quase que formando uma continuidade de eixos que acabam na entrada das 

propriedades agrícolas, ou coincidentes com o traçado dos ancestrais caminhos rurais. 

 

QUARTEIRÕES Desenho 5 

Constituído por 27 quarteirões de forma irregular, apresentam-se sob a forma de 

trapézios ou de paralelogramos, com características de banda contínua, sem logradouros, 

ou com logradouros de reduzidas dimensões e de utilizações afectas ao prédio de que 

são parte integrante, ou seja sem hipótese de uso colectivo. São “macro quarteirões”, 

com orientação norte-sul, ou seguindo a topografia e evidenciando uma grande 

exposição solar. À exceção do Mercado Municipal que apresenta uma forma ortogonal, e 

que é um caso ímpar de uma intervenção urbanística abrangente que destruiu parte da 

muralha e traçado medieval da vila.  

 

EDIFICIOS 

VALOR ARQUITECTÓNICO Desenho 6 

É uma área que engloba um grande número de edifícios de valor histórico e patrimonial: 

três dos quais classificados como Monumentos Nacionais: a Igreja Matriz, o Castelo e o 

Portal e Cruzeiro da Igreja da Misericórdia, outro classificado como Imóvel de Interesse 

Público: a Ermida da Nossa Sra. da Conceição e o outro classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal: o Café Calcinha, localizado na Praça da Republica.  
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Outros como o Mercado Municipal, o Jardim dos Amuados, o Convento Espírito Santo e a 

Cerca do Convento, a Alcaidaria, a Ermida da Nossa Sra. Do Pilar e o próprio edifício sede 

da Câmara Municipal formam um conjunto de referência na história da atual cidade.  

 

EPOCA DE CONSTRUÇÃO Desenho 7 

Para além dos edifícios de valor histórico patrimonial, datados entre o séc. XVIII até ao 

séc. XX, destaca-se igualmente um conjunto de edifícios de arquitetura vernacular que 

lhe dão singularidade e que constituem a imagem do núcleo histórico das casas antigas 

de 1 ou 2 pisos em ruelas estreitas, localizadas maioritariamente no interior, a poente e 

a sul desta área. 

As construções recentes resultaram, em muitos casos, em intervenções dissonantes ao 

nível da volumetria, alinhamentos e características estéticas. São geralmente ampliações 

da casa popular.   

 

PROPRIEDADE Desenho 8 

80% do edificado é propriedade particular.  

Os restantes são distribuídos pelo município, pela igreja e estado. São sobretudo 

equipamentos âncora como o Mercado Municipal, o Museu Municipal, o Castelo, 

equipamentos culturais com a Galeria de Arte e os Banhos Islâmicos, espaços de culto 

como a Igreja Matriz, a Ermida Nossa Sr.ª da Conceição e a Ermida Nossa Sr.ª do Pilar e 

serviços técnicos do município ou serviços do estado.  

 

NÚMERO DE PISOS Desenho 9 

Na sua maioria é constituída por edifícios de 1/2 pisos, existindo pontualmente edifícios 

de 3 a 4 pisos que correspondem a parcelas de maiores dimensões e a intervenções do 

final do séc. XX. 

 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO Desenho 10 

O levantamento do estado de conservação foi feito através da observação directa, a 

partir dos arruamentos sem qualquer ponto de observação privilegiado que permitisse a 

observação de coberturas e tardozes, e incidiu sobre um universo de 438 edifícios.  

Para as cinco categorias definidas, de acordo o art.º 33º da Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, observou-se o bom estado geral das edificações sendo que cerca de 5% 

carecem de trabalhos de conservação e 10% necessitam de obras profundas de 

reabilitação.   
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OCUPAÇÃO Desenho 11 

O levantamento do estado de ocupação dos edifícios, feito igualmente, através da 

observação directa, permitiu estabelecer 3 categorias: ocupado; parcialmente ocupado; e 

desocupado. Observou-se que na generalidade os edifícios de um piso e com uso 

habitacional registam a maior taxa de ocupação.  

 

USOS Desenho 12 

O levantamento dos usos do edificado, feito igualmente através da observação directa, 

permite uma definição clara de uma zona localizada a poente e a sul da área, onde o uso 

é exclusivamente habitacional. Constata-se que os edifícios de uso exclusivamente 

habitacional correspondem a 50% do edificado da área. A tipologia do edificado, a 

dimensão dos lotes e o afastamento às vias principais foram as causas prováveis para 

esta divisão.   

Esta divisão é também observada na análise aos Censos 2011 onde se verifica que a 

população mais idosa, reformada e com menor grau de escolaridade ocupa a zona poente 

do tecido. Na zona nascente, em redor do mercado e próxima das vias de circulação 

principais, concentra-se uma população mais jovem, mais instruída e inserida no 

mercado de trabalho. 

 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Desenho 13 

Intervenções planeadas e mais abrangentes têm vindo a decorrer tanto pelas entidades 

municipais e instituições, como pelos particulares. Destacam-se as intervenções previstas 

(processos de obras a decorrer), de maior impacto e mais significativas, que apesar da 

fraca dinâmica da área os poucos investimentos inserem-se no campo comercial/serviços 

e alojamento local. 

  

ESPAÇO PÚBLICO 

A área é dotada de infraestruturas viárias, abastecimento de água, drenagem de águas 

residuais, distribuição de rede elétrica, telecomunicações e iluminação pública, bem como 

recolha de resíduos sólidos na sua totalidade, contudo cerca de metade da área não está 

munida de drenagem de águas pluviais. 

Grande parte da malha dentro do espaço Intramuros e Mouraria tem caracter pedonal e 

estacionamento reduzido ou mesmo inexistente. Nas ruas envolventes tratando-se dos 

principais eixos viários da cidade o trafego é intenso e o estacionamento é tarifado. 
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INTERVENÇÕES Desenho 14 

De uma área total de 3 hectares de espaço público encontram-se intervencionados 1,6 

hectares. 

As intervenções visaram a reabilitação de pavimentos com vista a uma nova utilização do 

espaço, integração de áreas de estadia e lazer, o que permitiu igualmente a reabilitação 

de infraestruturas de águas, esgotos, electricidade, telefones e iluminação pública, bem 

como a criação da rede de drenagem de águas pluviais. 

 

OCUPAÇÃO Desenho 15 

É nas áreas intervencionadas que se verificam as maiores ocupações. 

O espaço público ordenado permitiu a coabitação entre esplanadas, zonas de lazer, 

estacionamento, circulação pedonal e circulação viária. 

Verifica-se que um espaço público, embora contendo todas as potencialidades em termos 

de edificado, dimensão, vistas e vegetação quando se encontra desordenado e pouco 

cuidado não é apelativo à sua descoberta, ocupação e desfrute, acabando, 

consequentemente, por ser uma zona votada ao abandono. 

 

DEBILIDADES E POTENCIALIDADES 

Recorreu-se à utilização da Analise SWOT como forma de identificar um conjunto de 

situações a considerar na operação de reabilitação desta área. 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

FATORES INTERNOS 

Quebra de ligação entre o espaço 

Intramuros e o exterior que constitui a 

centralidade urbana de Loulé  

Localização estratégica no centro urbano 

Deficiências múltiplas no ordenamento e 

no mobiliário urbano dos seus espaços 

públicos  

Grande número de edifícios de valor 

histórico e patrimonial 

Desaproveitamento das potencialidades 

inerentes aos espaços de atravessamento 

propiciados pela morfologia peculiar do 

espaço e do edificado 

Especificidade da morfologia urbana  

 

Utilização como placa de estacionamento Vegetação centenária 

Estacionamento é insuficiente para as 

necessidades 

Possuir vários equipamentos ancora 

Encerramento dos espaços de culto Diversidade de oferta do comércio 
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tradicional 

Envelhecimento da população Ambiente de proximidade e vizinhança. As 

pessoas conhecem-se e tradicionalmente 

entreajudam-se 

Falta instalação de atividades económicas Comunidade comerciante interessada e 

dinâmica 

Falta de espaços de lazer, hotelaria e 

turismo de qualidade 

Área onde são realizados os maiores 

eventos de Loulé 

Insegurança noturna Boas condições em matéria de qualidade 

do ar devido à localização em cota 

elevada. Toda a área tem saneamento, 

abastecimento de água, recolha publica de 

lixo e apresenta nível de ruído baixo 

  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

FACTORES EXTERNOS 

Dinâmica social e económica  Fluxo intenso de trânsito em todas as ruas 

circundantes que se traduz na utilização do 

centro histórico para estacionamento 

Aproximação das duas realidades 

económicas através da ampliação da rede 

de espaços de lazer no centro histórico e 

multiplicidade de actividades económicas 

Atratividade das avenidas circundantes 

Novo regime da reabilitação urbana Especulação imobiliária 

 

VOCAÇÃO 

A vocação do Centro Histórico é a de ser a referência iconográfica referenciadora da 

cidade de Loulé, e uma das marcas essenciais, a par com as avenidas principais, do seu 

centro urbano. As suas características potencializam-no como: 

- Plataforma de atravessamento entre áreas de muito interesse no centro urbano de 

Loulé; 

- Plataforma de descanso e de lazer, com outra qualidade ambiental e tranquilidade, ao 

bulício da área mais cosmopolita do centro urbano de Loulé; 

- Destino turístico de estadia em termos de oferta de um produto urbano e cultural 

alternativo às valências múltiplas doutros géneros ou produtos turísticos, oferecidos 

noutras áreas do concelho e em seu redor. 
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DESAFIOS 

Foram assumidos os seguintes: 

- Assegurar a reintegração do centro histórico no centro urbano, não em termos físicos, 

porque já ai se encontra, mas em termos de funcionamento urbano, do imagético das 

pessoas, ou da convicção social generalizada, e em termos de multiplicidade de 

actividades económicas; 

- Garantir que essa reintegração se dá com o pleno aproveitamento das virtualidades e 

das potencialidades urbanas específicas de cada uma das áreas morfológica e 

funcionalmente distintas e não com uma uniformização, que seria a todos os títulos 

redutora e empobrecedora de um centro histórico que oferece, de facto, enormes 

virtudes e potencialidades.  

 

PUBLICO ALVO 

Não se pretende o condicionamento a um conjunto restrito de determinados públicos-

alvo. Contudo, existe uma intenção de favorecer o desenvolvimento de intervenções 

direcionadas a alguns segmentos específicos: 

• Residentes 

É fundamental a manutenção da população residente, garante da identidade local e com 

“sentido de pertença”. Contudo trata-se de uma população envelhecida que num período 

relativamente curto, em termos temporais, e de intervenção urbana, tenderá a 

desaparecer. Por isso é essencial a atracão de uma população rejuvenescida/jovem e 

proactiva vinda do “exterior”, incluindo da periferia cidade. Possivelmente jovens em 

busca da primeira habitação, ou adultos de média idade com preparação cultural de nível 

médio e superior ou cidadãos mais idosos, com menor mobilidade, estadias e residências 

temporárias. 

Será sobretudo para estes (actuais residentes e potenciais interessados) que o programa 

deve ser dirigido e configurado, pelo que se deve atender às exigências destes 

segmentos de população e à resolução das suas carências e aspirações; 

 
• Turistas 

Pretende-se que a oferta no Centro Histórico seja certamente muito atrativa para o 

segmento de turismo sénior, mais exigente e com maior poder de compra que o da 

época alta e que se predispõe a também utilizar o período do ano de época média e 

baixa. Para estes se deve orientar a oferta no segmento de turismo residencial, 

concebida de forma a responder eficazmente aos seus padrões de comportamento 

típicos. 
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• Agentes Económicos 

O comércio de proximidade, a oferta hoteleira de qualidade, a oferta cultural, desportiva, 

de animação e outros, implicam ter uma particular atenção aos agentes económicos 

instalados e a instalar (empresas, associações, grupos, pessoas), como um público-alvo 

a ter muito presente. 

3. OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
3 Eixos identificados, subdivididos em 5 objetivos fundamentais e 17 medidas em 

concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro Histórico de Loulé é uma referência construída de elevado valor patrimonial 

para o concelho, assim como para a região. Por esta razão, a recuperação e o bom 

estado permanente de conservação dos seus edifícios é a primeira prioridade. Por este 

motivo, a criatividade tem de imperar na construção de soluções de fomento da 

reabilitação dos edifícios. Da fase dos apoios de teor mais económico ou administrativo, 

temos de passar a outras fases, em que a obtenção coletiva, por negociação ou por 

suporte, tem de andar a par com soluções jurídicas inovadoras que criem ou consolidem 

os valores económicos do património histórico construído. 

1 - HABITABILIDADE 

Objetivo A - Fomentar a reabilitação dos edifícios 

17 MEDIDAS 

1. “HABITABILIDADE” 

A. Fomentar a reabilitação dos edifícios 

B. Repovoar o Centro Histórico 

 

2. “ESPAÇO PÚBLICO” 

C. Garantir a qualidade urbana do Centro Histórico 

3. “COMÉRCIO TRADICIONAL” 

D. Melhorar a qualidade dos estabelecimentos comerciais 

E. Criação de condições para mais e melhores atividades económicas 
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Realização de vistorias periódicas e sequentes intimações para obras, mantendo o 

constante controlo do estado de conservação da malha histórica e exercer 

“pressão” legal sobre os proprietários que não realizem as obrigatórias obras de 

beneficiação geral. 

Esta postura de permanente atenção e sensibilização levará gradualmente, assim 

se espera, à valorização da generalidade do edificado, sendo que essa valorização 

ajudará os proprietários a compreender o valor de manterem em bom estado de 

conservação, permanentemente, os edifícios; serão utilizados todos os 

mecanismos legais que venham a ser criados neste período para apoio aos 

proprietários e outros, dirigidos à reabilitação do edificado. O objetivo que se 

pretende atingir é o da gestão do edificado deste casco antigo como uma unidade 

socioeconómica cuja rentabilidade deve ser paulatinamente conquistada. 

 

Organização e atualização matricial. 

 
Produção dos levantamentos de todo o edificado, seguindo a metodologia do 

levantamento por frente de rua, prosseguida sequencialmente pelo levantamento 

integral do edificado quarteirão a quarteirão. 

 
Produção de informação pública acerca das medidas de conservação aconselháveis 

e acerca do estudo do edificado, assim como dos recursos em termos de 

financiamento que, em cada momento, existam. 

 
Criação de soluções inovadoras que criem ou consolidem os valores 

socioeconómicos do património histórico construído (por exemplo, obtenção 

coletiva, por negociação ou por suporte, de materiais de construção ou de 

andaimes amovíveis).  

 

 

A pirâmide social dos habitantes do bairro encontra-se invertida, com a vertente da 

população mais idosa em maioria e uma quase inexistência de crianças. Urge, por isso, 

para que não se percam os ambientes sociais, as tradições orais, o conhecimento de 

como era mas também de como ainda é, criar as condições para o repovoamento desta 

área.  

Análise caso a caso dos prédios urbanos, assegurando que, cada um destes, passe 

a ter as condições de habitabilidade actualmente exigidas pelos agregados 

familiares, sem perda de autenticidade estrutural ou construtiva.  

Objetivo B – Repovoar o centro histórico 

M 
A1 
 

M 
A2 

M 
A3 
 

M 
A4 
 

M 
A5 
 

M 
B6 
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Análise das capacidades do edificado relativamente à oferta de áreas e 

compartimentos compatíveis com o crescimento dos núcleos familiares – esta é 

uma das áreas de análise cujas conclusões podem futuramente apontar no sentido 

de alguma agregação ou, por exemplo, o acoplamento de estacionamentos a 

prédios urbanos, ainda que esses estacionamentos se situem a alguma distância. 

 
Análise sociológica aprofundada dos movimentos sociais para dentro e para fora 

do centro histórico, nomeadamente no que respeita às famílias que habitam 

ancestralmente o bairro, com a criação de medidas de fixação das novas gerações 

das famílias tradicionais. 

 

 

 

 

A qualidade urbana do centro histórico exige a definição de programas relativos a 

diversos registos: infraestruturas, com grande realce para os estacionamentos, os 

pavimentos, a iluminação e a melhoria da componente verde do centro histórico; 

informação e sinalética; a produção, a oferta de ensino, a fruição interativa e a venda e 

consumo de ícones; a vertente da manutenção do edificado, já desenvolvida; a 

segurança diurna e noturna para comerciantes, restauração e outros empregadores, 

assim como para os visitantes e os residentes; a limpeza e a mobilidade. 

A abordagem que se propõe, como é discernível no que já ficou referido, é uma 

abordagem integrada, em que os diversos componentes da qualificação urbana vão 

evoluindo de modo relativamente global, tendo em vista o aproveitamento das 

economias de escala proporcionadas pela atividade simultânea em vários programas de 

melhoramento, a criação de momentos de impacto social relativamente às melhorias que 

vão sendo introduzidas. Este impacto é fundamental para entusiasmar os proprietários a 

fazerem a sua parte e dar resposta às exigências, sempre renovadas, dos visitantes do 

centro histórico. Incutir no residente a ideia de que o espaço público é também uma 

parte integrante da sua casa, uma sala de estar acrescida ao lazer e convívio exterior, 

pelo que deverá acarinhá-lo enquanto tal. 

 

A intervenção no espaço público caracteriza-se por procurar favorecer, por esta ordem de 

prioridades, os seguintes valores urbanos: 

- Valorização do ambiente histórico específico; 

- A segurança; 

- A aptidão comercial, quando exista; 

2 – ESPAÇO PÚBLICO 

Objetivo C – Garantir a qualidade urbana do Centro Histórico 

M 
B7 
 

M 
B8 
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- A atratividade da rua, favorecendo os elementos que lhe sejam próprios; 

- A informação aos visitantes. 

 
Recuperação do espaço público urbano.  

Largo da Igreja Matriz e Jardim dos Amuados – Pode penetrar-se no centro 

histórico através de várias opções pedonais e viárias. Todavia, algumas 

convertem-se em verdadeiras portas de entrada neste núcleo antigo, o que o 

valoriza, seja pela natureza morfológica característica que oferece a muralha 

nessas áreas, seja pela dimensão e pelos usos. Estão neste caso a Porta do 

Mercado que integra o Mercado Municipal e toda a sua envolvente, a Porta do 

Castelo junto ao Largo Afonso III, que integra o Museu Municipal e a Porta da 

Igreja que engloba os Largos da Matriz e Prof. Cabrita da Silva assim como o 

Jardim dos Amuados e a igreja. Encontram-se requalificadas a Porta do Castelo e 

a do Mercado. Urge intervir na Porta da Igreja tornando mais atraente a 

penetração no centro histórico pela zona da Igreja Matriz, o que passa pelo 

reordenamento dos largos, diminuindo e ordenando o estacionamento e 

assegurando o adro da igreja e a respetiva visibilidade e requalificação do Jardim 

dos Amuados.  

Arruamentos do Centro Histórico – Tornar estes espaços canais de ligação das 

Portas de entrada confortáveis e acolhedores de percorrer, mostrando a 

especificidade da morfologia urbana constituída por becos, ruelas, pequenas 

travessas e largos com uma dimensão a uma escala pequena.  

 
Acupuntura Urbana. 

Monitorização constante do espaço público no sentido de garantir o seu pleno 

estado de conservação. 

 

Restruturação da sinalética não viária. 

Uma estratégia de organização das visitas ao centro histórico, mediante 

percursos coerentes e devidamente sinalizados que assegurem a todos os 

visitantes: 

- A segurança de saberem em cada momento onde estão e sobretudo, como 

voltar para o ponto de partida da sua visita;  

- Diferentes opções de visita, de entre as quais se realçam opções de cultura e 

lazer e opções comerciais, os dois interesses prevalecentes habitualmente nos 

visitantes;  

M 
C9 
 

M 
C10 
 

M 
C11 
 



ARU CENTRO HISTORICO LOULÉ 

 

                                                                                                                             

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  24-39 

 

- Diferentes opções de estadia - algumas horas, uma parte do dia ou um dia 

inteiro – que permitam aos visitantes aprofundarem o que conhecem sobre Loulé 

e sobre o Algarve.  

 
Ordenamento do estacionamento turístico no centro urbano. 

 
 
 
 

Ordenamento do estacionamento de viaturas ligeiras. 

Criação das estruturas de estacionamento planeadas e a retirada de 

estacionamento de superfície das ruas mais congestionadas, garantindo o 

estacionamento aos residentes. 

 

 

 

 

O comércio tradicional no centro histórico é um comércio virado essencialmente para a 

proximidade, pouco evoluído em termos de imagem e em muitos casos, antigo na oferta. 

A alteração deste estado de coisas terá de ser realizada gradualmente, procurando trazer 

para a atualidade os comerciantes instalados e introduzir novas apostas comerciais, a 

atracção de novos comerciantes e actividades, novas fileiras e produtos mais modernos, 

simultaneamente com o melhoramento da imagem em todos os seus itens, 

designadamente: a imagem do espaço público, a montra, o atendimento, os 

acontecimentos de promoção e fruição da oferta comercial existente. Há fatores 

reconhecidos como de alavancagem que mereceram já alguma melhoria, de entre os 

quais se realça, pela importância regional, a recuperação do Mercado de Loulé, que tem 

tido um papel relevante na programação e produção de eventos temáticos e 

promocionais. A operação que agora se propõe prevê o estudo dos modos de participação 

das entidades para o desenvolvimento comercial do Centro Histórico, nas decisões e 

iniciativas com impacto social levadas a cabo no casco antigo e assegurar outro nível de 

parceria entre as entidades públicas com responsabilidades nos diversos aspetos da sua 

gestão e os particulares com interesses no Centro Histórico. 

O objetivo é ter futuramente um comércio tradicional de maior atratividade e sucesso 

económico no centro histórico, que alavanque a sua requalificação noutros aspetos. 

 

Reordenamento e requalificação dos elementos de publicidade exterior dos 

estabelecimentos. 

 

3 – COMÉRCIO TRADICIONAL 

Objetivo D – Melhorar a qualidade dos estabelecimentos comerciais 

M 
C12 
 

M 
C13 
 

M 
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Estabelecer um programa estruturado de acontecimentos que atraiam visitantes. 

Desenvolvimento de alguns equipamentos de índole cultural e turístico, 

vocacionar espaços para pequenos acontecimentos de pendor artístico, desde a 

música de câmara às exposições de escultura, fotografia e pintura assim como, 

por exemplo, feiras de colecionismo, áreas de exposição, áreas de informação 

aprofundada; sítios de leitura. 

 
Assegurar outro nível de parceria entre as entidades públicas com 

responsabilidades nos diversos aspetos da sua gestão e os agentes económicos 

com interesses no Centro Histórico. 

 

 

 

A fixação das populações tem muito a ver com a criação de emprego. As razões 

fundamentais que levam as pessoas a mudarem de residência são a falta de espaço 

quando o agregado familiar cresce e a necessidade de obter emprego. Por esse motivo, 

uma política de fixação da população e de atração de novos residentes, passa também 

por uma política de desenvolvimento económico que se traduza na criação de novas 

oportunidades de emprego. Considera-se que o Centro Histórico de Loulé oferece 

algumas possibilidades de mercado de procura no âmbito de novos produtos 

manufaturados na área, designadamente artesanatos e potencia o aparecimento de 

atividades de cariz cultural e de restauração relacionada com a apresentação das 

virtualidades gastronómicas e agrícolas algarvias, porque se trata de áreas 

constantemente procuradas pelos turistas que visitam o casco antigo e que não têm 

oferta instalada. Considera-se também existirem potencialidades a explorar no domínio 

da criação de novas empresas, em nichos de mercado relacionados com novas áreas de 

negócio, porque existem disponibilidades de espaço construído a preços ainda razoáveis, 

que não estão exploradas. Este é o conjunto de potencialidades que devem ser 

exploradas no programa de reabilitação urbana que se propõe, neste domínio do 

desenvolvimento de novas atividades económicas. 

 
Introdução de novos equipamentos.  

Museu Municipal de Loulé - A área que se designa como Museu Municipal de 

Loulé contém os elementos adequados para poder tornar-se um ponto fulcral da 

visita turística a Loulé. 

Para isso, deve seguir-se um programa de ocupação que seja simultaneamente 

de elevado interesse cultural e de especial relevância turística. 

Objetivo E – Criação de condições para mais e melhores atividades económicas 

M 

D15 

 

M 

D16 

 

M 

E17 
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Propõe-se por isso uma lógica de centro cultural, com as seguintes valências: 

Ampliação do núcleo de arqueologia, a musealização dos Banhos Islâmicos, um 

equipamento relacionado com a prova de produtos do Algarve com um centro 

interpretativo das produções associadas, criação de um centro de exposições e 

venda de fotografia e livros acerca do Algarve, criação de salas de exposições 

temáticas e itinerantes e venda de produções artísticas. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 
URBANA 

Pretende-se uma operação de reabilitação urbana simples, sendo estabelecido um prazo 

de 8 anos para a sua execução. 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

MA1                 

MA2                 

MA3                 

MA4                 

MA5                 

MB6                 

MB7                 

MB8         

MC9         

MC10         

MC11         

MC12         

MC13         

MD14         

MD15         

MD16         

ME17         
 

5. MODELO DE GESTÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA E 
DE EXECUÇÃO DA RESPECTIVA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 
URBANA 

Para efeitos de gestão da operação de reabilitação urbana é o município de Loulé que 

assume esta tarefa. A coordenação caberá ao Presidente da Câmara, que assume a sua 

orientação, ou que a poderá delegar. 

 

O município procederá à divulgação da operação de reabilitação urbana junto dos 

particulares, através dos meios que julgar adequados e convenientes, sensibilizando-os 
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para a importância do projeto, e para o dever de reabilitar que todos temos 

(proprietários e administração), alertando para a positividade das vantagens decorrentes 

do processo de reabilitação do património. 

 

A monitorização do programa e das medidas em curso e a lançar é fundamental, de 

forma a se poder avaliar, no espaço e no tempo, a sua evolução global e o seu impacto.   

6. ARTICULAÇÃO COM OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO TERRITORIAL 

6.1. Instrumentos Programáticos 
A estratégia de reabilitação urbana do Centro Histórico de Loulé enquadra-se nos vários 

instrumentos programáticos, estratégicos e de ordenamento do território, com incidência 

no Município, procurando estabelecer um conjunto de ações continuadas, de médio e 

longo prazo, que visam um grande esforço na reabilitação do centro histórico.  

 

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Territorio  
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela 

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, traduz as grandes linhas de orientação estratégica da 

política territorial para os próximos 20 anos em Portugal. As opções de desenvolvimento 

do território da Região do Algarve definidas pelo PNPOT foram levadas em consideração 

na definição das opções estratégicas de base territorial para o município de Loulé.  

Deste documento destacam-se como orientações: 

• Criar as condições de qualificação do turismo e promover a diversificação da economia e 

a emergência de atividades da sociedade do conhecimento; 

• Proteger e valorizar o património cultural e estruturar uma rede regional de 

equipamentos tendo em vista o desenvolvimento de uma base relevante de atividades 

culturais; 

• Qualificar o espaço público e preparar programas integrados de renovação ou 

recuperação de áreas urbanas e turísticas em risco de degradação; 

• Gerir a produção imobiliária, combatendo dinâmicas insustentáveis e salvaguardando o 

papel do sector da construção civil orientando-o para atividades de renovação e 

reabilitação.  

 

Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve   
O Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve (PROTAL), aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, assume sete opções 

estratégicas que correspondem a grandes objetivos e linhas de intervenção estruturantes 

da organização, ordenamento e desenvolvimento territorial da Região: 
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• Sustentabilidade Ambiental; 

• Reequilíbrio Territorial; 

• Estruturação Urbana; 

• Qualificação e Diversificação do Turismo; 

• Salvaguarda e Valorização do Património Cultural, Histórico e Arqueológico; 

• Estruturação das Redes de Equipamentos Coletivos; 

• Estruturação das Redes de Transportes e Logística; 

 

Estas opções estratégicas correspondem a linhas de intervenção estruturantes da 

organização, ordenamento e de desenvolvimento territorial da Região, traduzindo-se 

num conjunto de orientações estratégicas. Ao nível da salvaguarda e valorização do 

património cultural histórico e arqueológico visam a: 

• Proteção, salvaguarda, valorização e fruição do património cultural histórico, 

arqueológico e arquitetónico como fator de desenvolvimento, reconhecendo o seu valor 

como elemento de originalidade, diferenciação e afirmação de identidade e memória da 

Região; 

• Valorização dos recursos e divulgação do turismo cultural e ambiental e incorporação 

da componente cultural nos produtos turísticos atuais. A valorização, a divulgação e a 

animação dos elementos e espaços patrimoniais são essenciais e justificam a sua 

preservação, contribuindo de forma integrada para a qualificação da Região enquanto 

destino turístico, tanto mais que existe uma crescente apetência pelo turismo cultural 

como complemento de outras atividades; 

• Enquadramento valorativo do património urbano existente na medida em que o 

património construído em meio urbano é um dos elementos essenciais a considerar na 

requalificação urbana de áreas de forte identidade e coerência, na definição da expressão 

arquitetónica e na relação dos volumes edificados com os espaços públicos; o sucesso da 

requalificação urbana depende muito da capacidade de combinar harmoniosamente os 

diferentes espaços urbanos, especialmente nas áreas de renovação, mas também nas de 

expansão urbana, onde deve ser promovida a criação de novo património, quer 

resultante de intervenções qualificantes no espaço público, quer de projetos marcantes 

em termos de peças edificadas; 

• Preservação e recuperação de elementos patrimoniais da paisagem agrária e sua 

inserção nos programas de desenvolvimento rural; 

• Promoção do binómio património/educação e estímulo ao envolvimento e participação 

dos cidadãos na preservação dos bens patrimoniais, assumindo-se o património como 

elemento formativo e instrumento privilegiado de diálogo com o meio. 
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Plano Diretor Municipal  
O Plano Diretor Municipal (PDM) é aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

81/95, de 24 de agosto alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º66/2004, de 

26 de maio e publicado no Aviso n.º 5374/08, de 27 de fevereiro. 

 
Enquadrado na opção estratégica - Salvaguarda e Valorização do Património Cultural 

Histórico - Arqueológico - definida no PROTAL, são definidas as seguintes linhas 

orientadoras para a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM):  

• Definir uma política concelhia de salvaguarda, conservação, restauro, recuperação, 

valorização e divulgação de monumentos, sítios arqueológicos, conjuntos urbanos, 

núcleos rurais tradicionais, equipamentos e áreas com interesse paisagístico – cultural; 

• Integrar na Revisão do PDM os resultados da inventariação do património arqueológico, 

arquitetónico e etnográfico concelhio, procedendo à seriação da relevância das 

ocorrências documentadas, de forma a destacar os elementos particularmente 

notáveis; 

• Prever a realização de planos de pormenor de salvaguarda para conjuntos e sítios 

arqueológicos não classificados, aglomerados e conjuntos construídos com relevância 

arquitetónica e etnográfica, com delimitação clara dos ambientes urbano/rural; 

• Identificar, caracterizar e valorizar sítios/áreas patrimonial e paisagisticamente 

relevantes, ícones da integração harmoniosa da paisagem e do património (ex. Fonte 

da Benémola, Ludo, Rocha da Pena, Quinta do Lago, Centros Históricos, Salinas) e 

promoção da salvaguarda das respetivas “marcas identificadoras (monumentos, 

conjuntos ou sítios) ”; 

• Conceber estratégias eficazes de gestão do património arqueológico integrado no 

espaço rural, em conjuntos urbanos e em meio aquático; 

• Promover a requalificação, revitalização, valorização e dinamização dos conjuntos 

urbanos; 

• Valorizar a gastronomia regional contemplando a aposta na certificação de qualidade de 

produtos regionais e produção biológica; 

• Definir criteriosamente o que é prioritário preservar e o que é possível preservar. 

Privilegiar o conceito de preservar, revelar os valores estéticos/históricos originais e 

valorizar a dupla função turística e educativa, de atração de visitantes e o interesse 

social e ação cívica, num sentido supra individual, de benefício comunitário, de usufruto 

de um bem público, nomeadamente através integração do património nos circuitos e 

produtos turísticos, da oferta de roteiros temáticos e da descoberta de espaços 

culturais com potencial projeção internacional; 

• Incrementar a qualidade dos museus e demais equipamentos coletivos ligados ao 

património (aos sítios arqueológicos e monumentos, aos conjuntos urbanos antigos) 
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passível de ser visitado, de forma a garantir a sustentabilidade das condições de 

conservação e do seu funcionamento em rede; 

• Contribuir para a integração do património concelhio na(s) rede(s) de monumentos, 

conjuntos urbanos e sítios arqueológicos da região algarvia. 

Na estratégia delineada para a ARU foram definidos os objetivos tendo como linha 

condutora as orientações vertidas na a revisão do PDM. Ao incluir a área delimitada no 

Espaço Cultural pretende-se estimular a implementação de ações que promovam a 

salvaguarda dos valores locais identitários, históricos, arquitetónicos, urbanísticos, 

paisagísticos e culturais. 

 

6.2 Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé (ESCL) 
“Loulé Concelho de centralidade regional, entre a serra e o mar, é líder de uma economia 

sustentável, dinâmica e competitiva, assente na valorização do ambiente, das tradições e 

na sustentabilidade dos seus recursos naturais, sociais e culturais.” – Esta é a visão da 

Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé (ESCL) para 2025. 

 

Os eixos estratégicos que a constituem são seis: Desenvolvimento Humano, Acessos e 

Mobilidade, Dinâmicas Territoriais, Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, 

Diversificação das Atividades Económicas e Governância e Capacidade Institucional, e 

assumem-se, enquanto tal, como os grandes vetores à volta dos quais foram definidos os 

objetivos de sustentabilidade e agrupados os fatores críticos. 

 

Das conclusões retiradas do Diagnostico Seletivo que pretendem retratar a situação do 

Concelho nas suas vertentes social, económica e ambiental, fazendo uma interpretação 

dos seus principais problemas e oportunidades em função dos objetivos estratégicos, e 

orientados pelos fatores críticos permitiram a definição da estratégia de ação da ESCL, 

foram identificados 20 projetos de ação que se caracterizam pelo seu carácter 

estratégico, pela sua transversalidade na satisfação de diferentes objetivos e dimensões 

da sustentabilidade.  

 

Diretamente relacionados com a temática desenvolvida nesta estratégia de reabilitação 

urbana, identificamos nove Projetos de Ação: 

1. Projeto de Ação para o Emprego e Integração Profissional 

Relativamente a este projeto de ação, a estratégia de reabilitação tem particular 

importância em duas sub-vertentes: 

- A diversificação das atividades económicas no concelho, mediante o reforço do 

comércio tradicional em novas e antigas áreas de oferta, aproveitando-se as excecionais 
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condições oferecidas para o efeito pelo centro histórico para promover tal 

desenvolvimento, seja no interior e em redor do histórico e afamado mercado municipal, 

seja no interior das ruas e pequenas praças que o centro histórico oferece; 

- A promoção de novas áreas de promoção socioeconómica, aproveitando-se para esse 

efeito o desenvolvimento dos percursos turístico-culturais e o crescimento do interesse 

turístico que o centro histórico está a ter. 

 

2. Projeto de Ação sobre Educação e Formação ao Longo da Vida 

Relativamente a este Projeto de Ação, a sub-vertente da criação e informação no capítulo 

das atividades culturais é dinamizada na estratégia a seguir relativamente ao centro 

histórico, seja pelo desenvolvimento e vocação de novos espaços centrais para as 

atividades culturais, seja pelo incremento da informação cultural para a qual a área 

histórica central está social e espacialmente vocacionada. 

 

3. Projeto de Ação Habitação Acessível 

Este Projeto de Ação é dinamizado na estratégia a seguir pela importância da 

qualificação da cidade consolidada, reabilitando o que está em mau estado e reutilizando 

o que está devoluto. 

 

4. Projeto de Ação para a Erradicação da Pobreza e Exclusão Social 

Este Projeto de Ação é dinamizado na estratégia a seguir relativamente ao centro 

histórico através do incremento das operações de intervenção no espaço público como 

nos edifícios promovendo-se com formação especializada a qualificação de pessoas para 

a inclusão no mercado de trabalho.   

 

5. Projeto de Ação Reviver em Loulé 

O Projeto de reabilitação urbana do Centro Histórico é essencial para o cumprimento 

deste Projeto de Ação concelhio. O Centro Histórico integra o conjunto dos valores de 

topo da qualidade arquitetónica e urbanística que o concelho oferece. A sua recuperação 

construtiva e a manutenção do seu tecido social e económico são cruciais para a 

compreensão do passado longínquo e recente de Loulé, assim como para a compreensão 

das suas origens ancestrais. Seja em termos urbanísticos e territoriais, seja em termos 

arquitetónicos e de modos de vida.  

 

6. Projeto de Ação para o Empreendedorismo 

Para dinamizar novas iniciativas empresariais e impulsionar a inovação é necessário a 

existência de um espaço capaz de os acolher, não basta promover apenas um ambiente 
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empresarial. A cidade, e neste sentido o centro histórico, dever-se-á preparar e favorecer 

a atração deste potencial humano, potenciando no seu seio um leque diversificado de 

indústrias que criam emprego mas que exigem uma qualidade de vida superior.  

 

7. Projeto de Ação de Valorização do Território e dos seus Produtos 

Como incentivar o comércio local valorizando o território e os seus produtos: Existem em 

Loulé um conjunto de edifícios que têm valia interessante do ponto de vista 

arquitetónico, edifícios cujos usos vão desde a bica de embelezamento e uso público para 

usufruto da água, até ao mercado municipal, passando pela muralha, pela igreja e por 

múltiplos outros motivos edificados de interesse local. Estes são alguns dos elementos 

que podem ser produzidos para desenvolver a imagem nacional e internacional de Loulé, 

constituindo simultaneamente objetos para distribuição generalizada pelo comércio de 

Loulé, que poderá com eles lucrar.  

 

8. Projeto de Ação Melhores Acessos, Melhor Mobilidade 

O Projeto de reabilitação urbana do centro histórico é essencial para o cumprimento 

deste Projeto de Ação concelhio na medida em que se pretende dar ao centro histórico 

um ambiente de elevada qualidade e de entre muitos outros fatores o potenciar ao peão 

um conforto único nas suas deslocações no centro histórico já estaremos a contribuir 

para uma melhor mobilidade. 

 

9. Projeto de Ação Governância para a Sustentabilidade 

Do Município exige-se que seja um parceiro ativo e dinamizador do processo, e não um 

“polícia” que desconfia, íntima, penaliza e se substitui a terceiros. Para isso será 

necessário: uma Via Verde para os projetos de reabilitação urbana. Esta é a ideia 

subsequente deste projeto de ação concelhio transposta para este plano estratégico. 

 
6.3 QREN 2007/2013 - QUADRO DE REFERENCIA ESTRATEGICO NACIONAL - 
PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA  
 
O QREN E O CENTRO HISTÓRICO DE LOULÉ 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) assumiu como grande desígnio 

estratégico a qualificação dos portugueses, valorizando o conhecimento, a ciência, a 

tecnologia e a inovação bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de 

desenvolvimento económico e sociocultural e de qualificação territorial, num quadro de 

valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e 

qualidade das instituições públicas. 
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A estruturação operacional do QREN foi sistematizada através da criação de programas 

operacionais temáticos e de programas operacionais regionais para as regiões do 

Continente e para as regiões Autónomas. 

 

Ao QREN, o Município de Loulé concorreu no âmbito do programa operacional POAlgarve 

21 que contava com uma dotação de FEDER de 175 milhões de euros e orientava o 

investimento para três Eixos Prioritários: A competitividade, inovação e conhecimento; A 

proteção e qualificação ambiental; A valorização territorial e o desenvolvimento urbano. 

Foi escolhido o Eixo 3 na diretiva PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA.  

 

Entendeu-se por “Parceria para a Regeneração Urbana” um processo estruturado e 

formal de cooperação entre entidades públicas e privadas que se comprometeram a 

elaborar e a implementar um Programa de Ação integrado de desenvolvimento urbano 

sendo celebrado um Protocolo de Parceria para a sua implementação. 

 

Com um Programa de Ação direcionado ao Centro Histórico de Loulé e sob a estratégia 

“Reintegrar o Centro Histórico Medieval no Centro de Loulé” foi formalizada a candidatura 

com o “Projeto Charme. Loulé”.  

 

A área de intervenção localizava-se nas freguesias de São Clemente e São Sebastião, 

integrava o casco medieval de Loulé, delimitado pelas respetivas muralhas, as Avenidas 

José da Costa Mealha e 25 de Abril e a Praça da Republica – o chamado conjunto das 

Avenidas -, os Largos Bernardo Lopes, Afonso III e Tenente Cabeçadas, as Ruas 5 de 

Outubro, Condestável Nuno Alvares Pereira, Egas Moniz e Dr. Frutuoso da Silva e 

constituía o centro urbano físico, social e imagético de Loulé, na sua vertente histórica, 

assim como na sua vertente mais moderna, consolidada.  

 

O fio condutor estratégico do Programa de Ação foi “Reintegrar o Casco Medieval de 

Loulé no Centro Urbano, enriquecendo o segundo e regenerando o primeiro”. Este foi o 

seu tema e a sua aspiração final. 

 

A opção estratégica adotada foi: 

- O enfoque sobre as Portas de entrada no casco histórico, transformadas em zonas 

urbanas de grande qualidade, para efeitos de amortecimento e integração entre o casco 

histórico e as zonas limítrofes com um pendor histórico mais moderado, designadamente 

as avenidas e as ruas comerciais tradicionais; 
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- Cimentar os reequilíbrios e a integração, provocando dinâmicas humanas inovadoras e 

integradoras, mediante operações nos domínios da economia, do desenvolvimento social, 

da cultura e da informação/promoção. Pretendeu-se deste modo produzir tendências 

novas de trabalho conjunto entre comunidades de comerciantes, prestadores de serviços, 

moradores e outros atores económicos e sociais que têm estado afastados. Servir 

necessidades e interesses de uns em territórios e equipamentos até aqui imaginados de 

“outros”, e aproximar as condições ambientais e de qualidade do espaço urbano no seu 

conjunto.  

 

As estratégias operacionalizaram-se de acordo com a definição de eixos com diferentes 

níveis de atuação: 

EIXO ESTRATÉGICO 1 - Qualificação do espaço público e do ambiente urbano na área de 

intervenção 

A requalificação do espaço público urbano das avenidas, praças e largos da zona de 

intervenção, com o reordenamento da utilização respetiva efetuada pela restauração e 

pelo comércio. Foram realizadas intervenções na Avenida 25 de Abril – 1º troço sul; 

Largo Afonso III, Rua Egas Moniz, Rua Condestável D. Nuno Alvares Pereira; Largo 

Bernardo Lopes; Largo da Matriz e Jardim dos Amuados, nestes, foi desenvolvida uma 

proposta para uma futura intervenção. 

 

EIXO ESTRATEGICO 2 – Desenvolvimento Económico 

Apoio a iniciativas económicas das populações locais nomeadamente através de formas 

adequadas de apoio técnico e organizativo, bem como apoio financeiro no respeito das 

regras dos auxílios de Estado; 

Criação de condições de sinalética, informação e especialmente de mobilidade, que 

tornem atraente o Centro Histórico para todos os que se deslocam ao centro urbano mais 

moderno, designadamente turistas e visitantes autóctones compradores; 

Apoio ao desenvolvimento de atividades comerciais no Centro Histórico, que sejam 

compatíveis com a natureza e as opções urbanísticas para o lugar. 

Foram realizadas as seguintes ações: Regulamento de requalificação e reordenamento 

dos elementos de publicidade exterior dos estabelecimentos comerciais; Programa de 

requalificação das portas e das montras dos estabelecimentos comerciais; Estudo acerca 

da imagem do comércio de Loulé; Projeto de dinamização de atividades económicas e 

culturais no Mercado Municipal; Projeto de dinamização do comércio tradicional – Noite 

Branca. 
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EIXO ESTRATEGICO 3 – Desenvolvimento Social 

Criação de serviços de proximidade, fomento da atividade social no centro histórico por 

parte das IPSS na medida do que se for registando como necessário ao apoio dos 

residentes mais carenciados. Procurar estabelecer medidas de política urbanística que 

apoiem a manutenção dos casais jovens e dos respetivos filhos, de modo a evitar 

movimentos de gentrificação, sempre inconvenientes para a estrutura social do lugar. 

 

EIXO ESTRATEGICO 4 – Equipamentos e dinamização cultural 

Qualificação e modernização de serviços culturais vocacionados para a educação artística 

e a fruição cultural. Procurar-se-á integrar residentes com vocação artística no 

desenvolvimento da qualidade do espaço público urbano do centro histórico. Este eixo 

contemplou a recuperação do Cineteatro Louletano e a realização da Universidade de 

Verão – Estudos sobre o Mediterrâneo. 

 

EIXO ESTRATEGICO 5 – Promoção, informação e participação pública 

Implementar um sistema de governação com o envolvimento ativo e concertado dos 

parceiros que se associam na concretização de ações e de investimentos 

complementares. Foi implementado o sistema de orientação no centro histórico. 

 

Este programa de ação constituiu um conjunto coerente e articulado de operações, onde 

foram realizadas intervenções de carácter físico, que formaram condições indispensáveis 

ao sucesso de um conjunto de operações de carácter eminentemente imaterial de 

desenvolvimento cultural, económico e social. A complexidade e coerência do Programa 

de Ação refletiu a qualidade da parceria estabelecida para a sua execução. Liderada pela 

Câmara Municipal, fizeram parte a Universidade do Algarve, a Centro Loulé – Associação 

para o desenvolvimento e inovação do comércio de Loulé e a Loulé Concelho Global (LC 

Global) – Equipamentos e Eventos Municipais. Culminou na assinatura do Protocolo de 

Parceria para a regeneração urbana de Loulé, que constituiu a expressão escrita da 

vontade coletiva de cooperação organizada e comprometida para a consecução dos 

objetivos propostos.  

7. QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS ÀS ACÇÕES DE 
REABILITAÇÃO EXECUTADAS PELOS PROPRIETÁRIOS E DEMAIS 
TITULARES DE DIREITOS  

O Município de Loulé nas ações de reabilitação dará os seguintes apoios: 

 Isenção das taxas municipais relacionadas com as obras de reabilitação, 

designadamente: 
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• Taxas referentes ao licenciamento, comunicação prévia e autorização das operações 

urbanísticas; 

• Taxas referentes à emissão de alvarás que titulam as operações referidas; 

• Taxas devidas por ocupação do espaço público necessárias às intervenções; 

• Taxas pela realização de vistorias; 

 

 Imposto Municipal sob Imóveis (IMI) – isenção durante 4 anos e 

redução progressiva nos 4 anos subsequentes (90%, 80%, 70% e 60%) para prédios 

urbanos, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1,2 e 3 do art.º 12º da Lei das Finanças Locais – 

Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 22-A/2007, 

de 29 de junho, Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril 

e Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro e n.º 7 do art.º 71º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF); 

 
 Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

- isenção nas aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística desde 

que, no prazo de dois anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as 

respetivas obras, conforme previsto no n.º 8 do art.º 71º do EBF;  

 

 Demais benefícios conferidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais 

IRS - São dedutíveis à colecta até ao limite de €500, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis localizados em Áreas de 

Reabilitação Urbana, de acordo com o n.º 4 do art.º 71º do EBF; 

 

Mais-valias decorrentes da alienação de imóveis recuperados situados em área 

de reabilitação urbana - 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, de acordo com o n.º 5 do art.º 71º do EBF; 

 

Rendas de imóveis, localizados em 'áreas de reabilitação urbana' e recuperados 

nos termos das respectivas estratégias de reabilitação - 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 imóveis, localizados em áreas de reabilitação urbana e 
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recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação, de acordo com o n.º 

6 do art.º 71º do EBF; 

 

De acordo com o n.º 21 do art.º 71.º do EBF são abrangidos pelo presente regime as 

ações de reabilitação que tenham por objeto imóveis: 

a) …. 

b) sejam prédios urbanos localizados em Áreas de Reabilitação Urbana; 

 

De acordo com o n.º 22 do art.º 71.º do EBF considera-se: 

a) 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; 

b) ….. 

c) Estado de conservação o estado do edifício ou da habitação determinado nos 

termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de agosto, para 

efeito de atualização faseada das rendas ou, quando não seja o caso, classificado 

pelos competentes serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, com 

referência aos níveis de conservação constantes do quadro do art.º 33º do NRAU.  

 

De acordo com o n.º 23 do art.º 71.º do EBF a comprovação do inicio e da conclusão das 

ações de reabilitação é da competência da Câmara Municipal ou de outra entidade 

lealmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da 

localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação. 

 

É obrigatório a requisição da certificação antes do início das obras. 

 

IVA - Redução da taxa de IVA de 23% para 6% nas empreitadas. 

A taxa do IVA é de 6 %, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 18º do Código do 

Imposto Sobre Valor Acrescentado (CIVA), nos seguintes casos: 

- Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definidas em diploma específico, 

realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação 
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urbana delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e 

reabilitação de reconhecido interesse público nacional (Verba 2.23 da Lista I anexa ao 

CIVA). 

 

Constam do Anexo III, o conjunto de normas necessárias à operacionalização das 

isenções e/ou reduções de taxas. 

 

OUTROS BENEFICIOS 

Outro incentivo implícito na definição da ARU é um incentivo de natureza regulamentar 

que corresponde a medidas de apoio que incluem o acompanhamento proactivo nas 

acções de reabilitação, a divulgação das informações, a clarificação dos controlos prévios 

inerentes a cada acção de reabilitação urbana, o aconselhamento técnico em qualquer 

fase do processo quer a nível de explorar a ideia de intervenção, quer a nível de projecto 

e obra, bem como a criação de bolsas. 

 

Via Verde para os projetos de reabilitação urbana 

Alterar a perceção de que licenciar uma obra é um processo demorado, difícil e pouco 

transparente. O município terá de reduzir os custos de contexto de quem pretende 

investir na conservação/reabilitação do edificado, tornando os procedimentos de 

licenciamento desburocratizados e céleres; Investir prioritariamente na elaboração da 

Carta do Património procedendo de forma sistemática ao levantamento de registos dos 

valores patrimoniais que devem ser salvaguardados; Ter um papel proactivo, notificando 

os proprietários de prédios degradados, proporcionando apoios técnicos e todo o 

acompanhamento necessário para a realização da obra.   

 

Bolsa de fornecedores de serviços 

Pretende-se melhorar o serviço de apoio, permitindo aos proprietários, inquilinos, e aos 

seus representantes, acesso a uma base de dados com informação necessária para a 

realização da sua intervenção. Na bolsa será encontrada a resposta à pergunta: Quem 

faz esse trabalho? – Arquitetos, engenheiros, topógrafos, construtores, empreiteiros, 

fornecedores de materiais de construção, eletricistas, marceneiros, canalizadores, 

componentes e materiais de construção civil a utilizar na reabilitação de edifícios, …….  

Pretende-se que seja uma bolsa transversal a todas as áreas implicadas no processo de 

intervenção. 

Funcionará on-line no site do município. 
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Bolsa de imóveis 

Pretende-se criar um espaço de encontro entre a procura e a oferta de imóveis tendo 

como objectivo final dinamizar o mercado imobiliário da ARU. 

 

As duas funcionalidades centrais desta Bolsa de Imóveis são, a Pesquisa de Anúncios e 

a Inserção de Anúncios de Imóveis. 

Funcionará on-line no site do município. 

Bolsa de Contactos 

Pretende-se criar uma base de dados com os contactos dos diferentes intervenientes 

neste processo de forma a facilitar a comunicação e agilizar a divulgação da informação 

(financiamentos, acontecimentos, legislação, ….); 

8. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 
Com esta primeira Área de Reabilitação Urbana e com a definição dos seus objetivos 

pretende-se colocar a reabilitação urbana num plano que não se esgota no tecido 

edificado mas que integra a requalificação dos equipamentos e espaço público, com 

novas perspectivas de mobilidade, coesão social e territorial. 

 

Acreditamos que o Centro Histórico merece a criação de sinergias entre todas as partes 

envolvidas neste processo com vista à missão de o regenerarmos. 

 

 

 

Loulé, junho de 2014 

 

 


