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A área delimitada corresponde ao trecho da frente ribeirinha entre o cais 
e o troço urbanizado da Av. Marginal, ao Núcleo Antigo, à área Verde 
Urbana onde se prevê a construção de um parque urbano e à malha 
urbana que estabelece a ligação deste parque ao núcleo antigo, e a Rua 
Custódio Brás Pacheco, principal eixo comercial e eixo principal de 
entrada na vila, à qual se associou o edificado com frente para esta 
artéria. Esta delimitação procura abranger um conjunto de espaços 
públicos monótonos no seu desenho, concebidos em função da 
circulação automóvel, com pavimentos maioritariamente em 
betuminoso, e passeios em betonilha esquartelada revelando sinais de 
desadequação, seja pelo seu desenho e materialidade já pouco 
consentâneos com as necessidades dos utentes,  seja pelo estado de 
conservação. Pretende-se ainda abranger áreas onde se verifica a 
obsolescência das redes de infraestruturas, bem como as zonas onde se 
concentram as edificações mais antigas, e que correspondem no 
essencial aos espaços definidos pelo Plano Diretor Municipal e pelo 
Plano de Urbanização como “Núcleo Antigo” e “Área Consolidada”. 

O Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, que procede à alteração ao Dec. Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, estabelece o regime jurídico da reabilitação 
urbana) e define a área de Reabilitação Urbana (ARU ) como 
sendo 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, em especial no 
que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, 
estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, 
através duma Operação de Reabilitação Urbana aprovada em 
instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação 
urbana, sendo a Operação de Reabilitação Urbana (ORU)  o 
conjunto articulado de intervenções, que, de uma forma 
integrada, visam a reabilitação urbana de uma determinada 
área. A cada ARU corresponde uma ORU. 
 
No âmbito da operação integrada de requalificação e 
valorização da orla costeira “Polis Litoral Sudoeste” enquadra-
se um projeto para um conjunto de intervenções que visam a 
valorização do património natural e paisagístico, a qualificação 
territorial de suporte às atividades económicas tradicionais e  a 
diversificação da vivência do território. No que diz respeito a 
Vila Nova de Milfontes, estão previstas intervenções para a zona 
do núcleo antigo mais próxima do rio, que inclui a requalificação 
das infraestruturas, dos espaços público, e da zona ribeirinha, 
fornecendo o pretexto e a oportunidade para a delimitação e 
posterior operacionalização de uma Área de Reabilitação 
Urbana, que lhes dê continuidade. 

Fonte: CMO - DOPO.OT; h-p://www.portaldahabitacao.pt 
Sistema2zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT; SIG 
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A ARU delimitada corresponde aproximadamente à metade Sul da área que o Plano de 
Urbanização define como área consolidada, desde a Av. Do Mar até ao extremo Sul da 
povoação, e abrange a zona de equipamentos no centro da povoação, bem como espaços 
verdes. Pretende-se ainda abranger nesta delimitação áreas onde se verifica a 
obsolescência das redes de infraestruturas, bem como as zonas onde se concentram as 
edificações mais antigas. 
 
Pretende-se também dar sequência aos objetivos de requalificação do aglomerado urbano 
através de um conjunto de intervenções qualificadoras do espaço público, das 
infraestruturas de suporte, incentivando através da redução dos custos administrativos das 
operações urbanísticas dos particulares e reabilitação do parque edificado. 

Pretende-se com a delimitação da ARU de Sabóia, dar sequência aos objetivos de 
requalificação de aglomerados urbanos, através de um conjunto de intervenções 
qualificadoras do espaço público, das infraestruturas de suporte e do edificado, 
incentivando a reabilitação do parque edificado através da redução dos custos 
administrativos das operações urbanísticas dos particulares. Prevê-se uma melhoria 
significativa na qualidade de vida dos habitantes da povoação, pela eliminação dos riscos 
pessoais e de propriedade resultante das cheias que frequentemente assolam a localidade. 

Enquadramento Legal: Lei nº. 32/2012,de 14 de agosto 
que altera e republica o D.L. nº 307/2009, de 23 de outubro 
Situação do Processo: ARU APROVADA 
Consulta do Processo: www.cm-odemira.pt 
En2dade Gestora: Câmara Municipal 
Âmbito Temporal: 3 anos  
Aprovação da Câmara Municipal: 2013-08-01 
Comunicação ao IHRU: 2013-10-01 
Aprovação da Assembleia Municipal: 2013-08-29 
Publicação: DR II Série 
Aviso n.º 12659/2013. D.R. n.º 200, Série II de 2013-10-15 

Enquadramento Legal: Lei nº. 32/2012,de 14 de agosto 
que altera e republica o D.L. nº 307/2009, de 23 de outubro 
Situação do Processo: ARU APROVADA 
Consulta do Processo: www.cm-odemira.pt 
En2dade Gestora: Câmara Municipal 
Âmbito Temporal: 3 anos  
Aprovação da Câmara Municipal: 2014-02-20 
Comunicação ao IHRU: 2014-03-19 
Aprovação da Assembleia Municipal: 2014-02-28 
Publicação: DR II Série 
Aviso n.º 3869/2014. D.R. n.º 55, Série II de 2014-03-19 
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