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1. Introdução 

O Município de Viana do Alentejo, consciente da realidade do concelho nas mais diversas vertentes, 

socioeconómica, demográfica, ambiental, urbanística, de governação, entre outras, assumiu uma 

estratégia para o desenvolvimento sustentável do concelho, definindo domínios concretos de ação 

estratégica a operacionalizar através de um alargado leque de projetos e ações, entendidos como 

instrumentos da estratégia. A visão é, de uma forma sucinta, promover novas dinâmicas de 

desenvolvimento sustentável e a atratividade do concelho para visitar e residir. 

Uma das vertentes desta estratégia passa inevitavelmente pela reabilitação urbana, entendida aqui no 

sentido mais amplo que o termo possa assumir e enquanto instrumento para o desenvolvimento 

sustentável. Em concreto e em síntese, preconiza-se dignificar e valorizar o espaço urbano, regenerar 

áreas degradadas, reabilitando-o ao nível funcional, estético e ambiental. 

É nesse âmbito que em 28 de novembro de 2012 foram aprovadas pela Assembleia Municipal de Viana 

do Alentejo três Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) – Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo – 

publicadas em Diário da República, pelo Aviso nº 16605/2012, de 11 de outubro. Posteriormente, em 

28 de fevereiro de 2014 foi aprovada uma quarta ARU – Viana do Alentejo Poente – publicada em Diário 

da República pelo Aviso nº 3978/2014, de 21 de março, dando assim continuidade à estratégia 

anteriormente iniciada. 

Decorridos três anos desde a aprovação da delimitação das ARU de Aguiar, Alcáçovas e Viana do 

Alentejo, e atendendo à importância de dar continuidade à estratégia de reabilitação então prevista, 

com as necessárias atualizações, urge proceder à delimitação de novas ARU, motivo pelo qual se 

apresenta a presente proposta. 

 

2. Objetivos da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Aguiar, de Alcáçovas e de 

Viana do Alentejo 

Tendo em vista materializar no terreno os projetos que colocam a estratégia de desenvolvimento 

sustentável na direção da visão assumida, o Município de Viana do Alentejo visa dar resposta à 

estratégia delineada de RU enquadradas por instrumento de programação próprio, abrangendo trechos 

urbanos que justifiquem uma intervenção qualificadora integrada, sendo para o efeito identificadas em 
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cada uma das ARU os programas da ação de iniciativa pública consideradas prioritárias e 

complementares entre si que garantam a prossecução dos seguintes objetivos: 

a) Reabilitar os edifícios que se encontrem degradados ou funcionalmente inadequados; 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação, promovendo o seu potencial para atrair 

funções urbanas inovadoras e competitivas; 

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionamento do parque imobiliário urbano e do 

espaço urbano não edificado; 

d) Garantir a proteção do património cultural e promover a sua valorização; 

e) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

f) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

g) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética tanto em edifícios públicos como em edifícios 

privados. 

 

3. Enquadramento jurídico da proposta 

Ao assumir a reabilitação urbana como componente indispensável da política de cidades e da política 

de habitação, o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) atribui às autarquias a incumbência da 

“…promoção das medidas necessárias à reabilitação das áreas que dela careçam…”. 

A delimitação da ARU em instrumento próprio é uma prerrogativa da Assembleia Municipal sob 

proposta da Câmara Municipal, enquadrado nos artigos nº 7 e nº 13 do RJRU - Decreto-Lei nº 307/2009, 

de 23 de outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

de setembro. 

 

4. Delimitação da ARU de Aguiar 

4.1. Breve descrição 

O desenvolvimento urbano de Aguiar está desde sempre associado aos itinerários que cruzam a vila. A 

antiga canada serrana, a ligação entre o Alto e o Baixo Alentejo e ainda a ligação da sede de concelho e 

concelhos limítrofes a Évora. 
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A área de reabilitação em Aguiar decorre num conjunto de ações integradas ao longo do eixo 

estruturante da R254, justamente no espaço emblemático da vila, Largo 25 de Abril e nos espaços de 

permanência e equipamentos de utilização coletiva, implantados nas granjas da via regional. 

Um segundo grupo de ações incide sobre equipamentos desqualificados, ou espaços livres residuais que 

podem participar da valorização do espaço público, uma vez reprogramados. 

O edificado abrangido na ocupação corresponde a um bairro de construção pré-fabricada com um 

diagnóstico de baixo nível de conforto a integrar, e que é necessário superar. 

De um modo geral o conteúdo das ações em Aguiar têm como denominador comum a eliminação de 

conflitos e barreiras, e criação de maior atratividade para uma vila com elevado índice de crescimento 

populacional. 

   

 

4.2. Enquadramento geográfico 

A freguesia de Aguiar tem uma população de 890 indivíduos, em 2011, sendo que 88% residem no único 

lugar deste território, a sede de freguesia. É de registar o aumento da população em 21,5%, entre 2001 

e 2011. 
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A área da ARU de Aguiar compreende 11,3 ha, que corresponde a 42% da área total do lugar e que 

circunscreve, grosso modo, o seu núcleo antigo. A ARU é atravessada pela EN 254, que liga Viana do 

Alentejo a Évora. 

As subsecções do Censos de 2011 indicam, para a área de intervenção, uma população residente de 580 

indivíduos, o que representa 65% dos residentes no lugar de Aguiar. Assim, é demonstrada a importância 

da delimitação da ARU nesta área tendo em conta o seu alcance do ponto de vista demográfico, 

naturalmente, à escala do lugar. 

É interessante verificar que a maior parte da população residente encontra-se na área sul de Aguiar 

abrangida, em parte, pela ARU definida. No entanto, destacam-se algumas áreas dentro da ARU com 

pouca ou mesmo inexistência de população residente, podendo corresponder a quarteirões não 

consolidados ou à presença de equipamentos públicos, como por exemplo as escolas. 

Em termos de densidade populacional, a ARU de Aguiar compreende 51 hab/ha dentro do seu limite, 

comparativamente com os 30 hab/ha para o total do lugar. Constata-se assim, que a ARU definida tem 

uma pressão demográfica à restante área do lugar. 

A área de intervenção compreende ainda 283 alojamentos divididos por igual número de edifícios. 

 

4.3. Objetivos específicos 

1. Aproximar Aguiar, do ponto de vista relativo, a Viana e Évora, simultaneamente; 

2. Potenciar a sua localização do ponto de vista (geo) estratégico; 

3. Tornar Aguiar como alternativa de residência de Évora; 

4. Fomentar o desenvolvimento de serviços pessoais; 

5. Valorizar o espaço e ambiente urbano; 

6. Dignificar os espaços públicos; 

7. Qualificar a via de atravessamento, tornando-a mais segura e inclusiva; 

8. Promover um espaço urbano inclusivo.  
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4.4. Critérios e fundamentos da delimitação da ARU 

A delimitação das ARU baseia-se fundamentalmente em razões urbanísticas: escala relativa dos 

aglomerados sedes de freguesia, disseminação e interdependência das ações programadas, mancha dos 

edifícios devolutos, coerência morfológica, áreas carentes de melhoria, e revitalização urbana das 

infraestruturas. 

 

4.5. ARU de Aguiar – ações previstas 

Por forma a alcançar os objetivos propostos e atendendo aos critérios para a delimitação da ARU, foram 

identificadas as seguintes ações: 

1 - Equipamentos Públicos 

1.1 Adaptação funcional da Escola EB1; 

1.2 Pavilhão Multiusos e Jardim dos Namorados; 

1.3 Jardim de Infância e Espaço Envolvente; 

1.4 Beneficiação do Jardim e Polidesportivo Descoberto; 

1.5 Junta de Freguesia e Espaço Verde envolvente;  

2 - Espaços Públicos 

2.1 Requalificação do Largo 1º de Maio; 

2.2 Requalificação do Largo 25 de Abril; 

2.3 Requalificação da Área envolvente ao Depósito; 

2.4 Requalificação do espaço verde do Largo do Rossio; 

3 - Outros Elementos 

3.1 Bairro dos Pré-fabricados e Posto Médico. 

 

A delimitação da ARU, bem como a identificação das áreas abrangidas pelas ações propostas, 

encontram-se na peça desenhada ilustrativa do Anexo I.
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5. Delimitação da ARU de Alcáçovas 

5.1. Breve descrição 

A opção de reabilitação urbana na Vila de Alcáçovas incide sobre o centro histórico, centro cívico 

tradicional, e sobre a zona do centro cívico contemporâneo, bem como as principais áreas residenciais 

mais antigas. As ações são dirigidas à malha urbana medieval, aos edifícios notáveis e elementos 

significativos da memória coletiva Alcaçovense. 

A operação estende-se aos lugares de sociabilização e cultura, carentes de programas ajustados a novas 

vivências e formas de estar. 

O elevado número de edifícios devolutos no centro histórico de Alcáçovas, justifica que toda a malha 

urbana medieval e seiscentista seja abrangida, devendo os documentos de suporte da estratégia 

refletirem o correspondente levantamento do edificado. 

 

  

 

5.2. Enquadramento geográfico 

A freguesia de Alcáçovas tem uma população de 2111 indivíduos, em 2011, sendo que 90% residem no 

único lugar deste território, a sede de freguesia. É de registar o aumento da população, ainda que 

reduzido, de 1 %, entre 2001 e 2011. 
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A área da ARU das Alcáçovas compreende 64,5 ha, que corresponde a 63% da área da total vila que 

circunscreve, grosso modo, as principais artérias da vila, bem como as áreas residenciais mais antigas. 

As subsecções do Censos de 2011 indicam, para a área de intervenção, uma população residente de 1540 

indivíduos, o que representa quase metade (73%) dos residentes no lugar de Alcáçovas. Assim, é 

demonstrada a importância da delimitação da ARU nesta área tendo em conta o seu alcance do ponto de 

vista demográfico, naturalmente, à escala da vila. No entanto, destacam-se algumas áreas dentro da ARU 

com pouca ou mesmo inexistência de população residente. 

Analisando em termos de pressão demográfica, a ARU tem uma densidade populacional de 23,9 hab/ha, 

comparativamente com os 17,5 hab/ha relativos ao total do lugar. 

 

5.3. Objetivos específicos 

1. Reter e captar população; 

2. Revitalizar o tecido económico; 

3. Valorizar o património histórico-cultural e construído; 

4. Dignificar o espaço urbano; 

5. Fomentar o desenvolvimento turístico; 

6. Qualificar o ambiente e espaço urbano; 

7. Potenciar o desenvolvimento de um espaço urbano inclusivo; 

8. Promover o território físico e histórico-cultural e patrimonial da vila; 

9. Potenciar a imagem da vila de Alcáçovas como espaço histórico-cultural. 

 

5.4. Critérios e fundamentos da delimitação da ARU 

A delimitação das ARU baseia-se fundamentalmente em razões urbanísticas: escala relativa dos 

aglomerados sedes de freguesia, disseminação e interdependência das ações programadas, mancha dos 

edifícios devolutos, coerência morfológica, áreas carentes de melhoria, e revitalização urbana das 

infraestruturas. 
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5.5. ARU de Alcáçovas – ações previstas 

Por forma a alcançar os objetivos propostos e atendendo aos critérios para a delimitação da ARU, foram 

identificadas as seguintes ações: 

1 - Património Edificado 

1.1 Recuperação do Paço dos Henriques e Horto do Paço; 

1.2 Requalificação e Enquadramento Paisagístico do Largo do Poço Novo; 

2 - Equipamentos Públicos 

2.1 Requalificação do Antigo Cinema; 

2.2 Requalificação do Centro Cultural de Alcáçovas e Jardim do Rossio; 

2.3 Requalificação do Mercado de Alcáçovas; 

2.4 Requalificação do espaço envolvente à Delegação da Câmara Municipal; 

3 - Espaços Públicos 

3.1 Requalificação dos Arruamentos do Centro Histórico 1; 

3.2 Requalificação dos Arruamentos do Centro Histórico 2; 

3.3 Requalificação dos Arruamentos do Centro Histórico 3; 

3.4 Requalificação dos arruamentos do Bairro Fragoso. 

 

A delimitação da ARU, bem como a identificação das áreas abrangidas pelas ações propostas, encontram-

se na peça desenhada ilustrativa do Anexo II. 
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6. Delimitação da ARU de Viana do Alentejo 

 

6.1. Breve descrição 

A área de reabilitação urbana de Viana do Alentejo integra ações no centro urbano e nas áreas 

consolidadas envolventes. 

As ações no centro urbano têm algumas empreitadas em curso, são maioritariamente dirigidas às 

infraestruturas e espaço público e abrangem a malha urbana do séc. XVII e o eixo de expansão da Rua do 

Lagar Novo. 

Têm grande relevância na memória histórica de Viana, as ações dirigidas ao Rossio das Freiras, séc. XVII, 

na vizinhança do convento de S. Francisco (séc. XVII), cuja reabilitação é expectável por iniciativa privada, 

e às infraestruturas dos arruamentos do centro histórico, no coração da vila. 

As restantes ações da ARU incidem sobre espaços e edifícios cujo programa e requalificação são 

suscetíveis de influenciar positivamente a iniciativa e o bem-estar dos moradores e proprietários. 
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6.2. Enquadramento geográfico 

A freguesia de Viana do Alentejo tem uma população de 2742 indivíduos, em 2011, sendo que 93,4% 

residem na sede de freguesia. De registar uma diminuição da população residente de 3%, entre 2001 e 

2011. 

A área da ARU de Viana do Alentejo compreende 54 ha, que corresponde a 40% da área total do lugar 

circunscrevendo, grosso modo, o seu núcleo antigo. A ARU é delimitada a Norte e a Este pela EN 257, que 

liga Viana do Alentejo a Alcáçovas e a Alvito. 

As subsecções do Censos de 2011 indicam, para a área de intervenção, uma população residente de 2050 

indivíduos, o que representa 80,6% do total da Vila de Viana do Alentejo. Assim, é demonstrada a 

importância da delimitação da ARU nesta área tendo em conta o seu alcance do ponto de vista 

demográfico, naturalmente, à escala do lugar.  

É interessante verificar que a maior parte da população residente encontra-se na área sul e norte de Viana 

do Alentejo, junto às entradas das estradas de Alvito e Alcáçovas correspondendo, naturalmente, às áreas 

urbanas mais recentes. No entanto, destacam-se algumas áreas dentro da ARU com pouca população 

residente (<15 hab.), correspondendo a quarteirões não consolidados ou com algum despovoamento do 

centro da vila, aliás, como demonstra a relação entre o número de famílias e o número de alojamentos 

(0,6 fam./aloj.). 

Em termos de densidade populacional, a ARU de Viana do Alentejo compreende 38 hab./ha dentro do 

seu limite, comparativamente com os 19 hab./ha para o total da vila. Constata-se assim, que a ARU 

definida tem uma pressão demográfica mais elevada, à escala do lugar. 

 

6.3. Objetivos específicos 

1. Reter e captar população; 

2. Revitalizar o tecido económico; 

3. Valorizar o património construído, cultural, religioso; 

4. Dignificar o espaço urbano; 

5. Potenciar a imagem de Viana do Alentejo; 

6. Qualificar o ambiente e espaço urbano; 

7. Dinamizar o comércio e serviços locais, bem como a hotelaria e restauração em particular; 
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8. Potenciar o desenvolvimento de um espaço inclusivo; 

9. Promover o território físico e histórico-cultural e patrimonial da vila; 

10. Fomentar o desenvolvimento turístico;  

11. Aumentar a área de influência e centro gravítico de Viana do Alentejo no contexto regional, 

especialmente em relação a Évora; 

12. Consolidar a centralidade de Viana do Alentejo (Vila) no concelho como sede administrativa, centro 

de serviços e espaço cultural e residencial de elevada qualidade e atratividade. 

 

6.4. Critérios e fundamentos da delimitação da ARU 

A delimitação das ARU baseia-se fundamentalmente em razões urbanísticas: escala relativa dos 

aglomerados sedes de freguesia, disseminação e interdependência das ações programadas, mancha dos 

edifícios devolutos, coerência morfológica, áreas carentes de melhoria, e revitalização urbana das 

infraestruturas. 

 

6.5. ARU de Viana do Alentejo – ações previstas 

Por forma a alcançar os objetivos propostos e atendendo aos critérios para a delimitação da ARU, foram 

identificadas as seguintes ações: 

1 - Património Edificado 

1.1 Requalificação do Antigo Hospital da Misericórdia; 

2 - Património Hidráulico – rede temática de requalificação 

2.1 Chafariz da Cruz; 

2.2 Chafariz da Praça da Palha; 

2.3 Chafariz do Rossio das Hortas; 

2.4 Fonte das Freiras; 

2.5 Fonte dos Escudeiros; 

2.6 Tanque; 

3 - Equipamentos Públicos 

3.1 Requalificação da antiga Escola Básica das Escadinhas; 
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3.2 Requalificação da antiga Escola Básica de S. João; 

3.3 Requalificação do Edifício da Biblioteca Municipal; 

3.4 Requalificação do antigo edifício do Jardim Pré-escolar; 

3.5 Requalificação do Antigo Quartel da GNR; 

3 - Espaços Públicos 

3.1 Requalificação dos Arruamentos do Centro Histórico – 2ª fase; 

 

4 – Espaços Verdes 

 4.1 Requalificação do Jardim do Rossio. 

A delimitação da ARU, bem como a identificação das áreas abrangidas pelas ações propostas, encontram-

se na peça desenhada ilustrativa do Anexo III. 

 

7. Apoios e incentivos à reabilitação urbana 

Conforme a alínea c) do n.º 2 do art.º 13º e a alínea a) do art.º 14º da Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto, 

que veio alterar o Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, a delimitação de uma Área de Reabilitação 

Urbana exige a definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património. 

São conferidos aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações compreendidos na Área de Reabilitação Urbana, os seguintes benefícios fiscais: 

a) Redução de 50 % do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) para os prédios urbanos localizados na 

Área de Reabilitação Urbana que forem objeto de reabilitação até à extinção da ARU, durante cinco 

anos a contar do ano, inclusive, da conclusão da reabilitação; 

b) Redução de 50 % do IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis) na primeira 

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

e que se destine exclusivamente a habitação própria e permanente; 

c) Redução de 50% do valor das taxas cobradas pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo no âmbito 

dos processos relativos a ações de reabilitação em edifícios abrangidos pelas ARU. 
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Importa ainda referir que, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e sem prejuízo de outros incentivos 

e benefícios, as intervenções de reabilitação urbana realizadas dentro das Áreas de Reabilitação Urbana 

podem ainda usufruir dos seguintes benefícios fiscais: 

- IVA à taxa reduzida de 6% em obras de reabilitação urbana; 

- Dedução à coleta, em sede de IRS, com um limite de 500€, de 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário, relacionados com a reabilitação de edifícios; 

- 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 dentro da ARU, recuperados nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação; 

- Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

são tributados à taxa de 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente 

decorrentes do arrendamento de imóveis situados dentro da ARU, recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação. 

 

Para fins de benefícios fiscais, e quando os mesmos forem solicitados por motivos de realização de obras 

de reabilitação, deverá o interessado fornecer à Entidade Gestora – o Município de Viana do Alentejo – 

prova de titularidade do imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do mesmo, bem como todos 

os documentos necessários, comprovativos da operação realizada. Serão concedidos os benefícios fiscais 

assumidos à totalidade do prédio, mesmo que a delimitação da ARU só abranja parte deste. 

A Entidade Gestora fica encarregue do procedimento de vistorias no âmbito da aplicação dos benefícios 

fiscais, com acompanhamento e aprovação final do Município. 

Para efeitos de aplicação dos benefícios fiscais, importa referir que, de acordo com a alínea a) do n.º 22 

do art.º 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, as ações de reabilitação são 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. 
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Considerando os níveis acima referidos, expõe-se o seguinte quadro: 

Nível    Estado de Conservação 

5 Excelente 

4 Bom 

3 Médio 

2 Mau 

1 Péssimo 

 

1ª APLICAÇÃO – Avaliação Física 

Em primeiro lugar, realiza-se uma análise centrada exclusivamente nos parâmetros físicos da intervenção, 

com vista a apurar o grau de melhoramento efetuado na intervenção, tendo em conta a melhoria em pelo 

menos 2 níveis acima do atribuído antes da intervenção, conforme o art.º 71º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais. 

Para esta análise será utilizada a «Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios» do NRAU, 

publicado pela Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro, seguindo as instruções de aplicação do 

«Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis» (MAEC). 

 

2ª APLICAÇÃO – Avaliação Funcional e de Desempenho 

A aplicação desta segunda análise só decorrerá se não for possível obter 2 níveis pela avaliação física da 

intervenção. 

Dado que a avaliação anterior não tem em conta todos os aspetos da obra realizada, criou-se um conjunto 

de critérios para analisar a intervenção na sua globalidade. Este método de avaliação será repartido entre 

uma análise física e uma análise dos parâmetros funcionais e de desempenho, nomeadamente pela 

atribuição de: 

• Um nível pela avaliação física, ficando obrigatoriamente o nível “médio” como limite mínimo de 

isenção; 

• Um nível pelas novas aptidões funcionais e padrões de desempenho mais elevados. 
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CRITÉRIOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO 

(Obter obrigatoriamente 1 critério por tema, acrescido de mais 2 critérios, totalizando um mínimo 5 

critérios.) 

 

TEMA 1 – VALORIZAÇÃO TERRITORIAL 

• Valorização de edifícios notáveis e acompanhamento; 

• Permeabilização no mínimo de 25% do logradouro existente; 

• Manutenção de materiais e técnicas construtivas tradicionais; 

• Alterações (usos e/ou tipologia) que permitam ocupar um imóvel/fração antes 

desocupada/devoluta. 

TEMA 2 – VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E AMBIENTAL 

• Certificação energética (mínimo de classe B- para edifícios reabilitados); 

• Adição de energias renováveis (painéis solares, painéis fotovoltaicos, outros); 

• Sistema de recolha e armazenamento de águas pluviais (mínimo de 1m3); 

• Executar a separação de rede predial de águas pluviais, de águas residuais domésticas, com 

ligação à rede pública. 

TEMA 3 – MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E CONFORTO 

• Cumprimento das normas técnicas (acessibilidade), de acordo com o Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de Agosto; 

• Melhoria das condições de habitabilidade, de acordo com as normas técnicas do RGEU; 

• Criação de estacionamento no interior da propriedade, 1 por fogo/unidade de ocupação; 

• Relatório acústico, com cumprimento do Regulamento de Acústica dos Edifícios. 

 

 

8. Anexos 

  



 

 

 



 

 

 



 

  


