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PROCESSO DE TRAMITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

DEFINIDA E APROVADA A ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

Analisa projecto de delimitação
da ARU

Envia para a Câmara Municipal

Define quem elabora

CMF
Estabelece os objectivos

Solicita projecto de delimitação Elabora o projecto com o
conteúdo do artigo nº13 da lei

32/2012

DELIBERA APROVAR Solicita reformulaçãoEnvia o projecto para a
Assembleia Municipal para

aprovação

Analisa projecto de delimitação
da Área de Reabilitação Urbana

DELIBERA APROVAREnvia o acto de aprovação para
a Câmara Municipal

Envia simultaneamente o acto
de deliberação para:

Publicação através de aviso na
2ª série do Diário da República

IHRU - por meios electrónicos
conforme solicitado

Divulgação no site do Município

PDM enquadra no
programa de execução

Sim Não

Sim Não

[CRIAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA]

O município do Funchal possui desde 2015 uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) para o centro histórico do Funchal
apoiada por uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) que pretendeu ser um conjunto de intervenções integradas que
pudessem fomentar a reabilitação urbana do Centro Histórico.,
No entanto, até finais do século XIX a cidade esteve contida na zona baixa, menos acidentada e mais favorável, e com franca
ligação ao mar. Posteriormente, principalmente depois da primeira grande guerra, assistiu-se à dispersão desordenada que se
apoiou em precárias estruturas rurais existentes, necessariamente inadaptadas a uma função urbana. As condições
características desta dispersão estão, na sua origem, ligadas às "colonías" - com as suas particularidades próprias - e
persistência de uma economia familiar de características mistas, que tem vindo a decair com o desenvolvimento do sector
terciário e com a valorização do custo dos terrenos. A Câmara Municipal do Funchal, reconhecendo a existência de uma área
do território municipal, considerada como “Zonas Altas do Funchal”, onde se identifica uma ausência de intervenção
urbanística efectiva, ou de ações ordenadas e coerentes, imposições de um relevo acentuado, falta de condições dignas de
mobilidade e acessibilidade, degradação e obsolescência de alguns edifícios e espaços públicos, nomeadamente no que se
refere às suas condições de enquadramento territorial, uso, solidez, segurança e salubridade, pretende promover, uma
intervenção integrada, através da proposta de delimitação de uma ARU.

A presente proposta de delimitação de uma ARU piloto para as “Zonas Altas” do Funchal, enquadra-se no Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto (RJRU), nos termos do seu artigo 13º, referente à delimitação e aprovação de ARU e consequente ORU,
sendo que a legislação determina que a ARU é uma área territorialmente delimitada, que devido à insuficiência, degradação
ou obsolescência dos edifícios, infraestruturas, equipamentos e espaços urbanos verdes e espaços de utilização colectiva no
que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção, aprovada em
instrumento próprio, para a reabilitação urbana dessa mesma área; já a ORU é um conjunto articulado de intervenções que
visam a reabilitação da área previamente delimitada, pode assumir a designação de ORU simples ou ORU sistemática
consoante a estratégia a adotar.

Em conformidade com o n.º 13 do RJRU esta proposta de delimitação de uma ARU, contém uma memória descritiva e
justificativa que inclui os critérios subjacentes a essa mesma delimitação e quais os objectivos a atinguir e estratégias a adotar;
uma planta de delimitação da área abrangida; uma planta de delimitação com correspondência cadastral; e um esquema com
os benefícios fiscais associados, entre outros elementos considerados necessários para uma correcta e transparente
caracterização da zona.

A presente delimitação da Área de Reabilitação Urbana para as “Zonas Altas” do Funchal está enquadrada no Programa de
Execução do Plano Diretor Municipal do Funchal (PDM) e na estratégia local de habitação da Câmara Municipal do Funchal
para 2019, o que revela o compromisso do Município para com a sua reabilitação urbana.

Antevê-se que, com a delimitação da ARU das “Zonas Altas” do Funchal, iniciar-se-á a concretização de um novo ciclo na
política urbana em zonas periféricas à cidade, capaz de responder às necessidades e recursos de hoje, promovendo
eficazmente a dinamização da economia local e a afirmação de um tecido económico resiliente, fortalecendo a coesão social e
territorial e contribuindo para o aprofundamento das vivências locais, melhorando de forma sustentável a qualidade de vida
dos cidadãos, e potenciando o património histórico, cultural e paisagístico do Concelho. Esta estratégia enquadra-se
igualmente, num dos objetivos estruturantes do PDMF, que visa “fortalecer a resiliência urbana através da redução dos níveis
de exposição de pessoas e bens materiais aos riscos naturais, em particular de aluviões, cheias, deslizamentos, aluimentos,
incêndios florestais e aos riscos tecnológicos, contribuindo para a minimização dos danos na sequência de catástrofes
naturais ou situações excecionais de emergência”.

Assim sendo, e porque o município do Funchal pretende constituir um estímulo imediato ao processo de reabilitação dos
edifícios, e porque a delimitação de uma ARU obriga à definição simultânea dos apoios e benefícios fiscais e financeiros a ela
associados, optou-se pela delimitação da ARU, em momento anterior à aprovação da ORU, sendo que esta aprovação deverá
ocorrer, no prazo de 3 anos, após o  início  de vigência da ARU, conforme o disposto no artigo 15º do RJRU.

Nos termos do disposto no número 3, do artigo 7º, RJRU, a delimitação de uma ARU, pode ocorrer em momento anterior à
aprovação da ORU a desenvolver nessa área.

A ORU assentará na definição de um instrumento próprio ou de um plano de pormenor de reabilitação urbana “ que contem a
definição do tipo de ORU; e a estratégia de reabilitação urbana ou o programa estratégico de reabilitação urbana, consoante a
ORU seja simples ou sistemática” (vd. artigo 16º do RJRU).

[TRAMITAÇÃO

Depois de verificada a necessidade da criação de uma ARU para as “Zonas Altas” do Funchal, foi elaborado, o presente
projeto de delimitação devidamente fundamentado e contendo memória descritiva e justificativa, planta de delimitação da área
abrangida, planta de delimitação com correspondência cadastral e esquema com os benefícios fiscais associados a submeter
à aprovação da Assembleia Municipal. Posteriormente, o documento elaborado, deverá ser enviado para publicação através
de aviso na 2.º Série do Diário da República, na página do município e remetido para o IHRU por meios eletrónicos.]

ESTA SECÇÃO ENQUADRA-SE NO PONTO DOIS, ALÍNEA [A] DO ARTIGO Nº 13 DA LEI Nº 32/2012
O ARTIGO Nº 13 REFERE-SE À SEGUNDA PARTE, PRIMEIRO CAPÍTULO, SECÇÃO DOIS, DA REFERIDA LEI
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
[CMF - ACTUALIZADO EM 2018]

Desenho sem escala
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Zona de Floresta

Zona Periférica

Zona Botânica

Zona Histórica

TIPOS DE ZONAS
[GABINETE DA CIDADE - ACTUALIZADO EM 2016]

Desenho sem escala
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Espaços Florestais

Espaços Agrícolas

Áreas Verdes de Utilização Colectiva

ESTRUTURAS VERDES
[GABINETE DA CIDADE - ACTUALIZADO EM 2016]

Desenho sem escala
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Área ardida em 2010

Área ardida em 2012 e 2013

Área ardida em 2014

Área ardida em 2016

REGISTO DE INCÊNDIOS
[GABINETE DA CIDADE - ACTUALIZADO EM 2016]

Desenho sem escala
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Áreas inundadas em 1803

Áreas inundadas em 1993

Áreas inundadas em 2010

Áreas de deslizamentos de terras em 2010

REGISTO DE ALUVIÕES
[GABINETE DA CIDADE - ACTUALIZADO EM 2016]

Desenho sem escala
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ESPAÇOS DO CONCELHO
[PLANTA DA CIDADE -  CMF]

Desenho sem escala

Espaços com actividades económicas
Espaços centrais

Espaços habitacionais

Espaços de uso especial
Espaços verdes
Solo rústico
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USOS DE SOLO
[PLANTA DE ORDENAMENTO I — PDM APROVADO EM 2018]

Desenho sem escala

Solo Rústico Solo Urbano
Espaço agrícola
Espaço florestal

Espaço natural e paisagístico

Área de edificação dispersa
Espaço turístico e cultural do monte

Área de alta densidade
Área de baixa densidade

Área central complementar

Área central principal
Área de instalações portuárias

Área de média densidade
Área periférica

Área verde de protecção e enquadramento

Área verde de utilização colectiva
Espaço de actividades económicas
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ÁREAS EM RISCO OU AMEAÇADAS
[PLANTA DE ORDENAMENTO II — PDM APROVADO EM 2018]

Desenho sem escala

Áreas ameçadas pela instabilidade de arribas e vertentes - Muito elevada
Áreas ameçadas pela instabilidade de arribas e vertentes - Elevada

Áreas ameçadas pela instabilidade de arribas e vertentes - Moderada

Áreas em risco moderado

Áreas em risco elevado

Áreas em risco muito elevado
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ÁREAS EM RISCO OU AMEAÇADAS (CONTINUAÇÃO)
[PLANTA DE ORDENAMENTO II — PDM APROVADO EM 2018]

Desenho sem escala

Áreas ameaçadas por incêndios
Áreas ameaçadas por cheias
Áreas ameaçadas pelo avanço das águas do mar

Áreas em risco de incêndio

Áreas em risco de cheias

Áreas em risco de avanço do mar
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PATRIMÓNIO NATURAL
[PLANTA DE ORDENAMENTO II — PDM APROVADO EM 2018]

Desenho sem escala

Árvores monumentais
Geosítios

Sítios de Geodiversidade
Micro reservas
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PATRIMÓNIO EDIFICADO
[PLANTA DE ORDENAMENTO II — PDM APROVADO EM 2018]

Desenho sem escala

Miradouros
Quintas Madeirenses

Valores patrimoniais

Traçados Urbanos

Tipo I
Tipo II

Tipo III

Tipo IV
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INFRAESTRUTURAS
[PLANTA DE ORDENAMENTO II — PDM APROVADO EM 2018]

Desenho sem escala

Estação Elevatória de Água
Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos
Reservatório de Água

Estação de Tratamento de Água
Infraestruturas de apoio à Protecção Civil

Captação de Água para Consumo Humano
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ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
[PDM APROVADO EM 2018]

Desenho sem escala

Geosítios

Sítios de Geodiversidade
Micro reservas

Áreas Verdes de protecção e enquadramento
Espaços Florestais
Espaços Naturais e paisagísticos

Rede Natura
Parque Natural da Madeira
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