
 

O PARU do concelho do Crato é composto por quatro ARU’s, a saber: Crato e Flor da Rosa, Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata e totaliza 
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no domínio da prioridade estratégica para a execução física, por nível 1 e nível 2. O investimento público representa 3.505.000.00€ e de 

543.000.00€ de investimento privado no concelho do Crato, no total de 4.048.000.00€. 
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“No atual quadro de 

significativa degradação das 

nossas áreas urbanas 

antigas, o desenvolvimento 

de ações de reabilitação e de 

regeneração urbana devem 

constituir uma prioridade das 

políticas públicas nacionais e 

locais. 

A operacionalização destas 

ações passa pela capacidade 

em preparar a delimitação de 

Áreas de Reabilitação 

Urbana (ARU) e pela 

posterior aprovação das suas 

Operações de Reabilitação 

Urbana (ORU). “ 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

O Concelho do Crato, detentor de uma História que remonta desde o Paleolítico, Ocupação Romana, 

Fundação da Nacionalidade, Crise Política de 1383-85, Descobrimentos, Perda da Independência de 1580, 

Restauração, Invasões Francesas aos nossos dias, tem sofrido, necessariamente, as transformações dinâmicas 

de um território com as suas características e localização geográfica. 

Conscientes deste legado histórico que muito nos orgulha e constitui um traço essencial da nossa identidade 

cultural, selecionámos o Planeamento e o Ordenamento do Território como um dos pilares essenciais da 

nossa Administração Autárquica. 

 

Uma orientação política, equacionada à escala e dimensão humana, que desde sempre foi desenvolvida com 

a preocupação e o objetivo de acrescentar valor ao património herdado e reconhecido por todos, 

designadamente, o Histórico, o Cultural, o Arquitetónico, o Arqueológico e o Património Natural, sem perder 

de vista, a necessidade de implementar uma dinâmica territorial que, salvaguardando as nossas raízes 

identitárias, assegure um correto planeamento e ordenamento do território, visando o desenvolvimento 

sustentável do Município do Crato. 

Pensar o futuro exige tomar conhecimento do passado, evoluir com os tempos e construir no presente o que 

ficará para as gerações futuras. 

 

Dando corpo a este objetivo, a CMC decidiu promover a elaboração de vários Instrumentos de Planeamento 

Estratégico, procurando num horizonte temporal alargado, consubstanciar uma “Visão Estratégica”, a partir 

da qual encetámos o percurso de delinear uma “Operação Integrada de Regeneração Urbana”. 
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A Regeneração Urbana do Concelho do Crato é, sem dúvida, um dos maiores e mais aliciantes desafios a que 

nos propusemos. Será este um dos pontos de partida para a implementação de um novo modelo de 

valorização do Concelho com impactos ao nível do ordenamento do território e com repercussões 

arquitetónicas, paisagísticas, ambientais, sociais e económicas. 

Nesta linha de pensamento, e com o objetivo de dar continuidade à regeneração do espaço urbano do 

Concelho do Crato, entendeu a Câmara Municipal apresentar uma candidatura ao programa Portugal 2020 

que nos permitirá concretizar a visão que preconizamos para um Concelho que se pretende ainda mais 

desenvolvido, moderno, sustentável e atrativo. 

Pretende, assim, a Câmara Municipal prosseguir a implementação de políticas de regeneração urbana que 

passam pela realização de investimentos públicos mas que também criam incentivos ao investimento 

privado, do ponto de vista da reabilitação do edificado, promovendo um conjunto de atividades do turismo 

aos serviços, cultura, desporto, formação e requalificação, resultando num virar de página que nos permitirá 

a criação de emprego jovem e qualificado. 

 

Continuaremos sempre a respeitar o passado, a honrar a nossa identidade territorial e a pensar o momento 

histórico, equacionando o futuro, enfrentando deste modo um dos maiores desafios da nossa História 

Contemporânea: sermos capazes de crescer e de nos desenvolvermos de forma criativa e ativa. 

 

O Presidente da Câmara Municipal do Crato 

José Correia da Luz 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Enquadramento legal 

 

Pretende a Câmara Municipal do Crato proceder à delimitação da Área de Reabilitação Urbana, de forma a 

promover, agilizar e estimular a reabilitação urbana. 

Nos termos do artigo 5º da lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às 

autarquias locais assegurar a promoção das medidas necessárias à reabilitação de áreas urbanas que dela 

careçam. 

Os proprietários dos edifícios ou suas frações têm o dever de assegurar a sua reabilitação, nomeadamente 

realizando todas as obras necessárias à manutenção ou reposição da sua segurança, salubridade e arranjo 

estético. 
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Objetivos gerais 

 

O acesso a financiamentos comunitários relativos às prioridades de Investimento (PI) é antecedido da 

apresentação de um Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU), com propostas sustentáveis, e onde 

estarão apontadas as principais linhas orientadoras das intervenções a desenvolver.  

O PARU define a estratégia interventiva em termos de planificação e gestão da ARU com os seguintes 

propósitos:  

1. Promover a melhoria do ambiente urbano através da reabilitação do edificado destinado a várias 

funções (habitação, comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva) e do espaço público 

com intervenções regenerativas a desenvolver à escala urbana e a partir dos centros históricos, 

fomentando dinâmicas que envolvam as populações, melhorem a qualidade de vida e propiciem 

desenvolvimento económico;  

2. Conservar o património histórico-cultural de uma forma integrada;  

3. Valorização do Património Imaterial municipal. 

4. Qualificar ambiental e urbanisticamente as áreas degradadas, como será o caso das áreas 

industriais danificadas e devolutas;  

5. Fomentar a coesão territorial;  

6. Potenciar o desenvolvimento sustentável dos centros urbanos;  

7. Projetar a concretização do espaço urbano da ARU, os seus parâmetros regulamentares e a 

calendarização de execução das tarefas. 
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Tipologias de operação de reabilitação urbana 

Os municípios podem optar pela realização de uma operação de reabilitação urbana: simples ou sistemática. 

1. A operação de reabilitação urbana simples consiste numa intervenção integrada de reabilitação 

urbana de uma área, dirigindo-se principalmente à reabilitação do edificado, num quadro articulado 

de coordenação e apoio da respetiva execução. 

2. A operação de reabilitação urbana sistemática, dado que esta consiste numa intervenção integrada 

de reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes urbanos de utilização coletiva, visando a 

requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público. 
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Contextualização histórica  

O Crato, situado no Norte Alentejano, 22 km a oeste da cidade de Portalegre, tem uma história muito antiga. 

Os mais de trinta monumentos megalíticos inventariados, no concelho, são prova da presença humana na 

região, desde tempos imemoráveis. Disso são testemunho maior as antas do Tapadão, do Couto dos 

Andreiros e do Penedo do Caraça. 

 

Foi fundado pelos cartagineses, há mais de 2.500 anos, e o seu nome era Castraleuca ou Castra Leuca que, no 

transcurso dos séculos e por corruptela, passou a denominar-se Ucrate ou Crate e, por fim, Crato. 

 

Os romanos conquistaram-no 60 anos a.C. remodelando a fortaleza existente segundo a sua conceção tática, 

estabelecendo nele uma forte base militar e um importante centro político e administrativo. 

 

No início da era Cristã, foi o Crato bispado. As atas do “Concilium Eliberritanum”, celebrado no ano 300, na 

cidade Andaluza de Elvira, foram assinadas por três prelados lusitanos, um dos quais o bispo castraleucense, 

Secundino. 

 

Destruída pelos Vândalos, a fortaleza foi restaurada no ano de 413 pelos Alanos que, então, aqui se 

instalaram. No ano de 582, voltou a ser tomada, sendo desta vez os Visigodos os seus novos senhores. 

 

No ano 706, os Mouros, no ímpeto da sua avançada vitoriosa através de toda a Península, apoderaram-se 

dela, ficando sob o domínio muçulmano durante 454 anos. 

 

Em 1160, D. Afonso Henriques, conquistou-a, para jamais deixar de ser terra portuguesa. 

 

Fora da vila, a muito pequena distância, encontra-se o antigo Convento de Santo António, que foi de frades 

franciscanos. 



 
 

1
3

 
Em 1232, o rei D. Sancho II deu o primeiro foral à vila e doou-a à Ordem dos Hospitalários, sendo seu Prior, 

Mem Gonçalves. 

 

Esta Ordem estabeleceu-se em Portugal, no tempo de D. Afonso Henriques, em Leça, arredores do Porto, 

tendo sido seu primeiro Prior, um irmão do rei. 

 

No tempo de D. Afonso IV, Por volta de 1340, do Crato partiu o Prior, D. Álvaro Gonçalves Pereira, com os 

cavaleiros da Ordem dos Hospitalários, para tomar parte na batalha do Salado. Após a batalha, o priorado do 

Crato transformou-se em cabeça da Ordem, passando o seu Prior e os seus sucessores a usar o título de Prior 

do Crato. Assim, aqui se estabeleceu a capital do Priorado que possuía vinte e três comendas e as seguintes 

terras e termos: Crato, Amieira, Belver, Cardigos, Carvoeiro, Sertã, Envendos, Oleiros, Gáfete, Tolosa, 

Pedrógão Pequeno e Proença-a-Nova. 

 

O rendimento anual do Priorado, no século XIV, era de quarenta e cinco contos de réis. 

 

O Grão-Prior do Crato tinha poder espiritual e temporal, com jurisdição episcopal, motivo pelo qual não 

estava subordinado a prelado algum. 

 

Foi, portanto, D. Álvaro Gonçalves o seu primeiro Prior, sendo os componentes da comunidade frades 

batalhantes – guerreiros e monges – que juravam votos de humildade, pobreza e castidade, o que não 

impediu o Grão-Prior de ser progenitor de trinta e dois filhos. Foi D. Álvaro o pai de D. Nuno Álvares Pereira. 

Para instalação da Ordem, mandou edificar - no sítio do Bonjardim, na aldeia da Flor da Rosa, arrabaldes do 

Crato - o Mosteiro, que passou a ser, desde então, a casa-mãe da Ordem do Hospital, em Portugal. 

 

A partir do século XVI a Ordem do Hospital passou a denominar-se Ordem de Malta, nome que ainda hoje 

conserva. 
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Aqui se refugiou a rainha D. Leonor, viúva de El-Rei D. Duarte, quando em 1440 as cortes confiaram a 

regência ao Infante D. Pedro, durante a menoridade de D. Afonso V. 

 

Em 1512 teve a vila foral novo, doado por El-Rei D. Manuel I. 

 

A importância do Crato, à época, determinou a sua escolha para palco de dois casamentos régios: em 

novembro de 1518, celebrou-se o casamento de D. Manuel I com a infanta D. Leonor de Áustria e, em Agosto 

de 1525, o de seu filho João III, com a irmã da Infanta, sua madrasta, D. Catarina de Áustria. 

 

D. Pedro III e D. Miguel I foram grão-priores do Crato. 

 

O Crato gozava de voto em Cortes, ocupando o assento n.º 12. 

 

No contexto da guerra da Restauração, a 29 de outubro de 1662, a vila foi cercada e conquistada pelas tropas 

espanholas, sob o comando de D. João de Áustria que promoveram a destruição das suas defesas. No 

incêndio decorrente, foram consumidos todos os documentos do Cartório e Arquivo do Priorado da Ordem. 

Conquistada a Praça que tinha uma pequena guarnição, o governador André de Azevedo e Vasconcelos e o 

Sargento-Mor, Gonçalo Chaves, foram enforcados por ordem do general espanhol e a Vila completamente 

arrasada e saqueada. 

 

 Com a revolução industrial, na segunda metade do séc. XIX e até meados do Séc. XX, o Crato voltou a ser 

uma laboriosa e progressiva povoação, cabeça de concelho, que contava com cerca de 10 mil habitantes, 

onde floresceu uma indústria metalúrgica próspera, de fundição e trabalho do ferro e outros metais, uma 

moagem de produção de farinhas, das maiores no Alentejo, uma serração de madeiras e inúmeros lagares de 

azeite, ao lado de uma agricultura florescente que constituía, indubitavelmente, a sua característica básica e 

regionalista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_IV_de_Portugal
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Na segunda metade do séc. XX, numa conjuntura nacional macrocéfala, a exemplo de todo o interior do País, 

assistiu-se, também no Crato, ao êxodo da sua população ativa para o litoral, em busca de melhores 

condições económicas e laborais, situação que se mantém até aos nossos dias. 

 

Na atualidade, sobrevive-se, sem indústria, à custa de uma agricultura de subsistência baseada, 

principalmente, num parco apascento, em terrenos de pousio, de gado bovino, com esperança de um 

turismo promissor. 

 

Hoje, o Crato é sede de Município, com 398,07 km² de área e 3.708 habitantes (censo de 2011), subdividido 

em 4 freguesias. É limitado a noroeste pelo Município de Gavião, a norte pelo de Nisa e nordeste pelo de 

Castelo de Vide. A leste, confina com Portalegre, a sueste com Monforte e a sul/sudoeste com Alter do Chão 

e Ponte de Sor. 

 

O Crato é uma pequena vila bonita e bem preservada, com casas apalaçadas, testemunho de riqueza de 

época anterior, mas principalmente, de baixo e simples casario branco com a típica faixa alentejana a rodear 

portas e janelas. 

 

Com orgulho no seu património, como o imponente Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, albergando 

uma das mais cobiçadas pousadas de Portugal, a Igreja Matriz, do século XIII, o Castelo, a Capela de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso, o Museu Municipal, a Casa-Museu Padre Belo e a Varanda do Grão Prior, restos do 

palácio, testemunho do poderio e imponência dos Priores do Crato. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o_%28Portugal%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Vide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portalegre_%28Portugal%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monforte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alter_do_Ch%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Sor
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CARACTERIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E ESTRATÉGIA DE 

INTERVENÇÃO 

Situação Atual do Território 

O Crato é uma vila portuguesa no Distrito de Portalegre, com cerca de 1 600 habitantes. É sede de um 

município com 398,07 km² de área e 3 708 habitantes (2011), subdividido em 4 freguesias (Aldeia da Mata; 

Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso; Gáfete; Monte da Pedra). O município é limitado a nordeste 

pelos municípios de Gavião, Nisa e Castelo de Vide, a leste por Portalegre, a sueste por Monforte e a 

sudoeste por Alter do Chão e Ponte de Sor.  

O Alto Alentejo representava, em 2011, cerca de 15,6% da população regional, enquanto uma década antes 

representava menos 0,8 pontos percentuais. Na comparação entre concelhos da sub-região constata-se que, 

Crato é um dos concelhos que se encontra acima da média (variação mais regressiva).  

A acompanhar uma tendência regional, nota-se que este cenário evidencia uma pressão muito forte sobre o 

emprego no Alto Alentejo, só possível de contrariar com investimentos de valorização da produção 

tradicional, na atração de investimento externo na áreas e clusters emergentes e no desenvolvimento de 

ações voluntaristas de especialização e competitividade em áreas onde existe mais massa crítica. No Anexo 

PARU, é desenvolvida a caracterização regional e o enquadramento histórico do concelho, de forma mais 

completa. 

No caso concreto das áreas de intervenção no concelho do Crato, e que sustentam este Plano de Ação, existe 

uma orientação estratégica para o Centro Histórico – sendo esta uma área inserida num núcleo urbano 

consolidado e bastante antigo, onde se pretende dar especial relevo à requalificação e reestruturação dos 

espaços públicos.  

Olhando numa perspetiva mais estratégica, consideramos que o eixo Crato-Flor da Rosa constitui um núcleo 

fundamental para o desenvolvimento do território, concentrando-se aqui muito do potencial turístico deste 

concelho. As intervenções previstas no edificado, conduzindo à sua requalificação, promovendo a sua 

utilização em termos turísticos, quer como alojamento local, como desenvolvendo atividades de animação 
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turística poderão neste caso, aumentar a oferta, diversificá-la com o objetivo de criar novos programas 

turísticos e aumentar o tempo de permanência dos turistas e visitantes no concelho do Crato.  

O espólio precioso que existe no eixo atrás referido, ligado a Nuno Álvares Pereira, à ordem de Malta, ao 

Priorado do Crato e toda a sua envolvência histórica, serão objeto de requalificação, com prioridade para a 

valorização de edifícios, recuperação de muralhas e portas de entrada, conferindo-lhe novas tipologias de 

utilização, consentâneas com o seu legado histórico-cultural, mas dotando estas estruturas de uma nova 

linguagem moderna, mas também pedagógica adaptada às escolas e aos alunos, aos turistas e visitantes e 

também aos habitantes do concelho do Crato.  

A riqueza do Património Histórico-Cultural do Crato, estende-se igualmente a Gáfete, Aldeia da Mata e 

Monte da Pedra, onde, com algumas intervenções nas estruturas, poderão ser criadas Rotas e Programas que 

mudarão a face destas freguesias. Partindo do Centro Histórico, como no Crato e Flor da Rosa será possível 

evidenciar todo um percurso histórico-cultural que permitirá a criação de pequenas cadeias de valor local, 

com o aparecimento e/ou fortalecimento de empreendedores locais que vejam neste esforço de 

qualificação, uma oportunidade para poderem desenvolver as suas atividades.  

Existe uma clara ligação entre a recuperação dos centros históricos atrás referidos, bem como de algumas 

zonas industriais degradadas, com a recuperação de algumas ribeiras e respetivas infraestruturas (pontes, 

diques, moinhos), algumas delas ainda pouco degradadas, que passarão a constituir um todo que não apenas 

contribuirá para a melhoria da qualidade de vida das populações locais, mas também representarão fatores 

de atração (numa simbiose entre património histórico-cultural e património natural) para turistas e 

visitantes, sempre com o objetivo de aumentar a sua permanência no território e permitir a criação e 

desenvolvimento de atividades diretamente correlacionadas (alojamento, animação, restauração, comércio, 

serviços e mesmo agricultura). 

Ao percorrer o Centro Histórico do Crato, Flor da Rosa, Aldeia da Mata, Gáfete e Monte da Pedra percebe-se 

que existem muitos arruamentos que não facilitam a circulação dos peões, dada a quase inexistência de 

passeios. Nestes casos, geralmente opta-se pela circulação automóvel.Com as análises efetuadas verificou-se 

que estes Centros Histórico de uma forma geral têm vindo a perder população residente ao longo dos anos. 
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Como justificação desta situação podemos apontar alguns aspetos como: alguma degradação do parque 

habitacional, dificuldades de circulação e estacionamento.  

Como consequência, existe um aumento gradual dos números de fogos vagos ou devolutos, uma redução 

acentuada da densificação (que até há uns anos foi benéfica para o populoso centro histórico, mas que agora 

se apresenta como carência), um parque edificado cada vez mais degradado que se vai tornando cada vez 

mais difícil de reabilitar, uma ocupação de fogos por outras funções (comércio ou serviços) e uma alteração 

da composição etária dos residentes.  

E sabemos que o envelhecimento da população põe em causa a capacidade regeneradora dos centros 

históricos, assim como a vitalidade social e económica, pois são as pessoas mais idosas que geralmente têm 

menos recursos financeiros para a reabilitação das casas. Verifica-se então que as causas de despovoamento 

advém das próprias características que o centro histórico tem, como tal cabe-nos intervir sobre estas 

diretamente.  

A estrutura urbana encontra-se desajustada dos atuais modelos de mobilidade, devido à morfologia e escala 

do centro histórico em si. No centro das necessidades atuais da população está o automóvel particular e a 

utilização diária deste, contudo, a população residente que se manteve, é a mais idosa, aquela que usa pouco 

este meio de transporte. O estacionamento torna-se um dos problemas, porque a função residencial está 

condicionada pelo automóvel.  

Considera-se, portanto, dar a este meio de transporte melhor mobilidade e estacionamento, mas nunca 

esquecendo o peão, habitante ou não. Relativamente a Flor da Rosa, e tendo em conta a relação de 

proximidade geográfica com o centro histórico do Crato, fica evidente a necessidade de estabelecer um eixo 

direto com vista à potenciação de ambos os centros. Nos casos de Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata, 

conclui-se tratarem-se de núcleos de menor dimensão, mas devidamente consolidados e com elevado 

potencial de dinamização turística e económica, por via dos seus fatores diferenciadores. 

São critérios da delimitação os seguintes aspetos: 

a) Localização geográfica e fundamentação histórica. O município do Crato possui vastas referências 

históricas com potencial de diferenciação estratégico. A delimitação deverá ter em consideração a relevância 

deste aspeto. 
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b) Imóveis e locais com interesse. 

Há a destacar vários imóveis e locais, classificados individualmente e não classificados individualmente, mas 

todos com potencial de integração nos objetivos estabelecidos. 

Tendo em conta a situação atual do concelho, o PARU define a estratégia interventiva em termos de 

planificação e gestão da ARU com os seguintes propósitos:  

1. Promover a melhoria do ambiente urbano através da reabilitação do edificado destinado a várias 

funções (habitação, comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva) e do espaço público 

com intervenções regenerativas a desenvolver à escala urbana e a partir dos centros históricos, 

fomentando dinâmicas que envolvam as populações, melhorem a qualidade de vida e propiciem 

desenvolvimento económico;  

2. Conservar o património histórico-cultural de uma forma integrada;  

3. Valorização do Património Imaterial municipal. 

4. Qualificar ambiental e urbanisticamente as áreas degradadas, como será o caso das áreas 

industriais danificadas e devolutas;  

5. Fomentar a coesão territorial;  

6. Potenciar o desenvolvimento sustentável dos centros urbanos;  

7. Projetar a concretização do espaço urbano da ARU, os seus parâmetros regulamentares e a 

calendarização de execução das tarefas 

 

Assim, após a análise efetuada aos levantamentos da situação atual no centro histórico do Crato, em Flor da 

Rosa, Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata, que serviram de base à formulação de propostas, obtiveram-

se um conjunto de conclusões que redundaram na lista de prioridades apresentadas. 

Os princípios orientadores que estão na base das delimitações apresentadas baseiam-se também nos 

seguintes pontos:  

1. Reorganização da rede de circulação automóvel nesta área, bem como melhoria dos pavimentos e criação 

de zonas de circulação para peões;  
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2. Definição e criação de percursos pedonais, para conferir um contacto mais próximo entre o observador e 

os monumentos desta zona;  

3. Beneficiação da rede de abastecimento de águas; beneficiação da rede de águas residuais domésticas; 

beneficiação da rede de iluminação pública; beneficiação da rede de telecomunicações.  

 

As intervenções pressupõem a criação de condições para uma melhor contribuição para o cumprimento das 

metas da estratégia do Alto Alentejo, nomeadamente: “Qualificar âncoras de desenvolvimento, como via 

para aumentar os fluxos de visitação e também de atração demográfica; estas âncoras deverão constituir 

referências patrimoniais, económicas, culturais ou artísticas diferenciadas e que sejam suficientemente fortes 

na sua imagem identitária para despertarem interesse emocional e atração subsequente”; “Promover a 

requalificação de infraestruturas de rede e equipamentos de proximidade que permitam melhorar a 

mobilidade territorial de molde a favorecer uma densificação de fluxos de passageiros e mercadorias a nível 

intrarregional, contribuindo para quebrar o isolamento do Alto Alentejo face ao exterior”; “Fomentar o 

aproveitamento das infraestruturas e equipamentos públicos existentes nos mais variados campos de 

intervenção (cultural, desportivo, etc.) através da sua dinamização, contribuindo para potenciar a exploração 

de sinergias entre diferentes Municípios para a realização de iniciativas e eventos de interesse para a 

afirmação do território no panorama regional e nacional”. 

 

Em termos macro, a atual situação do concelho do Crato também acompanha o estado da região, como por 

exemplo, um ciclo económico recessivo prolongado que tem contribuído para retardar o desenvolvimento de 

projetos de suporte à visão estratégica implícita do território, agravamento dos condicionalismos 

demográficos, económicos e sociais, que dificulta a afirmação de um território com potencial de valorização 

dos seus recursos endógenos e Rede de acessibilidades e de comunicações da Região com lacunas que 

importa superar por forma a melhorar a mobilidade intra e inter-regional, valorizando sempre que possível 

infraestruturas que permitam uma mobilidade mais sustentável e também a conetividade nacional e 

internacional.  
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Ainda assim, as experiências sub-regionais, algumas de base empresarial e de conjugação da arte e da cultura 

com a economia, constituem uma interessante base inspiradora para novos percursos produtivos 

empreendedores para este concelho, em que se destacam o turismo histórico-monumental e de natureza – 

nomeadamente, nas intervenções dos moinhos.  

O posicionamento geográfico confere-lhe, ainda, um papel fundamental no relacionamento com Espanha, 

sendo por isso necessário intensificar a cooperação transfronteiriça alicerçada num bom funcionamento em 

rede das instituições e demais atores regionais.  

Conclui-se que o concelho do Crato, à semelhança dos restantes municípios do Alto Alentejo, possui, 

também, potencialidades cujo aproveitamento empreendedor, através da estratégia subjacente ao PARU, 

permitirá revalorizar a produção de bens e serviços transacionáveis, bem como o seu património natural e 

cultural que constitui um capital simbólico suscetível de projetar este território além-fronteiras. 

 

Caracterização 

As Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) contemplam áreas delimitadas territorialmente que, por 

desadequação ou degradação do edificado, das infraestruturas ou dos espaços urbanos, justifique uma 

intervenção integrada, através de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) aprovada em instrumento 

próprio ou plano de pormenor de reabilitação urbana.  

 

A delimitação da ARU contém:  

i. Memória descritiva e justificativa (incluindo os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida 

e os objetivos estratégicos a prosseguir);  

ii. Planta com a delimitação da área abrangida;  

iii. Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património.  
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Diagnóstico 

No caso específico do Crato, a presente área de trabalho encontra-se inserida no Centro Histórico e é uma 

área inserida num núcleo urbano consolidado e bastante antigo, onde se pretende dar especial relevo à 

requalificação e reestruturação dos espaços públicos.  

Ao percorrer o Centro Histórico verificamos que existem muitos arruamentos que não facilitam a circulação 

dos peões porque são demasiado estreitos para a criação de passeios. Nestes casos, geralmente opta-se pela 

circulação automóvel, como é o caso do Crato.  

Com as análises efetuadas verificou-se que o Centro Histórico do Crato tem vindo a perder população 

residente ao longo dos anos. Como justificação desta causa podemos apontar alguns aspetos: alguma 

degradação do parque habitacional, dificuldades de circulação e estacionamento. Como consequência, existe 

um aumento gradual dos números de fogos vagos ou devolutos, uma redução acentuada da densificação 

(que até há uns anos foi benéfica para o populoso centro histórico, mas que agora se apresenta como 

carência), um parque edificado cada vez mais degradado que se vai tornando cada vez mais difícil de 

reabilitar, uma ocupação de fogos por outras funções (comércio ou serviços) e uma alteração da composição 

etária dos residentes. E sabemos que o envelhecimento da população põe em causa a capacidade 

regeneradora dos centros históricos, assim como a vitalidade social e económica, pois são as pessoas mais 

idosas que geralmente têm menos recursos financeiros para a reabilitação das casas.  

Verifica-se então que as causas de despovoamento advém das próprias características que o centro histórico tem, como 

tal cabe-nos intervir sobre estas diretamente.  

A estrutura urbana encontra-se desajustada dos atuais modelos de mobilidade, devido à morfologia e escala do 

centro histórico em si. No centro das necessidades atuais da população está o automóvel particular e a utilização diária 

deste, daí vermos que a população residente que se manteve, é a mais idosa, aquela que usa pouco este meio de 

transporte. O estacionamento torna-se um dos problemas, porque a função residencial está condicionada pelo automóvel. 

Considera-se portanto dar a este meio de transporte melhor mobilidade e estacionamento, mas nunca 

esquecendo o peão, habitante ou não.  

Relativamente a Flor da Rosa, e tendo em conta a relação de proximidade geográfica com o centro histórico do Crato, fica 

evidente a necessidade de estabelecer um eixo direto com vista à potenciação de ambos os centros. 
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Nos casos de Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata, conclui-se tratarem-se de núcleos de menor dimensão, mas 

devidamente consolidados e com elevado potencial de dinamização turística e económica, por via dos seus fatores 

diferenciadores. 

 

Critérios subjacentes à delimitação da área abrangida  

São critérios da delimitação os seguintes aspetos: 

a) Localização geográfica e fundamentação histórica 

O município do Crato possui vastas referências históricas com potencial de diferenciação estratégico. A 

delimitação deverá ter em consideração a relevância deste aspeto. 

b) Imóveis e locais com interesse 

Há a destacar vários imóveis e locais, classificados individualmente e não classificados individualmente, mas 

todos com potencial de integração nos objetivos estabelecidos. 

 

Estratégia de intervenção 

 

Pretende a Câmara Municipal do Crato proceder à delimitação da Área de Reabilitação Urbana, de forma a 

promover, agilizar e estimular a reabilitação urbana. O acesso a financiamentos comunitários relativos às 

prioridades de Investimento (PI) é antecedido da apresentação de um Plano de Ação para a Regeneração 

Urbana (PARU), com propostas sustentáveis, e onde estarão apontadas as principais linhas orientadoras das 

intervenções a desenvolver.  

O PARU define a estratégia interventiva em termos de planificação e gestão da ARU com os seguintes 

propósitos:  

1. Promover a melhoria do ambiente urbano através da reabilitação do edificado destinado a várias funções 

(habitação, comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva) e do espaço público com intervenções 

regenerativas a desenvolver à escala urbana e a partir dos centros históricos, fomentando dinâmicas que 

envolvam as populações, melhorem a qualidade de vida e propiciem desenvolvimento económico;  

2. Conservar o património histórico-cultural de uma forma integrada;  
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3. Valorização do Património Imaterial municipal. 

4. Qualificar ambiental e urbanisticamente as áreas degradadas, como será o caso das áreas industriais 

danificadas e devolutas;  

5. Fomentar a coesão territorial;  

6. Potenciar o desenvolvimento sustentável dos centros urbanos;  

7. Projetar a concretização do espaço urbano da ARU, os seus parâmetros regulamentares e a calendarização 

de execução das tarefas. Os municípios podem optar pela realização de uma operação de reabilitação 

urbana: simples ou sistemática. 

A delimitação da ARU contém:  

i. Memória descritiva e justificativa (incluindo os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida e os 

objetivos estratégicos a prosseguir);  

ii. Planta com a delimitação da área abrangida;  

iii. Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património.  

No caso específico do Crato, a presente área de trabalho encontra-se inserida no Centro Histórico e é uma 

área inserida num núcleo urbano consolidado e bastante antigo, onde se pretende dar especial relevo à 

requalificação e reestruturação dos espaços públicos.  

Ao percorrer o Centro Histórico verificamos que existem muitos arruamentos que não facilitam a circulação 

dos peões porque são demasiado estreitos para a criação de passeios. Nestes casos, geralmente opta-se pela 

circulação automóvel, como é o caso do Crato.  

Com as análises efetuadas verificou-se que o Centro Histórico do Crato tem vindo a perder população 

residente ao longo dos anos. Como justificação desta causa podemos apontar alguns aspetos: alguma 

degradação do parque habitacional, dificuldades de circulação e estacionamento. Como consequência, existe 

um aumento gradual dos números de fogos vagos ou devolutos, uma redução acentuada da densificação 

(que até há uns anos foi benéfica para o populoso centro histórico, mas que agora se apresenta como 

carência), um parque edificado cada vez mais degradado que se vai tornando cada vez mais difícil de 

reabilitar, uma ocupação de fogos por outras funções (comércio ou serviços) e uma alteração da composição 

etária dos residentes. E sabemos que o envelhecimento da população põe em causa a capacidade 
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regeneradora dos centros históricos, assim como a vitalidade social e económica, pois são as pessoas mais 

idosas que geralmente têm menos recursos financeiros para a reabilitação das casas.  

Verifica-se então que as causas de despovoamento advém das próprias características que o centro histórico 

tem, como tal cabe-nos intervir sobre estas diretamente.  

A estrutura urbana encontra-se desajustada dos atuais modelos de mobilidade, devido à morfologia e escala 

do centro histórico em si. No centro das necessidades atuais da população está o automóvel particular e a 

utilização diária deste, daí vermos que a população residente que se manteve, é a mais idosa, aquela que usa 

pouco este meio de transporte. O estacionamento torna-se um dos problemas, porque a função residencial 

está condicionada pelo automóvel. Considera-se portanto dar a este meio de transporte melhor mobilidade e 

estacionamento, mas nunca esquecendo o peão, habitante ou não.  

Relativamente a Flor da Rosa, e tendo em conta a relação de proximidade geográfica com o centro histórico 

do Crato, fica evidente a necessidade de estabelecer um eixo direto com vista à potenciação de ambos os 

centros. 

Nos casos de Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata, conclui-se tratarem-se de núcleos de menor 

dimensão, mas devidamente consolidados e com elevado potencial de dinamização turística e económica, 

por via dos seus fatores diferenciadores. 

São critérios da delimitação os seguintes aspetos: 

a) Localização geográfica e fundamentação histórica 

O município do Crato possui vastas referências históricas com potencial de diferenciação estratégico. A 

delimitação deverá ter em consideração a relevância deste aspeto. 

b) Imóveis e locais com interesse 

Há a destacar vários imóveis e locais, classificados individualmente e não classificados individualmente, mas 

todos com potencial de integração nos objetivos estabelecidos. 
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Estratégia de intervenção 

Depois da análise efetuada aos levantamentos da situação atual no centro histórico do Crato, em Flor da 

Rosa, Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata, que serviram de base à formulação de propostas, obtiveram-

se as conclusões. Assim, os princípios orientadores que estão na base das delimitações apresentadas 

baseiam-se nos seguintes pontos:  

1. Reorganização da rede de circulação automóvel nesta área, bem como melhoria dos pavimentos e criação 

de zonas de circulação para peões;  

2. Definição e criação de percursos pedonais, para conferir um contacto mais próximo entre o observador e 

os monumentos desta zona;  

3. Beneficiação da rede de abastecimento de águas; beneficiação da rede de águas residuais domésticas; 

beneficiação da rede de iluminação pública; beneficiação da rede de telecomunicações.  

A delimitação abrange as localidades do concelho do Crato que, na mesma estratégia de melhoria dos índices 

ambientais e de sustentabilidade, reúnem as condições para serem potenciadoras do nível de vida das 

populações e dinamizadoras do tecido económico municipal.  

As Áreas de Reabilitação Urbana do concelho do Crato são designadas por:  

1) Área de Reabilitação Urbana de Crato e Flor da Rosa 

 

A delimitação do Crato assenta em 3 ações principais: 

1. Ampliação do núcleo central 2. Extensão a Norte: Flor da Rosa  3. Extensão a Sul: Ribeira de Seda  

A ARU de Crato e Flor da Rosa é delimitada a Norte pela EN 245 e pela Ribeira da Várzea; a Sul pelo IC13, EN 

245, Ribeira do Chocanal, Ribeira de Seda e Linha do Caminho-de-ferro; a Oeste pela EN 363 e CM 1023; e 

finalmente a Este pelo IC13 e EN119. 

A extensão a Sul é justificada pela génese histórica, com forte presença Romana, e respetivo património. 

A presente delimitação tem igualmente a preocupação de integrar as zonas industriais abandonadas com 

vista à sua recuperação e reconversão estratégica. São os casos dos edificados da metalurgia e da moagem. 

Parte delas está já incluída na delimitação do próprio centro histórico, integralmente incluída na ARU. A 
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materialização e potenciação do eixo de ligação entre o Centro Histórico do Crato e Flor da Rosa constitui um 

fator estratégico da coesão urbana a implementar.  A área de intervenção possui cerca de  392.026 hectares. 

2) Área de Reabilitação Urbana de Gáfete 

 

A ARU de Gáfete é delimitada a Norte pelo IP2; a Sul pela EM 533; a Oeste pela EM 1020; e a Este pela 

Estrada do Cemitério.  A área de intervenção possui cerca de  47.234  hectares. 

3) Área de Reabilitação Urbana de Monte da Pedra 

 

A ARU de Monte da Pedra é delimitada a Norte pela EM 532 e CM 1020; a Sul pela EM 532; a Oeste pelo 

Caminho Estação da Cunheira - Vale da Feiteira e Ribeira do Sor; e a Este pela Ribeira do Monte da Pedra e 

pelo Caminho do Chamiço.    A área de intervenção possui cerca de  64.502 hectares. 

4) Área de Reabilitação Urbana de Aldeia da Mata 

 

A ARU de Aldeia da Mata é delimitada a Norte pela EN 363 e pela Ribeira das Pedras; a Sul pela EM 524 e 

pelo limite de concelho de Alter do Chão; a Oeste pela EM 1122 (Alter do Chão); e a Este pela EN 363, com 

possibilidade de ampliação a partir do Centro de Aldeia da Mata até à Laje do Ouro, a Norte, e Anta do 

Tapadão, a Nascente. A área de intervenção possui cerca de  102.430 hectares. 

No total, a área de intervenção das 4 ARU’s possui cerca de 606.192 hectares. 

 

Análise SWOT 

Principais Oportunidades 

 

Tendência de regresso aos centros históricos e valorização da regeneração urbana enquanto polos de 

atratividade económica, social e turística; 

Quadro de incentivos favoráveis à reabilitação urbana; 

Localização estratégica e privilegiada no contexto do Alto Alentejo e de proximidade com a raia espanhola; 

Tendência para negócios de turismo de natureza e valorização de recursos hídricos; 
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Perfil para capacitação da indústria criativa a partir de reabilitação urbana de edifícios inativos industriais; 

Qualificação e escolaridade crescente dos jovens e ativos no concelho  

 

Principais Ameaças 

 

Desaceleração no crescimento demográfico da população residente 

Fragilidades na concertação de sinergias público-privado-associativo 

Não agilidade nos processos administrativos 

Esvaziamento populacional e económico no centro histórico 

 

Pontos Fortes 

 

Crato: Centro Histórico inserido num núcleo urbano consolidado e bastante antigo, foco: requalificação e 

reestruturação dos espaços públicos; 

 Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata: devidamente consolidados e com elevado potencial de 

dinamização turística e económica, por via dos seus fatores diferenciadores; 

Enquadramento paisagístico com as intervenções em frentes ribeirinhas (intervenções nas 4 ARU's ao nível 

dos moinhos); 

Oferta e estratégia municipal no que diz respeito a equipamentos e serviços públicos - com orientação para 

necessidades turista e residente; 

Instalações e edifícios industriais inativos de elevado valor patrimonial e de potencial económico valorizador 

da estratégia de regeneração urbana para o concelho - que funcionam como polos de clusters importantes 

no território; 

Incremento nos alojamentos de habitação por arrendamento nos últimos anos. 
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Principais Pontos Fracos 

 

Centro Histórico apresenta arruamentos que não facilitam a circulação dos peões porque são demasiado 

estreitos para a criação de passeios; 

Centro Histórico do Crato tem vindo a perder população residente ao longo dos anos; 

Alguma degradação do parque habitacional, dificuldades de circulação e estacionamento limitado; 

Aumento gradual dos números de fogos vagos ou devolutos,  

Redução acentuada da densificação; 

Parque edificado cada vez mais degradado e, gradualmente, mais difícil de reabilitar; 

Ocupação de fogos por outras funções e uma alteração da composição etária dos residentes; 

A estrutura urbana encontra-se desajustada dos atuais modelos de mobilidade, devido à morfologia e escala 

do centro histórico em si; 

 Flor da Rosa: necessidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade ao centro histórico do Crato. 

 

Desafios e Fatores Críticos de Sucesso 

 

Crato aposta num desenvolvimento urbano sustentável integrado nas vertentes vivencial, inclusiva e de 

governação, com vista à construção de um território que se regenera para devolver às pessoas, através das 

vivências nele produzidas, o melhor do património edificado, do património imaterial social e económico e, 

igualmente, uma melhor qualidade de vida resultantes das opções estratégicas e das intervenções propostas.  

 

É desafiador acentuar a articulação entre a Vila do Crato e as outras ARU's que compõem este plano de ação, 

melhorando a acessibilidade e a mobilidade e produzindo efeitos demonstradores positivos na EIDT a que 

pertence. É desafio valorizar a sua componente de vivência e autenticidade rural, restabelecendo o valor 

económico do património edificado e turístico, bem como atrair às linhas de água e às unidades, outrora 

industriais, pessoas, experiências, negócios e valor acrescentado. 
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Para cumprir este desafio é necessário que a mobilidade inter-Aru's e entre estas e os pontos emissores de 

fluxos demográficos positivos sejam traçados e bem executados. Explorar as complementaridades 

económicas, sociais e culturais deste território é outro dos desafios. Assim como aumentar a capacidade de 

atratividade e inverter os dados demográficos - ao nível da população residente.Com este desafio pretende-

se alavancar o centro histórico e as áreas de intervenção ao nível funcional, populacional e económico. 

Surge-nos outro desafio, que é, em si, fator crítico de sucesso: o envolvimento do setor privado e dos demais 

atores e players no território. É necessário que as sinergias e o envolvimento de todos os parceiros na 

estratégia de desenvolvimento urbano, baseado no conjunto de intervenções propostas neste Plano de Ação, 

sejam efetivos e capacitados para a geração de resultados nos domínios da regeneração urbana e da 

mobilidade sustentável, tendo o tecido social como alicerce na construção de um melhor território.  

Por fim, é desafiadora a capacidade de articulação dos diferentes instrumentos financeiros e de 

financiamento bem como as prioridades elegíveis para o território.     

 

No que diz respeito aos fatores críticos de sucesso, consideram-se como mais relevantes a capacidade de 

mobilização dos atores e players privados,públicos e associativos; a capacidade de agilizar os procedimentos 

administrativos na prossecução das intervenções; a capacidade de governance na componente de gestão, 

liderança e planeamento dos trabalhos que decorrerão em quatro ARU's distintas e,consequentemente,a 

eficácia do modelo de governação e, por fim, a gestão integrada entre as diferentes temáticas do 

desenvolvimento urbano estrategicamente pensado para um Crato que se pretende inteligente, criativo e 

sustentável.   

 

Considera-se que com estes desafios e a satisfação dos fatores críticos dispostos é possível, com sucesso, 

incrementar as condições de atratividade no centro histórico para a fixação de novos residentes e de 

atividades económicas e que, também, é possível consolidar a estrutura de espaços públicos qualificados que 
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favoreça as condições de vivência urbana sustentável no centro histórico e de visitação e incubação de 

negócios nas áreas de delimitação urbana propostas para o concelho do Crato. 

O PARU do Crato é Crato, Flor da Rosa, Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata. Um concelho que se 

integra, que se relaciona e que se pensa como um todo e é como um todo que se assume como um desafio e, 

em simultâneo, um fator crítico de sucesso. 

 

 

DELIMITAÇÃO  

O Plano de Ação de Reabilitação Urbana do Concelho do Crato compreende 4 áreas, a saber: 

 Crato e Flor da Rosa 

 Gáfete 

 Monte da Pedra 

 Aldeia da Mata 

No total, a área de intervenção das 4 ARU’s possui cerca de 606.192 hectares. 

 

 

A.R.U. de Crato  

A delimitação do Crato assenta em 3 ações principais: 

1. Ampliação do núcleo central 

2. Extensão a Norte: Flor da Rosa  

3. Extensão a Sul: Ribeira de Seda  
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Nota: delimitação muralha em destaque 

A ARU de Crato (e Flor da Rosa) é delimitada a Norte pela EN 245 e pela Ribeira da Várzea; a Sul pelo IC13, EN 

245, Ribeira do Chocanal, Ribeira de Seda e Linha do Caminho-de-ferro; a Oeste pela EN 363 e CM 1023; e 

finalmente a Este pelo IC13 e EN119. 
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A extensão a Sul é justificada pela génese histórica, com forte presença Romana, e respetivo património. 
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A presente delimitação tem igualmente a preocupação de integrar as zonas industriais abandonadas com 

vista à sua recuperação e reconversão estratégica. São os casos dos edificados da metalurgia e da moagem. 

Parte delas está já incluída na delimitação do próprio centro histórico, integralmente incluída na ARU. 

 

 

A.R.U. de Flor da Rosa  
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A materialização e potenciação do eixo de ligação entre o Centro Histórico do Crato e Flor da Rosa constitui 

um fator estratégico da coesão urbana a implementar. 
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A.R.U. de Gáfete 

A ARU de Gáfete é delimitada a Norte pelo IP2; a Sul pela EM 533; a Oeste pela EM 1020; e a Este pela 

Estrada do Cemitério.  A área de intervenção possui cerca de  47.234  hectares.  
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A.R.U. de Monte da Pedra 

A ARU de Monte da Pedra é delimitada a Norte pela EM 532 e CM 1020; a Sul pela EM 532; a Oeste pelo 

Caminho Estação da Cunheira - Vale da Feiteira e Ribeira do Sor; e a Este pela Ribeira do Monte da Pedra e 

pelo Caminho do Chamiço.    A área de intervenção possui cerca de  64.502 hectares. 
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A.R.U. de Aldeia da Mata  

A ARU de Aldeia da Mata é delimitada a Norte pela EN 363 e pela Ribeira das Pedras; a Sul pela EM 524 e 

pelo limite de concelho de Alter do Chão; a Oeste pela EM 1122 (Alter do Chão); e a Este pela EN 363, com 
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possibilidade de ampliação a partir do Centro de Aldeia da Mata até à Laje do Ouro, a Norte, e Anta do 

Tapadão, a Nascente. A área de intervenção possui cerca de  102.430 hectares. 

No total, a área de intervenção das 4 ARU’s possui cerca de 606.192 hectares. 
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Possibilidade de ampliação a partir do Centro de Aldeia da Mata até à Laje do Ouro, a Norte, e Anta do 

Tapadão, a Nascente. 
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PLANTA DE DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DO 

PERÍMETRO EM QUE SE PRETENDE  

As Áreas de Reabilitação Urbana do concelho do Crato são designadas por:  

1) Área de Reabilitação Urbana de Crato e Flor da Rosa 

2) Área de Reabilitação Urbana de Gáfete 

3) Área de Reabilitação Urbana de Monte da Pedra 

4) Área de Reabilitação Urbana de Aldeia da Mata 

Estas encontram-se delimitadas, respetivamente: 

1) Área de Reabilitação Urbana de Crato e Flor da Rosa 

A delimitação do Crato assenta em 3 ações principais: 

1. Ampliação do núcleo central 

2. Extensão a Norte: Flor da Rosa  

3. Extensão a Sul: Ribeira de Seda  

A ARU de Crato e Flor da Rosa é delimitada a Norte pela EN 245 e pela Ribeira da Várzea; a Sul pelo IC13, EN 

245, Ribeira do Chocanal, Ribeira de Seda e Linha do Caminho-de-ferro; a Oeste pela EN 363 e CM 1023; e 

finalmente a Este pelo IC13 e EN119. 

A extensão a Sul é justificada pela génese histórica, com forte presença Romana, e respetivo património. 

A presente delimitação tem igualmente a preocupação de integrar as zonas industriais abandonadas com 

vista à sua recuperação e reconversão estratégica. São os casos dos edificados da metalurgia e da moagem. 

Parte delas está já incluída na delimitação do próprio centro histórico, integralmente incluída na ARU. 

A materialização e potenciação do eixo de ligação entre o Centro Histórico do Crato e Flor da Rosa constitui 

um fator estratégico da coesão urbana a implementar.  

A área de intervenção possui cerca de  392.026 hectares. 
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2) Área de Reabilitação Urbana de Gáfete 

A ARU de Gáfete é delimitada a Norte pelo IP2; a Sul pela EM 533; a Oeste pela EM 1020; e a Este pela 

Estrada do Cemitério.  

A área de intervenção possui cerca de  47.234  hectares. 

 

3) Área de Reabilitação Urbana de Monte da Pedra 

A ARU de Monte da Pedra é delimitada a Norte pela EM 532 e CM 1020; a Sul pela EM 532; a Oeste pelo 

Caminho Estação da Cunheira - Vale da Feiteira e Ribeira do Sor; e a Este pela Ribeira do Monte da Pedra e 

pelo Caminho do Chamiço.    

A área de intervenção possui cerca de  64.502 hectares. 

 

4) Área de Reabilitação Urbana de Aldeia da Mata 

A ARU de Aldeia da Mata é delimitada a Norte pela EN 363 e pela Ribeira das Pedras; a Sul pela EM 524 e 

pelo limite de concelho de Alter do Chão; a Oeste pela EM 1122 (Alter do Chão); e a Este pela EN 363, com 

possibilidade de ampliação a partir do Centro de Aldeia da Mata até à Laje do Ouro, a Norte, e Anta do 

Tapadão, a Nascente. 

A área de intervenção possui cerca de  102.430 hectares. 

No total, a área de intervenção das 4 ARU’s possui cerca de 606.192 hectares. 

 

De seguida, são apresentadas as quatro plantas de delimitação territorial do perímetro em que se pretende 

intervir, com as devidas identificação e localização das intervenções propostas a realizar, conforme alínea ii) 

do n.º 2 b) do Aviso ALT20-16-2015-14. 

 

Não obstante, para uma melhor leitura, estas plantas são disponibilizadas no Anexo II com as intervenções 

propostas identificadas e localizadas. 

Área de Reabilitação Urbana de Crato e Flor da Rosa  
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FIGURA | PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU CRATO E FLOR DA ROSA 1  

 



 
 

4
4

 
FIGURA | PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU CRATO E FLOR DA ROSA 2 

 

FIGURA | PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU CRATO E FLOR DA ROSA 3  

 

Área de Reabilitação Urbana de Gáfete  
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FIGURA | PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU DE GÁFETE  

Área de Reabilitação Urbana de Monte da Pedra  

 

FIGURA | PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU DE MONTE DA PEDRA  
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Área de Reabilitação Urbana de Aldeia da Mata 

 

 

FIGURA | PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU DE ALDEIA DA MATA  
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CONSTITUIÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 

URBANA (O.R.U.) 

Opções estratégicas de Reabilitação e de Revitalização da 

A.R.U. 

A listagem definida representa o conjunto de imóveis e localizações municipais com potencial de intervenção. Esta lista 

estabelece diferentes níveis de prioridade, nomeadamente 1 e 2 (sendo 1 a prioridade máxima). 

Recomenda-se a Consulta dos Anexos 

 

 

Prazo de execução da O.R.U. 

Em cada uma das intervenções, foi estabelecido o prazo de execução da ação.  

Recomenda-se a Consulta dos Anexos 

 

 

Proposta de Criação das Unidades de Intervenção [U.I.] 

A. Explicação sumária dos fundamentos subjacentes à ponderação dos diversos interesses públicos e 

privados relevantes;  

B. Plantas com as delimitações das UI unidades de intervenção;  

C. Identificação dos edifícios a reabilitar, caraterísticas arquitetónicas, funções, estado de conservação 

e a extensão das intervenções neles previstos;  

D. Identificação dos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, ou 

mencionar, se for o caso, que os mesmos são desconhecidos;  

E. Morfologia urbana tendo em conta a rede de espaços de uso público;  
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F. Características gerais da mobilidade pedonal, ciclável e de transporte público e privado, bem como 

cargas e descargas e sistema de estacionamento (de acordo com PMUS);  

G. Definição e calendarização das ações de reabilitação urbana no âmbito da unidade de intervenção, 

distinguindo as que têm por objeto os edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, 

espaços urbanos e verdes de utilização coletiva e atividades económicas;  

H. Elaboração de fichas de ação individualizadas dos itens anteriores;  

I. Concretização do financiamento da operação de reabilitação urbana no âmbito da unidade de 

execução;  

J. Especificação do regime de execução da ORU a utilizar na unidade de intervenção. 
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MODELO HABITACIONAL – EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA, 

REPOVOAMENTO, FORMAS E TIPOS DE OCUPAÇÃO 

DOS ALOJAMENTOS E REGENERAÇÃO  

Enquadramento 

Para o desenvolvimento do modelo habitacional, foram utilizadas as seguintes fontes de informação 

estatística, centrada na NUT III, município/concelho do Crato: INE, APA/MAOTE, CGA/MEF, INAG/MAOTE, 

DGEEC/MEC, BP, II/MSESS, DGAI/MAI, ISS/MSESS, DGEG/MAOTE, DGPJ/MJ, IGP, SEF/MAI, DGS/MS, 

DGO/MEF, ICA/SEC, IEFP/MSESS, através da plataforma PORDATA. 

 

Dinâmicas populacionais  

Evolução Demográfica 

2001 2011 2014 

Crato Crato Crato 

População residente 4,326 3,700 3,487 

Superfície em Km2 398.3 398.1 398.1 

Densidade populacional número médio de 

indivíduos por km2 
10.9 9.3 8.8 

Freguesias 6 6 4 

Eleitores 3,906 3,450 3,241 

Jovens (%) menos de 15 anos 9.7 9.9 9.3 

População em idade ativa (%) 15 aos 64 anos 56.4 57.6 57.8 

Idosos (%) 65 e mais anos 33.9 32.5 32.9 

Índice de envelhecimento 

(idosos por cada 100 jovens) 
350.8 328.7 354.9 

Indivíduos em idade ativa por idoso 1.7 1.8 1.8 
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População estrangeira em % da população 

residente (1) 
- 2.4 2.3 

Famílias (2) 1,791 1,550 - 

Famílias unipessoais (%) (2) 25.9 27.2 - 

Dimensão média das famílias (2) 2.3 2.2 - 

Divórcios por 100 casamentos 15.0 ┴  62.5 - 

Nascimentos (3) 25 24 21 

Nascimentos fora do casamento (%) (3) 32.0 41.7 52.4 

Óbitos 100 104 72 

Taxa de mortalidade infantil (‰) 

Óbitos de crianças com menos de 1 ano de 

idade por cada 1000 nascimentos 

0.0 41.7 0.0 

Saldo natural  = diferença entre o total de 

nascimentos e o total de óbitos 
- 75 - 80 - 51 

(1) - Os valores apresentados referem-se à população estrangeira com estatuto legal de residente.  (2) - Dados censitários. (3) - Os valores 

apresentados referem-se ao município de residência da mãe (e não de nascimento da criança). 

QUADRO | DEMOGRAFIA DO CRATO 

 

No que diz respeito à evolução demográfica, assiste-se a uma ligeira desaceleração na população residente. 

Não obstante, salientam-se os principais dados merecedores de destaque pela positiva: 

A taxa de população ativa apresenta crescimento 

O saldo natural reduziu significativamente, decorrente da redução no número de óbitos. 

Os nascimentos mantem-se sem grandes alterações, numa média de 20/ano. 

Considera-se que o concelho do Crato, com as intervenções propostas, configura ainda melhores condições 

para recuperar residentes e atrair mais população em vida ativa. 
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Evolução demográfica 

 

GRÁFICO | EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 

 

Perfil etário 

 

GRÁFICO | PERFIL ETÁRIO 
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Educação 

Educação 

2001 2011 2014 

Crato Crato Crato 

População residente de 15 e mais anos, sem 

nível de escolaridade (%) (2) 
32.4 20.9 - 

População residente de 15 e mais anos, com 

ensino secundário (%) (2) 
6.6 9.3 - 

População residente de 15 e mais anos, com 

ensino superior (%) (2) 
2.9 5.7 - 

Alunos do ensino não superior (4) 498 394 372 

Docentes do ensino não superior (4) 55 48 40 

Alunos do ensino superior (4) // // // 

Docentes do ensino superior (5) // // // 

QUADRO | EDUCAÇÃO 

 

Neste indicador, Educação, percebe-se, de forma bastante satisfatória, que o concelho do Crato, na década 

de 2001 a 2011, reduziu significativamente a taxa de abandono escolar em jovens e que aumentou a 

população residente com formação secundária e superior.  

 

GRÁFICO | EDUCAÇÃO 
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Cultura, Saúde e Sociedade Civil 

Cultura, Saúde e Sociedade Civil 

2001 2011 2014 

Crato Crato Crato 

Museus 
 

┴ 
 

Sessões de espetáculos ao vivo ... ┴  16 ... 

Espectadores de espetáculos ao vivo ... ┴  26,729 ... 

Ecrãs de cinema ... ┴ 
 

Hospitais 
 

┴ - 

Centros de saúde 1 1 - 

Consultas nos centros de saúde 19,633 20,525 - 

Farmácias (6) 5 5 5 

Habitantes por pessoal ao serviço nos centros de 

saúde 
154.5 194.7 - 

Crimes registados pelas polícias por mil 

habitantes 
12.0 ┴  30.0 26.4 

QUADRO | CULTURA,  SAÚDE E SOCIEDADE CIVIL 

 

Na componente social e cultural, a recolha dos dados sofreu alterações nas metodologias adotadas pelo que 

os valores disponíveis não representam um sinal claro de aceleração ou desaceleração no consumo e 

usufruto de serviços de saúde e culturais. 

No entanto, é evidente que as intervenções aos níveis das ARU’s propostas irão melhorar significativamente 

a oferta e garantir uma melhor usufruição dos equipamentos sociai e culturais do concelho.  
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MODELO ECONÓMICO – RECONVERSÃO FUNCIONAL E 

REVITALIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL LOCAL 

Os núcleos das quatros áreas de regeneração urbana do território do Crato que estão delimitadas e 

compõem o PARU deste concelho configuram espaços sobre os quais foram sendo consolidadas vivências, 

tradições peculiares que ajudaram a construir a identidade destas comunidades e destes espaços. 

A estratégia de reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial sugere o necessário envolvimento 

de todos os parceiros como forma de otimizar e tornar bem-sucedidas as relações socioeconómicas de base 

regenerativa urbana.  

Como vimos, anteriormente, o PARU define a estratégia interventiva em termos de planificação e gestão da 

ARU com propósitos que fomentam as sinergias e a estruturação económica do concelho em redor da 

potenciação das intervenções propostas. 

No caso específico do Crato, a presente área de trabalho encontra-se inserida no Centro Histórico e é uma 

área inserida num núcleo urbano consolidado e bastante antigo, onde se pretende dar especial relevo à 

requalificação e reestruturação dos espaços públicos.  

Ao percorrer o Centro Histórico verificamos que existem muitos arruamentos que não facilitam a circulação 

dos peões porque são demasiado estreitos para a criação de passeios. Nestes casos, geralmente opta-se pela 

circulação automóvel, como é o caso do Crato. Com as intervenções propostas aposta-se no atrair da 

funcionalidade para o espaço, reconvertendo o que seria, antigamente, um ponto fraco numa oportunidade 

de gerar meios de mobilidade sustentável e atrair mais funcionalidade ao espaço ao mesmo tempo que 

potencia o crescimento dos comerciantes locais. 

Com as análises efetuadas verificou-se que o Centro Histórico do Crato tem vindo a perder população 

residente ao longo dos anos. Como justificação desta causa podemos apontar alguns aspetos: alguma 

degradação do parque habitacional, dificuldades de circulação e estacionamento. Como consequência, existe 

um aumento gradual dos números de fogos vagos ou devolutos, uma redução acentuada da densificação 

(que até há uns anos foi benéfica para o populoso centro histórico, mas que agora se apresenta como 

carência), um parque edificado cada vez mais degradado que se vai tornando cada vez mais difícil de 
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reabilitar, uma ocupação de fogos por outras funções (comércio ou serviços) e uma alteração da composição 

etária dos residentes. E sabemos que o envelhecimento da população põe em causa a capacidade 

regeneradora dos centros históricos, assim como a vitalidade social e económica, pois são as pessoas mais 

idosas que geralmente têm menos recursos financeiros para a reabilitação das casas.  

Verifica-se então que as causas de despovoamento advém das próprias características que o centro histórico 

tem, como tal cabe-nos intervir sobre estas diretamente. É neste sentido que as intervenções propostas 

respondem efetivamente à anulação dos pontos fracos e das debilidades, conferindo-lhes novas e boas 

práticas de mobilidade, comportamentos de reconversão com vista à atração e o ganho na qualidade 

percebida apurada quer do residente quer do visitante. 

 

A estrutura urbana encontra-se desajustada dos atuais modelos de mobilidade, devido à morfologia e escala 

do centro histórico em si. No centro das necessidades atuais da população está o automóvel particular e a 

utilização diária deste, daí vermos que a população residente que se manteve, é a mais idosa, aquela que usa 

pouco este meio de transporte. O estacionamento torna-se um dos problemas, porque a função residencial 

está condicionada pelo automóvel. Considera-se portanto dar a este meio de transporte melhor mobilidade e 

estacionamento, mas nunca esquecendo o peão, habitante ou não. Com este cenário as dinâmicas propostos 

ao abrigo do atual PARU dão resposta através da aplicação de um modelo económico sustentável e de 

revitalização do tecido empresarial local, em parte alavancado pela reconversão funcional.  

Relativamente a Flor da Rosa, e tendo em conta a relação de proximidade geográfica com o centro histórico 

do Crato, fica evidente a necessidade de estabelecer um eixo direto com vista à potenciação de ambos os 

centros. 

Nos casos de Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata, conclui-se tratarem-se de núcleos de menor 

dimensão, mas devidamente consolidados e com elevado potencial de dinamização turística e económica, 

por via dos seus fatores diferenciadores. 

São critérios da delimitação os seguintes aspetos: 

a) Localização geográfica e fundamentação histórica 
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O município do Crato possui vastas referências históricas com potencial de diferenciação estratégico. A 

delimitação deverá ter em consideração a relevância deste aspeto. 

b) Imóveis e locais com interesse 

Há a destacar vários imóveis e locais, classificados individualmente e não classificados individualmente, mas 

todos com potencial de integração nos objetivos estabelecidos. 

Depois da análise efetuada aos levantamentos da situação atual no centro histórico do Crato, em Flor da 

Rosa, Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata, que serviram de base à formulação de propostas, obtiveram-

se as conclusões.  

A delimitação abrange as localidades do concelho do Crato que, na mesma estratégia de melhoria dos índices 

ambientais e de sustentabilidade, reúnem as condições para serem potenciadoras do nível de vida das 

populações e dinamizadoras do tecido económico municipal.  

Neste sentido, acreditamos que cada uma das quase 50 intervenções propostas encontram-se capacitadas 

para ativar o modelo económico funcional e para captar e revitalizar o tecido empresarial local.  

 

 

 

 

Tecido Empresarial  

Tecido Empresarial 

2001 2011 2014 

Crato Crato Crato 

Empresas não financeiras (7) - 391 - 

Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras 

(7) 
- 659 - 

Sociedades constituídas 11 ┴  4 3 

Sociedades dissolvidas 3 ┴  8 2 

Bancos e caixas económicas 2 2 1 

Habitantes por banco e caixa económica 2,162.8 1,850.0 3,486.5 
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QUADRO | TECIDO EMPRESARIAL 

 

No que diz respeito ao tecido empresarial, não é possível obter conclusões verosímeis tendo em conta a 

ausência de dados e a alteração de metodologias na recolha de dados, no ano dos Censos de 2011.   

 

Empregabilidade 

 

No que diz respeito à empregabilidade non concelho do Crato, não estão disponíveis os dados mais recentes 

de 2014, pelo que a análise balizar-se-á entre 2001 e os últimos estudos censitários (2011). 

De seguida, abordam-se as taxas de emprego e de desemprego, as tipologias de emprego verificadas no 

concelho – sendo crescente a dependência do setor terciário e, por fim, uma caracterização do tecido não-

empregado – sejam os beneficiários da Caixa Geral de Aposentações, da Segurança Social, Portuguesa, do 

Subsidio de Desemprego ou do Rendimento de Inserção Social.  

Empregabilidade 

2001 2011 2014 

Crato Crato  Crato 

População ativa (2) População empregada + 

População desempregada 
1,686 ┴  1,416 - 

Taxa de emprego (%) (2) 

População empregada por cada 100 indivíduos 

com 15 e mais anos 

39.3 37.1 - 

População empregada no sector primário (%) (2) 10.5 7.4 - 

População empregada no sector secundário (%) 

(2) 
24.7 21.1 - 

População empregada no sector terciário (%) (2) 64.8 71.5 - 

Trabalhadores por conta de outrem (%) (2) 76.6 79.7 - 

Trabalhadores por conta própria isolados (%) (2) 9.3 10.2 - 
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Taxa de desemprego (%) (2) 

população desempregada por 100 ativos 
8.9 ┴  12.1 - 

Desempregados inscritos nos centros de 

emprego 
222 178 177 

Ofertas de emprego nos centros de emprego 1.0 2.3 1.3 

Pensionistas da Segurança Social 2,114 1,844 - 

Reformados, aposentados e pensionistas da 

Caixa Geral de Aposentações 
- 268 291 

Pensionistas da Segurança Social e da CGA em % 

da população residente  

com 15 e mais anos 

- 64.1 - 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

(RSI) 
- 181 98 

Beneficiários do RSI em % da população 

residente com 15 e mais anos 
- 5.5 3.1 

Beneficiários do subsídio de desemprego 30 86 101 

Beneficiários do subsídio de desemprego em % 

da população residente 

com 15 e mais anos 

0.8 2.6 3.2 

QUADRO | EMPREGABILIDADE 

 

No que diz respeito à taxa de emprego, assiste-se a uma ligeira queda, menos de 2%, no período de dez anos. 

As intervenções ao nível das quatro ARU’s representam um estímulo à económica regional e 

consequentemente a alavancagem para o aumento das ofertas de emprego e a aceleração na taxa de 

emprego.  



 
 

5
9

 

 

GRÁFICO | TAXA DE EMPREGO 

 

Apesar dos dados de 2014 não estarem disponíveis, há a preocupação de entender o tecido empregador do 

concelho, caracterizando-o quer pela representatividade de cada setor, bem como visualizar o peso do 

emprego por conta própria ou por conta de outrem no sustento das famílias e como meio de crescimento 

económico da região.  

Neste sentido, e como já foi referido anteriormente, no período de análise (2011-2011), os setores primário e 

secundário perderam para o terciário. Para além disso, ao nível da tipologia da entidade empregadora, 

revela-se um equilíbrio no crescimento que se assiste tanto nos empregos por conta própria, como por conta 

de outrem. Sendo o aumento mais significativo do lado dos empregos por conta de outrem.  
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GRÁFICO | EMPREGABILIDADE - TIPOLOGIAS 

Em relação ao desemprego, analisamos a taxa de desemprego, em termos percentuais, o número de inscritos 

nos centros de emprego, bem como as ofertas de emprego nos mesmos.  

É revelado um aumento da taxa de desemprego na ordem dos 3 pontos percentuais, contudo, o resultado 

aferido em 2011 é consequência da implementação de mudanças na metodologia de recolha e tratamento 

de dados.  Ainda assim, é de salientar o decréscimo do número de desempregados inscritos no Centro de 

Emprego e o aumento das ofertas de trabalho disponibilizadas. 

 

GRÁFICO | TAXA DE DESEMPREGO 
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Neste indicador, que reflete o tecido não-empregado, sejam beneficiários de Caixa Geral de Aposentações, 

de Segurança Social Portuguesa, de Rendimento Social de Inserção ou de Subsídio de Desemprego, 

observam-se pequenas alterações não significativas.  

 

GRÁFICO | BENEFICIÁRIOS NÃO EMPREGADOS 

 

Despesas e Receitas da Câmara Municipal 

Despesas e Receitas da Câmara Municipal 

2001 2011 2014 

Crato Crato  Crato 

Despesas da Câmara Municipal por habitante (€) - 2,098.5 1,886.6 

Receitas da Câmara Municipal por habitante (€) - 2,192.8 1,963.1 

Saldo financeiro da Câmara Municipal 

€, Milhares 
- 348.9 266.6 

Receitas fiscais da Câmara Municipal (%) - 8.4 5.7 

Receitas da Câmara Municipal com IMI por 

habitante (€) 

IMI = Imposto Municipal sobre Imóveis 

- 45.2 83.1 

Transferências recebidas no total das receitas da 

Câmara Municipal (%) 
- 78.5 75.7 

QUADRO | DESPESAS E RECEITAS DA CÂMARA MUNICIPAL 
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Energia e Resíduos 

Energia 

2001 2011 2014 

Crato  Crato  Crato  

Consumo de energia eléctrica por habitante 
(kWh)  

 2,098.8  3,058.5 Pro 3,044.7 

Resíduos urbanos recolhidos selectivamente por 
habitante (kg)  

-  212.2 Pro 252.4 

QUADRO | ENERGIA E RESÍDUOS 

 

No que concerne aos consumos energéticos, Crato é um concelho que apresenta, de 2001 a 2014, um 

crescimento acentuado nos primeiros dez anos, vindo a denotar-se uma desaceleração, ainda que não muito 

significativa, nos consumos entre 2011 e 2014. Prevendo-se a adoção de boas práticas energéticas, em prol 

da sustentabilidade ambiental e financeira do concelho e das comunidades residentes.  

A acompanhar esta tendência pró-ambiente, e apesar de não existirem dados de 2001, entre 2011 e 2014 foi 

possível aferir que, no âmbito da recolha de resíduos urbanos seletivos, assistiu-se a um crescimento de 

cerca de 40kg/ano  por habitante – o que denota a consciência verde e as preocupações com a preservação 

do ambiente neste concelho.  

 

GRÁFICO | ENERGIA E RESÍDUOS 
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Caracterização do edificado, dinâmica construtiva e 

regeneração  

Considerando os dados apurados, reflete-se uma desaceleração de construção de edifícios e uma diminuição 

de número de alojamentos. 

No entanto, as propostas integrantes deste PARU pretendem contribuir para uma aceleração da economia 

através da regeneração e construção, contribuidoras efetivas apara o aumento dos alojamentos. 

Interessa ainda constatar que é no Centro Histórico do Crato, referenciado neste PARU, que encontramos a 

quase totalidade dos edifícios com mais de 100 anos e uma grande parte de edifícios construídos na década 

de 70, o que reflete o valor arquitetónico do parque edificado do Centro Histórico da vila do Crato.  

Os três maiores períodos de construção remetem-nos para o período de 1919 a 1945, para a década de 70 

(1971-80) e, por fim, um outro pico no ano 2000.  

 

 

ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 

Total Anterior a 1919 1919 - 1945 1946 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2011 

 3,223  3,191 1,553 374  677 415  355 357  183 300  455 417 // 313 // 586 // 429 

QUADRO | PARQUE EDIFICADO POR ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 

Perfil de Alojamentos 

Alojamento 

2001 2011 2014 

Crato Crato Crato 

Alojamentos familiares clássicos 3,372 3,255 3,260 

Alojamentos próprios (%) (2) 92.9 87.3 - 

Alojamentos arrendados e outros casos (%) (2) 7.1 12.7 - 

Edifícios de habitação familiar 3,192 3,194 3,199 

Valores médios de avaliação bancária dos 

alojamentos (€/m2) 
- ... ... 

QUADRO | ALOJAMENTOS  
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Na componente do edificado – nomeadamente, no perfil de alojamentos – habitacionais, os dados, 

principalmente censitários, revelam uma aceleração nos negócios de arrendamento em detrimento de 

alojamentos próprios. Em termos de construção ou edificação de alojamentos para fins habitacionais 

familiares, não existem sinais, entre 2001 e 2014, de crescimento, o que acompanha o quadro regional e 

nacional observado na consequência da crise na construção civil nacional. 

 

GRÁFICO | ALOJAMENTOS FAMILIARES (HABITAÇÃO) 

Notas 

 (1) - Os valores apresentados referem-se à população estrangeira com estatuto legal de residente. 

(2) - Dados censitários. 

(3) - Os valores apresentados referem-se ao município de residência da mãe (e não de nascimento da criança). 

(4) - O ano apresentado corresponde ao último ano do par ano letivo. 

(5) - O docente pode ser contabilizado tantas vezes quanto as instituições de ensino em que leciona. 

O docente é registado no município onde está localizada a sede do estabelecimento de ensino independentemente de lecionarem em polos de ensino que podem estar localizados noutros municípios. 

(6) - Inclui postos farmacêuticos móveis. 

(7) - Os valores apresentados consideram as empresas, os empresários em nome individual e os trabalhadores independentes. Exclui as atividades financeiras e de seguros, a Administração Pública e Defesa e a Segurança Social  
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FIGURA | MOAGEM DO CRATO 

 

 

FIGURA | FÁBRICA DE SABÃO DO CRATO 
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FIGURA | ATRAÇÃO TURÍSTICA DA FLOR DA ROSA 

 

  

FIGURA | TERMAS DO MONTE DA PEDRA 



 
 

6
7

 

 

FIGURA | FONTE DA BICA ALDEIA DA MATA 
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FIGURA | CENTRO HISTÓRICO DO CRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA | PONTE ROMANA DO CHOCANAL | CRATO 
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REGRAS E CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO 

ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

As áreas delimitadas em cada uma das quatro ARU’s constituem os quatro grandes conjuntos urbanos mais 

emblemáticos do concelho do Crato, encerrando no seu interior alguns dos mais notáveis edifícios deste 

território. O seu valor reflete-se, não só pela sua qualidade arquitetónica, mas, particularmente, pela sua 

identidade histórico-cultural e valor patrimonial nas vertentes do edificado e do natural, sendo por isso um 

valor de conjunto que importa preservar, requalificar e promover. 

 

Não obstante a aposta que o município do Crato tem vindo a encetar na requalificação urbana, no que diz 

respeito a diversas intervenções quer ao nível das linhas de água (frentes ribeirinhas) quer no espaço público 

de valorização de núcleos históricos, e embora exista uma qualidade percebida do conjunto edificado, 

existem fragilidades que é necessário colmatar e, neste sentido, um dos princípios e critérios estabelecidos 

na delimitação das quatro ARU’s foi a necessidade de promover a divulgação e conservação dos elementos 

arquitetónicos locais, caracterizadores do tecido urbano antigo, bem como dos monumentos classificados e 

não classificados. O que resulta na identificação de intervenções estratégicas e cirúrgicas que, em quatro 

ARU’s delimitados, elevam e valorizam a qualidade percebida da regeneração a efetuar nos aglomerados 

urbanos do concelho do Crato.  

 

No caso concreto das áreas de intervenção no concelho do Crato, e que sustentam este Plano de Ação, existe 

uma orientação estratégica para o Centro Histórico – sendo esta uma área inserida num núcleo urbano 

consolidado e bastante antigo, onde se pretende dar especial relevo à requalificação e reestruturação dos 

espaços públicos.  

Olhando numa perspetiva mais estratégica, consideramos que o eixo Crato-Flor da Rosa constitui um núcleo 

fundamental para o desenvolvimento do território, concentrando-se aqui muito do potencial turístico deste 
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concelho. As intervenções previstas no edificado, conduzindo à sua requalificação, promovendo a sua 

utilização em termos turísticos, quer como alojamento local, como desenvolvendo atividades de animação 

turística poderão neste caso, aumentar a oferta, diversificá-la com o objetivo de criar novos programas 

turísticos e aumentar o tempo de permanência dos turistas e visitantes no concelho do Crato.  

O espólio precioso que existe no eixo atrás referido, ligado a Nuno Álvares Pereira, à ordem de Malta, ao 

Priorado do Crato e toda a sua envolvência histórica, serão objeto de requalificação, com prioridade para a 

valorização de edifícios, recuperação de muralhas e portas de entrada, conferindo-lhe novas tipologias de 

utilização, consentâneas com o seu legado histórico-cultural, mas dotando estas estruturas de uma nova 

linguagem moderna, mas também pedagógica adaptada às escolas e aos alunos, aos turistas e visitantes e 

também aos habitantes do concelho do Crato.  

A riqueza do Património Histórico-Cultural do Crato, estende-se igualmente a Gáfete, Aldeia da Mata e 

Monte da Pedra, onde, com algumas intervenções nas estruturas, poderão ser criadas Rotas e Programas que 

mudarão a face destas freguesias. Partindo do Centro Histórico, como no Crato e Flor da Rosa será possível 

evidenciar todo um percurso histórico-cultural que permitirá a criação de pequenas cadeias de valor local, 

com o aparecimento e/ou fortalecimento de empreendedores locais que vejam neste esforço de 

qualificação, uma oportunidade para poderem desenvolver as suas atividades.  

Existe uma clara ligação entre a recuperação dos centros históricos atrás referidos, bem como de algumas 

zonas industriais degradadas, com a recuperação de algumas ribeiras e respetivas infraestruturas (pontes, 

diques, moinhos), algumas delas ainda pouco degradadas, que passarão a constituir um todo que não apenas 

contribuirá para a melhoria da qualidade de vida das populações locais, mas também representarão fatores 

de atração (numa simbiose entre património histórico-cultural e património natural) para turistas e 

visitantes, sempre com o objetivo de aumentar a sua permanência no território e permitir a criação e 

desenvolvimento de atividades diretamente correlacionadas (alojamento, animação, restauração, comércio, 

serviços e mesmo agricultura). 

Tendo em conta a situação atual do concelho, o PARU define a estratégia interventiva em termos de 

planificação e gestão da ARU com os seguintes propósitos:  
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Promover a melhoria do ambiente urbano através da reabilitação do edificado destinado a várias funções 

(habitação, comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva) e do espaço público com intervenções 

regenerativas a desenvolver à escala urbana e a partir dos centros históricos, fomentando dinâmicas que 

envolvam as populações, melhorem a qualidade de vida e propiciem desenvolvimento económico;  

Conservar o património histórico-cultural de uma forma integrada;  

Valorização do Património Imaterial municipal. 

Qualificar ambiental e urbanisticamente as áreas degradadas, como será o caso das áreas industriais 

danificadas e devolutas;  

Fomentar a coesão territorial;  

Potenciar o desenvolvimento sustentável dos centros urbanos;  

Projetar a concretização do espaço urbano da ARU, os seus parâmetros regulamentares e a calendarização 

de execução das tarefas. 

As intervenções nos Centros Históricos, Zonas Ribeirinhas e em Zonas industriais inativas no Concelho do 

Crato (realçando o edificado de construção com mais de 30 anos) inseridas em cada uma das quatro ARU’s, 

são dotadas de mecanismos de monitorização e controlo, quer na execução da intervenção, quer na 

finalidade da mesma, de forma a proteger, conservar e preservar os patrimónios arquitetónico e 

arqueológico. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A 

DESENVOLVER  

ARU 

Área de 

intervenção 

a) 

unid: euro 

Investimento 

Total 

Estimativa 

Investimento 

Público 

Estimativa 

Investimento 

Privado 

Montante Fundo 

não Reembolsável 

Montante Fundo Reembolsável 

- Instrumento Financeiro 

Público Privado 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Centro 

Histórico 
1,674,000.00 € 1,429,000.00 € 245,000.00 € 1,214,650.00 € 150,000.00 € 122,500.00 € 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Zona 

Ribeirinha 
160,500.00 € 160,500.00 € 0.00 € 136,425.00 € 0.00 € 0.00 € 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Zona 

Industrial 
807,000.00 € 703,000.00 € 104,000.00 € 597,550.00 € 0.00 € 52,000.00 € 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Outros 

214,000.00 € 20,000.00 € 194,000.00 € 17,000.00 € 0.00 € 97,000.00 € 

Aldeia da 

Mata 

Zona 

Ribeirinha 104,000.00 € 104,000.00 € 0.00 € 88,400.00 € 0.00 € 0.00 € 

Aldeia da 

Mata 

Centro 

Histórico 226,000.00 € 226,000.00 € 0.00 € 192,100.00 € 0.00 € 0.00 € 

Monte da 

Pedra 

Zona 

Ribeirinha 265,000.00 € 265,000.00 € 0.00 € 225,250.00 € 0.00 € 0.00 € 

Monte da 

Pedra 

Centro 

Histórico 113,000.00 € 113,000.00 € 0.00 € 96,050.00 € 0.00 € 0.00 € 

Gáfete 
Centro 

Histórico 484,500.00 € 484,500.00 € 0.00 € 411,825.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAIS 4,048,000.00 € 3,505,000.00 € 543,000.00 € 2,979,250.00 € 150,000.00 € 271,500.00 € 
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PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

CRATO  
 

 
              

TIPO DE INTERVENÇÃO 
 DESIGNAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO 

   
NATUREZA DO INVESTIMENTO 

 

Calendarização do 
Investimento 

            
    

PUBLICO 
 

PRIVADO 
 

TOTAL 

 
Inicio Fim 

   
           

Recuperação de 
habitações devolutas  

 

Eixo Principal do 
Centro Histórico, 
Rua 5 de Outubro, 
Serpa Pinto e José 
da Gama 

   

423,500.00 € 

 

0.00 € 

 

423,500.00 € 

 

08/2016 08/2018 

       

 

                    

Arranjo Paisagístico 
do Largo Municipal 

 

Largo da Câmara 

   

12,000.00 € 

 

0€ 

 

12,000.00 € 

 

09/2016 10/2016 

       

 

   

  

   
  

   
 

 
 

 
  

   

Demarcação virtual 
do perímetro 
histórico da Vila 

 

Muralha Histórica 

   

235,000.00 € 

 

0€ 

 

235,000.00 € 

 

10/2016 06/2017 

 
      

 

                    

Recuperação do 
Coreto e readaptação 
funcional e 
delimitação do 
Jardim 

 

Jardim do Rossio 

   

100,000.00 € 

 

0€ 

 

100,000.00 € 

 

04/2017 12/2017 

       

 

                    

Recuperação e 
refuncionalização do 
espaço público de 
eventos culturais 

 

Campo 1º de Maio 

   

175,000.00 € 

 

0€ 

 

175,000.00 € 

 

12/2016 09/2017 

       

 

                    Requalificação do 
espaço do antigo 
cinema para criação 
do Edificio Multiusos 
do Crato de apoio às 
Feiras e eventos do 
Crato 

 

Largo do Antigo 
Cinema 

   

390,000.00 € 

 

0€ 

 

390,000.00 € 

 

12/2016 07/2018 
 

      

 

      
   

           Requalificação do 
Edificio da antiga 
metalúrgica para 
criação de unidade 
de apoio ao 
empreendedorismo e 
das atividades 
turística 

 

Edificios do 
Periodo Industrial 
do Crato - 
Metalúrgica 

   

473,000.00 € 

 

0€ 

 

473,000.00 € 

 

12/2016 08/2018 

       

 

                    
Requalificação do  Edificios do 

   
230,000.00 € 

 
0€ 

 
230,000.00 € 

 
04/2017 08/2018 
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espaço da Moagem 
do Crato 

 

Periodo Industrial 
do Crato - 
Moagem 

                    
Recuperação e 
refuncionalização do 
edificio e Palacete Dr. 
José Bastos 

 

Palácio Dr. Jorge 
Bastos 

   
0.00 € 

 
 140,000.00 €  

 
140,000.00 € 

 
07/2017 12/2018 

       

 

                    

Requalificação da 
Ribeira de Seda e 
área envolvente 

 

Zona de Lazer a 
criar na Ribeira de 
Seda 

  
 

113,000.00 € 

 

0€ 

 

113,000.00 € 

 

08/2016 07/2017 

       

   

 

  

 
              Recuperação e 
reabilitação do 
edificio existente 
para o Parque de 
Campismo em 
criação 

 
Zona de Lazer a 
criar na Zona das 
Nascentes 

   
100,500.00 € 

 
0.00 € 

 
100,500.00 € 

 
08/2016 03/2017  

      

 

      
              

Requalificação de 
casas rurais para 
turismo de natureza 

 

Herdade de S. 
Bento 

   

0 € 

 

 194,000.00 €  

 

194,000.00 € 

 

03/2017 02/2018 

 
      

 

      
              Reabilitação das 
termas de águas 
sulfurosas de Monte 
da Pedra. Estudo de 
qualidade e 
capacidade das águas 
termais e reabilitação 
do edifício para 
Estância Termal 

 

Termas de Monte 
da Pedra 

   

200,000.00 € 

 

0.00 € 

 

200,000.00 € 

 

08/2016 04/2017 

 
      

 

      
              Arranjo Paisagistico 
com Aproveitamento 
das Caracteristicas 
naturais e colocação 
de equipamento 
urbano para 
Potencial Turistico 

 

Zona de Lazer de 
Aldeia da Mata 

   

124,500.00 € 

 

0.00 € 

 

124,500.00 € 

 

08/2016 12/2017 
 

      

 

      
              

Recuperação e 
reabilitação de 
equipamentos com 
vista à utilização 
pública, no âmbito 
turistico, cultural e 
de lazer 

 

Reabilitação de 
Zona de Lazer de 
Gáfete 

   

290,000.00 € 

 

0.00 € 

 

290,000.00 € 

 

12/2016 12/2017 

 
      

 

      
              
Recuperação de 
edificado com vista 
ao apoio à atividade 
da coudelaria, no 
contexto  do 
aproveitamento 
turístico, 
nomeadamente na 
receção a turistas e 
visitantes  

 

Coudelaria da Casa 
Gouveia 

   

70,000.00 € 

 

0.00 € 

 

70,000.00 € 

 

08/2016 04/2017 

 
      

 

      
              Recuperação e 

 
Zona Ribeirinha de 

   

20,000.00 € 

 

0.00 € 

 

20,000.00 € 

 

08/2016 02/2017 
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protecção da orla 
ribeirinha  

Monte da Pedra, 
junto ao paredão 

      

 

      
              

Refuncionalização de 
área de recolha de 
resíduos agrícolas 
para criação de área 
de lazer. 

 

Área de Lazer- 
Monte da Pedra 

   

29,000.00 € 

 

0.00 € 

 

29,000.00 € 

 

08/2016 08/2018 

 
      

 

      
              

Reabilitação do 
edificiado para  
parque de 
alojamento 
temporário. 

 

Reabilitação de 
edificio alojamento 
temporário 

   

104,500.00 € 

 

0.00 € 

 

104,500.00 € 

 

08/2016 07/2018 

 
      

 

      

              

Requalificação de 
área industrial inativa 
para espaço cultural 
e eventos 

 

Edificios do 
Periodo Industrial 
do Crato - 
Fundição 

   

0.00 € 

 

104,000.00 € 

 

104,000.00 € 

 

04/2017 10/2017 

 
      

 

                                  

Estruturação de base 
turística do percurso 
romano 

 Estrada Romana 
Crato/Cidade  
Romana da Granja 

   12,500.00 €  0.00 €  12,500.00 €  04/2017 06/2017 
 

      
 

      
              

Reabilitação e 
recuperação do 
edifício da Casa 
Paroquial. 

 
Casa Paroquial, 
Zona adjacente à 
Igreja Matriz do 
Crato 

   

0.00 € 

 

105,000.00 € 

 

105,000.00 € 

 

03/2017 12/2017 
 

      

 

      
              

Recuperação e 
Conservação do 
Museu e seu espólio 

 

Museu Municipal 

   

77,500.00 € 

 

0.00 € 

 

77,500.00 € 

 

08/2016 08/2017 
 

      

 

      
              

Reabilitação do 
acesso e da área 
contígua à ponte 

 
Ponte Romana 
Ribeira Chocanal 

   
7,500.00 € 

 
0.00 € 

 
7,500.00 € 

 
08/2016 11/2016  

      

 

      
              
Reabilitação do 
acesso e da área 
contígua à ponte, no 
âmbito da rota das 
pontes 

 

Ponte Romana da 
Ribeira de Seda 

   

7,500.00 € 

 

0.00 € 

 

7,500.00 € 

 

08/2016 11/2016 
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Reabilitação do 
acesso e da área 
contígua à ponte, no 
âmbito da rota das 
pontes 

 

Ponte Romana de 
Flor da Rosa 

   

7,500.00 € 

 

0.00 € 

 

7,500.00 € 

 

08/2016 11/2016 
 

      

 

      
              

Reabilitação do 
acesso e da área 
contígua à fonte, no 
âmbito da Rota das 
Fontes 

 Fontes do 
Beringuel, de Pero 
Filho, Nova, de 
santo André, do 
Crespo, de Salto, 
do Boneco, da 
Ordem, de Pulhas 
e da Baganha 

   

20,000.00 € 

 

0.00 € 

 

20,000.00 € 

 

05/2017 09/2017 

 
      

 

      
              

Reabilitação dos 
edificios com vista à 
atividade turística 

 

Antigas Escolas 
Primárias do Crato  
e Monte da Velha 

   

8,500.00 € 

 

0.00 € 

 

8,500.00 € 

 

09/2016 05/2017 

 
      

 

      
              

Reabilitação dos 
edificios com vista à 
atividade turística 

 

Antigas Escolas 
Primárias de Aldeia 
da Mata 

   

31,500.00 € 

 

0.00 € 

 

31,500.00 € 

 

08/2016 08/2017 
 

      

 

      
              

Reabilitação dos 
edificios com vista à 
atividade turística 

 

Antigas Escolas 
Primárias de 
Monte da Pedra 

   

8,500.00 € 

 

0.00 € 

 

8,500.00 € 

 

09/2016 06/2017 
 

      

 

      
              

Reabilitação dos 
edificios com vista à 
atividade turística 

 

Antigas Escolas 
Primárias de 
Gáfete 

   

8,500.00 € 

 

0.00 € 

 

8,500.00 € 

 

09/2016 06/2017 
 

      

 

      
              

Reabilitação das 
grutas para fins 
turísticos. 

 

Grutas da Ribeira 
do Sor 

   

16,000.00 € 

 

0.00 € 

 

16,000.00 € 

 

06/2017 12/2017 
 

      

 

      
              

Recuperação da 
entrada de acesso e 
respetivo caminho 
público 

 

Anta Grande do 
Tapadão 

   

3,500.00 € 

 

0.00 € 

 

3,500.00 € 

 

08/2016 10/2016 
 

      

 

      
              

Alargamento da rua e 
ligação ao Largo 

 

Rua da Praça, 
junto ao Largo da 
Praça 

   

27,000.00 € 

 

0.00 € 

 

27,000.00 € 

 

10/2016 09/2017 
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Beneficiação e 
adaptação do solar 
do séc. XVII a 
unidade Hoteleira 

 

Casa Portilheiro 

   

159,000.00 € 

 

0.00 € 

 

159,000.00 € 

 

10/2016 09/2017 
 

      

 

      
              Requalificação com  
vista à ligação 
pedonal entre 
Moinho do Crispim, 
Moinho do 
Saramago, Moinho 
do Prado, Moinho do 
Pego Cepo 

 

Roteiro dos 
Moinhos 

   

20,000.00 € 

 

0.00 € 

 

20,000.00 € 

 

05/2017 09/2017 

 
      

 

       

 

 

Programa de Financiamento da O.R.U. com estimativa dos 

custos totais da execução da operação e identificação das 

fontes de financiamento 

A seleção dos investimentos a realizar no quadro do PARU do concelho do Crato privilegiou as intervenções 

de domínio público capazes de produzir um efeito de arrastamento positivo e mobilização dos players 

privados, assumindo, também, um carácter de complementaridade e de crescimento cooperante do 

concelho, sobre os pilares que corporizam as ARU’s de Crato e Flor da Rosa, Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia 

da Mata.  

Recomendamos a consulta dos Anexos. 
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MODELO DE GOVERNAÇÃO 

MODELO DE GOVERNAÇÃO 

O modelo de governação do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do Concelho do Crato assenta 

nos pressupostos transversais a toda e qualquer estrutura de governance dos centros urbanos, enquanto 

instrumento de partilha de informação com vista à criação de redes e parcerias, à promoção da participação 

local e ao envolvimento dos atores públicos e privados, unindo-os no mesmo percurso em torno de uma 

visão, com missão, objetivos e metas comuns para o território do Crato.  

 

Não obstante, acrescem as novas competências atribuídas aos municípios, conforme está previsto no Acordo 

de Parceria 2014-2020, neste caso ao Município do Crato enquanto Autoridade Urbana (AU). 

 

O PARU do concelho do Crato prevê destacar e valorizar a importância das sinergias locais, entre os players 

do setor privado e do setor público, incluindo os agentes da força associativa do concelho, como meio para 

diagnosticar, identificar e atuar em conformidade nas forças, nas fraquezas, nas oportunidades e nas 

ameaças que podem ser inibidoras de um crescimento sustentável, inteligente e criativo deste território.  

 

Este modelo de gestão reconhece os desafios territoriais e de contexto, quer do domínio financeiro, quer 

demográfico, mas salienta, igualmente, a forte aptidão do concelho e das suas gentes em reforçar os laços e 

fortalecer o envolvimento de todos os atores, em torno de uma visão partilhada e aceite, com vista à 

execução do sucesso da estratégia para o desenvolvimento urbano sustentável do concelho do Crato. Assim 

sendo, a estrutura de governação proposta assenta na otimização dos recursos, numa organização clara e 

transparente dos atores e agentes, das suas funções e responsabilidades, na legitimação dos intervenientes 

ativos e técnicos nos processos e na prossecução de ações que figurem a participação coletiva como um dos 

pilares que contribui para a sustentação deste plano de ação. Assim, são pressupostos deste modelo de 

governação: a) respeitar um princípio fundamental de economia e eficiência institucional e b) optar por um 

modelo que valorize a estrutura do PARU enquanto plataforma de concertação estratégica entre parceiros 
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públicos, privados e associativos, representativos dos interesses do concelho do Crato  e focados na 

produção de resultados significativos para a regeneração, a coesão, o desenvolvimento urbano e a 

sustentabilidade do concelho. 

 

É prioritário que as principais premissas sejam conseguidas com o modelo de gestão apresentado para a 

implementação do PARU do concelho do Crato, a saber: 

a) Governação suportada por parcerias institucionais, privadas e locais 

b) Garantir a concertação social e económica, através da representatividade dos atores públicos e privados; 

c) Estrutura sustentável e eficiente no uso de recursos e na produção de resultados, atuando nos domínios 

estratégico e técnico, nas áreas temáticas críticas para o sucesso do PARU; 

d) Atingir as metas propostas com vista a combater com sucesso os desafios socioeconómicos do concelho do 

Crato. 

O modelo proposto integra dois níveis de governação: 

1) Nível consultivo e estratégico 

2) Nível operacional e técnico 

 

Em 1), o Conselho para a Sustentabilidade Urbana (CSU) e o Conselho para a Gestão e Acompanhamento 

(CGA) assumem funções consultivas e de ordem estratégica, quer no domínio da implementação e grandes 

opções do plano, quer nas fases de gestão, monitorização, acompanhamento e avaliação da execução do 

PARU. 

 

O CSU – órgão consultivo de base estratégica é composto por representantes das entidades e organizações 

mais relevantes e intervenientes nos domínios da reabilitação, sustentabilidade, ambiente, mobilidade, 

economias urbanas, economias sociais (animação promoção, cultura, ação social, segurança, saúde, 

educação,…) e investimentos ou negócios. Deverá ser representado pelo setor público – nomeadamente, 

responsáveis políticos, decisores, departamentos técnicos do município e entidades ou organizações que 
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representam as áreas focadas, bem como ser dotado de representantes do setor privado – por exemplo, 

comerciantes, proprietários, banca, agentes imobiliários, IPSS, serviços, moradores, entre outros. 

 

No que diz respeito à sua forma de atuar, esta deverá privilegiar a criação de comissões de trabalho 

temáticas (CT1, CT2 e CT3) que façam incidir as questões e as soluções mais pertinentes nas áreas do 

desenvolvimento urbano, das economias sociais e dos investimentos no território. Pretende-se que este 

Conselho tenha uma atuação pragmática, pertinente e focada nos desafios socioeconómicos subjacentes ao 

Plano de Ação da Regeneração Urbana do Concelho do Crato. Deverão comunicar em rede com as restantes 

componentes da estrutura de governação. O CSU deverá primar por uma atitude conciliadora de players, por 

um encontro de respostas estratégicas e eficazes e para uma visão em torno do bem comum para o 

território, sempre aliado a uma postura dinâmica, interventiva e cooperante no encontro de soluções com a 

ET e o CGA. 

O CGA – é igualmente um órgão consultivo – diria, até, auditor, que deverá ser composto por Presidente de 

Câmara Municipal do Crato e um responsável ou representante por cada área temática (no total, 4 

elementos). Como funções, o CGA deverá executar, coordenar e controlar os mecanismos de 

acompanhamento e monitorização das intervenções, bem como a coordenação dos grupos de trabalhos. Ou 

seja, são os elementos com poder de decisão que estabelecem a mediação e que, também, monitorizam, 

controlam e avaliam/internamente) a implementação do PARU, i.e., a execução das intervenções. Conta com 

o apoio administrativo da ET. 

 

Em 2) a Estrutura Técnica (ET), composta por um coordenador e técnicos que asseguram a implementação do 

PARU, a verificação física e documental da mesma, o apoio técnico administrativo necessário às funções da 

ET, a implementação do plano de comunicação e publicidade inerente ao Plano de Ação, bem como o 

suporte nos mecanismos de acompanhamento e avaliação e a mediação com os conselhos consultivos e 

estratégicos da estrutura de governação.  
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A ET é, fundamentalmente, o meio técnico ao dispor do CSU e do CGA para a melhor implementação técnica 

do PARU, mas responde diretamente à Autoridade Urbana / Câmara Municipal do Crato.  

 

Assim, considera-se que este modelo de governação exige competências aos níveis do networking e 

desempenho técnico, privilegiando-se a concertação estratégica, a concertação política, a gestão e a 

monitorização e acompanhamento.  

 

  

 

ESTRUTURA DO MODELO DE GOVERNAÇÃO 

 

FIGURA | Estrutura do Modelo de Governação do PARU do Crato 
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MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

É prioridade deste plano, no domínio dos mecanismos de acompanhamento e avaliação, garantir que a 

governação seja ágil, flexível e capacitada para avaliar a implementação “just in time”,tendo em conta o 

horizonte para a execução das intervenções.Assim, pretende-se uma atitude preventiva, geradora de 

soluções flexíveis capazes de antecipar obstáculos, de responder a novos desafios emergentes e de ser 

resiliente na gestão do PARU, sem que a visão estratégica e os objetivos sejam colocados em causa na sua 

forma, finalidade ou resultados esperados. Neste sentido, apresentamos, sumariamente, os mecanismos de 

acompanhamento e avaliação do PARU do concelho do Crato: 

1) Mecanismo de acompanhamento e de avaliação de desempenho 

Quando falamos em desempenho,referimo-nos quer ao desempenho da execução técnica das intervenções 

que compõem o PARU, quer da própria concertação entre órgãos de governação,com vista ao cumprimento 

dos objetivos e das metas traçadas.Sugere-se que a criação de networking e o fluxo permanente de 

informação dos projetos e planos entre os diferentes elementos de cada órgão seja fundamental à produção 

de relatórios que consigam,periodicamente,traduzir o real estado evolutivo do PARU.Este formato deverá ser 

conseguido através de um modelo de indicadores,highlights que devem ser descritos e mecanismos para 

avaliar a eficácia e a eficiência das medidas previstas face à estratégia do PARU.Assim sendo,dever-se-á 

construir uma matriz de indicadores de desempenho na implementação do PARU,que reflita o cumprimento 

das metas e dos objetivos,o estado das ações,a análise dos desvios e a respetiva aplicação de medidas 

corretivas,de forma a assegurar o cumprimento das medidas e dos prazos previamente estabelecidos. 

Acredita-se,por isso,que a qualidade e o detalhe no desenho dos mecanismos de acompanhamento e 

avaliação ao dispor dos órgãos de governação  é fundamental para o cumprimento dos compromissos do 

PARU do concelho do Crato.Para além disso,reconhece-se que o acompanhamento otimizado das 

intervenções,aliado a mecanismos exigentes, fundamentados em indicadores de controlo,de realização e de 

resultado, permitem uma melhor tomada de decisão, uma alocação mais eficiente dos recursos públicos 

afetos ao projeto e uma melhor avaliação de desempenho das equipas e intervenientes envolvidos.  
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2) Modelo de acompanhamento da evolução e dos resultados para a implementação e concretização destes 

mecanismos 

Aquando da definição do modelo de acompanhamento da evolução e dos resultados para a implementação e 

concretização destes mecanismos deverá ser efetuada uma breve memória descritiva com o ponto de partida 

do concelho.Neste modelo,sugerimos que seja observada uma caracterização transversal e exterior ao 

concelho – ou seja, tendo como ponto de partida a situação atual do Crato, pretende-se desenvolver um 

modelo em que a partilha de dados e a interação com outras entidades gestoras de estatísticas e de 

barómetros nos domínios societais e temáticos de interesse para o presente PARU sejam o “modus” a adotar.  

Assim sendo,e considerando o extenso período de implementação,seria interessante estimular a construção 

de uma base de indicadores que possa ser integrado num sistema digital de produção e partilha de 

informação de base municipal, e que, mais do que incentivar a criação, o uso e a divulgação dos métodos de 

processamento dos dados, permitam também acompanhar a evolução do território nesses indicadores e 

assim, possam ser utilizados como suporte à tomada de decisão para obter os resultados esperados.  

3) Boas práticas e Repositório 

Considera-se que um dos mecanismos que poderia ser desenvolvido é um conceito de “cloud” em que as 

boas práticas nas áreas temáticas da regeneração urbana do Crato intervém diretamente e todas as 

informações ou instrumentos de apoio aos players da regeneração urbana possam ser disponibilizadas, 

permitindo aumentar o nível de conhecimento partilhado acerca destes domínios, potenciando, assim, a 

capacidade crítica dos players e stakeholders.  

4) Auditorias Internas e Externas 

Para além da gestão e controlo do projeto que é a implementação do PARU do concelho do Crato, com os 

devidos mecanismos de controlo, sugere-se a auditoria interna como ferramenta de autoavaliação e como 

proatividade e flexibilidade do CGA na aplicação de medidas corretivas. 

Não obstante, considera-se que a realização de Auditoria por entidade externa independente permite uma 

visão de fora para dentro o que em muito será benéfico para a execução do PARU. Para que esta auditoria 

externa seja profícua e eficaz, é necessário, por parte da ET, desenvolver um conjunto de elementos que 

permitam controlar, aferir e auditar o desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente:  
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Relatório Anual de Monitorização, que será submetido ao CSU ( cujo objetivo é a análise da evolução do 

concelho do ponto de vista da concretização dos objetivos fixados e dos avanços em matéria de 

concretização dp Plano de Ação e da montagem do sistema de operacionalização dos respetivos projetos de 

intervenção das propostas de prioridade de nível 1 e de prioridade de nível 2. 

Fóruns técnicos entre os três órdãos do modelo de governação com vista à partilha de informação e de 

resultados - dever-se-á privilegiar formatos  e suportes digitais que permitam um rápido acesso, a 

organização e gestão documental bem como o estímulo ao caracter responsivo, proativo e imediato da 

gestão dos projetos (tendência). 

Realização de reuniões bimensais com a ET - foro técnico com vista à agilização de procedimentos e 

processos administrativos, cujo objetivo é maximizar resultados desburocratizando a comunicação do 

modelo de governação.  

Realização de workshops/sessões esclarecimento anuais componente técnica e para os plyers e componente 

aberto à comunidade para partilha de resultados e trabalhos seguintes. 

Avaliação intercalar em 2018, em 2020 e final em 2021 por entidade externa. 

Ativação de Plano de Comunicação gerido pela ET, respondendo diretamente à AU e ao órgão que a mesma 

indicar, com o objetivo de, para além do cumprimento do plano de publicidade obrigatório, ao longo dos 

trabalhos e das intervenções a executar, estabelecer ações, campanhas de comunicação e promoção interna 

do Plano de Ação com os atores locais e regionais e com as comunidades residentes e turistas do concelho do 

Crato. 

Como é possível aferir, o modelo de governação pretende implementar um conjunto de mecanismos que 

facilitem uma participação ativa por parte de todos os stakeholders.O  modelo de governação  foi desenhado 

tendo em conta as características  intrínsecas ao território e às suas singularidades, visando permitir 

alavancar intervenções integradas, articuladas e coletivas sobre todo o território, com o acompanhamento 

just in time e um poder de atuação preventivo maior do que reativo. Os mecanismos de acompanhamento e 

avaliação visam dotar este PARU de uma metodologia  de referência na gestão de projetos de regeneração 

urbana. 
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BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

Enquadramento 

Conforme alínea c) do n.º 2 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro alterado pela Lei n.º 

32/2012, de 14 de Agosto a Delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana, exige a definição dos 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o imposto 

municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT). 

 

Nos termos estabelecidos nos n.ºs 7) e 8) do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e sem prejuízo de 

outros benefícios e incentivos são conferidos aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos 

sobre os edifícios ou frações compreendidos na Delimitação da Área de Reabilitação Urbana, os seguintes 

benefícios fiscais: 

 

Aos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação é conferida a isenção de imposto municipal sobre 

imóveis (IMI) por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação. 

 

São isentas de IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, 

quando localizado na “Área de Reabilitação Urbana”. 

 

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 prova de titularidade do imóvel (registo 

predial e matriz) e limites cadastrais do mesmo. Serão concedidos os benefícios fiscais assumidos à totalidade 

do prédio, mesmo que a delimitação da ARU só abranja parte deste. 
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Definição 

“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, dos 

quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da 

intervenção; [ponto 22 a), art.º 71 EBF]. 

Considerando os níveis acima referidos, expõe-se o seguinte quadro: 

 

Nível Estado de Conservação 

5 Excelente 

4 Bom 

3 Médio 

2 Mau 

1 Péssimo 

QUADRO | NÍVEIS DE CONSERVAÇÃO  

 

 

1.ª Aplicação – Avaliação Física 

Primeiro realiza-se uma análise centrada exclusivamente nos paramentos 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 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, e segue as instruções de aplicação do “Método de 

Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis” (MAEC). 
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2.ª 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. 

 

Critérios Funcionais e de Desempenho 

(Obter obrigatoriamente 1 critério por tema, acrescido de mais 2 critérios, totalizando mínimo de 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 ocuparem 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); 
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 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. 

 

Quadro resumo dos benefícios fiscais associados aos impostos 

municipais 

Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Crato 

Todos os prédios inseridos na área de reabilitação urbana do 

centro histórico do Crato inscritos até 1970 ou reconhecidos 

com tal se omissos.  

Se: 

Alvo de obras de reconstrução com projeto de licenciamento 

aprovados pela câmara municipal. 

Beneficiam de 30% de redução na taxa do IMI, pelo 

período de 10 anos, a contar da data de 

autorização de utilização. 

Todos os prédios urbanos que sejam alvo de arrendamento 

comprovado legalmente. 

Beneficiam de uma redução de 20% no IMI. 

Todos os prédios urbanos degradados (considerando como 

tais os que, face ao seu estado de conservação, não 

cumprem satisfatoriamente a sua função, ou possam por em 

perigo a segurança de pessoas e bens.) 

Serão majorados em 30% no IMI (devidamente 

fundamentado por parecer da Câmara Municipal 

Proteção Civil). 

QUADRO | ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CRATO – CARACTERÍSTICAS DO EDIFICADO 
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Âmbito Fiscal Benefícios Local 

Procedimentos 

Obrigatórios 
Requisitos Reembolso 

IMT 

(Imposto 

Municipal 

sobre 

Transmissões 

Onerosas de 

Imóveis) 

Ficam isentas de 

IMT as aquisições 

de prédios 

individualmente 

classificados como 

de interesse 

nacional, de 

interesse público ou 

de interesse 

municipal, nos 

termos da 

legislação aplicável. 

Artigo 116º 

da Lei nº 55-

A/2010, de 

31 de 

Dezembro 

- Requerimento 

ao Igespar do 

reconhecimento 

da classificação 

de imóvel; 

- Requerimento 

ao Serviço de 

Finanças 

  

Ficam isentas de 

IMT as 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. 

Artigo 45º nº 

2 do Estatuto 

dos 

Benefícios 

Fiscais 

   

Ficam isentas de 

IMT as aquisições 

de prédios urbanos 

Art. 71º nº 8, 

19, 20, 23 da 

Lei n.º 64-

- Depende da 

deliberação da 

Assembleia 

- Pelo menos 1 

dos seguintes: 

- Sejam prédios 

- Requerimento à 

CME após 

conclusão das 



 
 

9
0

 
ou de fração 

autónoma de 

prédio urbano 

destinado 

exclusivamente a 

habitação própria e 

permanente na 

primeira 

transmissão 

onerosa do prédio 

reabilitado, quando 

localizado na área 

de reabilitação 

urbana. 

A/2008 de 

31 de 

Dezembro, 

sob a 

epígrafe 

“Incentivos à 

Reabilitação 

Urbana” 

Municipal; 

Aplicável a 

imóveis objeto de 

ações de 

reabilitação 

iniciadas e que se 

encontrem 

concluídas até 31 

de Dezembro de 

2018, 

comprovadas 

pela C.M. Crato 

urbanos 

arrendados 

passiveis de 

utilização 

faseada das 

rendas nos 

termos do 

artigo 27º do 

NRAU, e ou 

- Sejam prédios 

urbanos 

localizados em 

Áreas de 

Reabilitação 

Urbana 

obras para 

reconhecimento 

da situação do 

prédio e emissão 

de certificação; 

- A CME deve 

comunicar, no 

prazo de 30 dias, 

ao serviço de 

finanças o 

reconhecimento; 

- O serviço de 

finanças deve 

promover a 

anulação do 

imposto, no prazo 

de 15 dias; 

QUADRO | BENEFÍCIOS FISCAIS  

 

Âmbito Fiscal Benefícios Local Destinatários Requisitos Reembolso 

IMT 

(Imposto 

Municipal 

sobre 

Transmissões 

Onerosas de 

Imóveis) 

Estão isentos de IMT 

os prédios 

classificados 

individualmente 

como Monumentos 

Nacionais, como de 

Interesse Público, de 

Valor Municipal ou 

Património Cultural. 

Artigo 

44º, 

alínea n 

do 

Estatuto 

dos 

Benefícios 

Fiscais 

Os 

especificados 

- Requerimento 

ao Igespar do 

reconhecimento 

da classificação 

de imóvel; 

- Requerimento 

ao Serviço de 

Finanças 

- Requerimento à CME 

após conclusão das obras 

para reconhecimento da 

situação do prédio e 

emissão de certificação; 

- A CME deve comunicar, 

no prazo de 30 dias, ao 

serviço de finanças o 

reconhecimento; 
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- O serviço de finanças 

deve promover a 

anulação do imposto, no 

prazo de 15 dias; 

Ficam isentos de 

IMT os prédios de 

objeto de 

Reabilitação Urbana, 

pelo período de 3 

anos a contar do 

ano, inclusive, da 

emissão da 

respetiva licença 

camarária. 

Artigo 45º 

do 

Estatuto 

dos 

Benefícios 

Fiscais 

Todos os 

localizados 

na área de 

reabilitação 

urbana 

- Requerimento 

ao Serviço de 

Finanças 

- Requerimento à CME 

após conclusão das obras, 

para reconhecimento da 

situação do prédio e 

emissão de certificação; 

- A CME deve comunicar, 

no prazo de 30 dias, ao 

serviço de finanças o 

reconhecimento; 

- O serviço de finanças 

deve promover a 

anulação do imposto, no 

prazo de 15 dias; 

 

Âmbito Fiscal Benefícios Local Destinatários 

6% IVA 

(Imposto sobre 

o valor 

acrescentado) 

As empreitadas de bens imóveis em que são 

donos da obra autarquias locais, empresas 

municipais cujo objeto consista na reabilitação e 

gestão urbanas detidas integralmente por 

organismos públicos, associações de municípios, 

empresas públicas responsáveis pela rede pública 

de escolas secundárias ou associações e 

corporações de bombeiros, desde que, em 

qualquer caso, as referidas obras sejam 

diretamente contratadas com o empreiteiro 

Verba 2.19 da 

lista I anexa ao 

CIVA 

Autarquias Locais 
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(redação da Lei nº 64-A/2008 de 31 de 

Dezembro) 

As empreitadas de reabilitação urbana, tal como 

definida em diploma específico, realizadas em 

imóveis ou espaços públicos localizados em áreas 

de reabilitação urbana delimitadas nos termos 

legais, ou no âmbito de operações de 

requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional (redação da Lei nº 64-

A/2008 de 31 de Dezembro) 

Verba 2.23 da 

lista I anexa ao 

CIVA 

Autarquias Locais 

As empreitadas de reabilitação de imóveis que, 

independentemente da localização, sejam 

contratadas diretamente pelo Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), bem 

como as que sejam realizadas no âmbito de 

regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à 

reabilitação de edifícios ou ao abrigo de 

programas apoiados financeiramente pelo IHRU 

(redação da Lei n.º 64-A/2008 de 31 de 

Dezembro) 

Verba 2.24 da 

lista I anexa ao 

CIVA 

IHRU 
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CONCLUSÃO 

 

ARU 

Área de 

intervenção 

a) 

unid: euro 

Investimento 

Total 

Estimativa 

Investimento 

Público 

Estimativa 

Investimento 

Privado 

Montante Fundo 

não Reembolsável 

Montante Fundo Reembolsável 

- Instrumento Financeiro 

Público Privado 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Centro 

Histórico 
1,674,000.00 € 1,429,000.00 € 245,000.00 € 1,214,650.00 € 150,000.00 € 122,500.00 € 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Zona 

Ribeirinha 
160,500.00 € 160,500.00 € 0.00 € 136,425.00 € 0.00 € 0.00 € 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Zona 

Industrial 
807,000.00 € 703,000.00 € 104,000.00 € 597,550.00 € 0.00 € 52,000.00 € 

Crato e 

Flor da 

Rosa 

Outros 

214,000.00 € 20,000.00 € 194,000.00 € 17,000.00 € 0.00 € 97,000.00 € 

Aldeia da 

Mata 

Zona 

Ribeirinha 104,000.00 € 104,000.00 € 0.00 € 88,400.00 € 0.00 € 0.00 € 

Aldeia da 

Mata 

Centro 

Histórico 226,000.00 € 226,000.00 € 0.00 € 192,100.00 € 0.00 € 0.00 € 

Monte da 

Pedra 

Zona 

Ribeirinha 265,000.00 € 265,000.00 € 0.00 € 225,250.00 € 0.00 € 0.00 € 

Monte da 

Pedra 

Centro 

Histórico 113,000.00 € 113,000.00 € 0.00 € 96,050.00 € 0.00 € 0.00 € 

Gáfete 
Centro 

Histórico 484,500.00 € 484,500.00 € 0.00 € 411,825.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAIS 4,048,000.00 € 3,505,000.00 € 543,000.00 € 2,979,250.00 € 150,000.00 € 271,500.00 € 
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O PARU do Crato contempla quatro ARU’s (Crato/Flor da Rosa, Gáfete, Monte da Pedra e Aldeia da Mata). 

 

O presente Plano assenta numa estratégia de sustentabilidade para o concelho, tendo definido as suas 

prioridades e os objetivos com vista a atingir as metas e os resultados a que se propõe. 

 

No que diz respeito à componente documental, a presente candidatura é ilustrada, para além dos anexos 

obrigatórios, com a documentação que melhor traduz e reflete a valorização das intervenções propostas ao 

nível do crescimento e da sustentabilidade do território.  

 

Apesar de, no âmbito dos quadros de investimento estarem representadas apenas 36 propostas de 

intervenção em áreas de centros históricos, zonas ribeirinhas e zonas industriais alvo de conversão, 

localizadas dentro das ARU’s, consideramos relevante disponibilizar, também, nas plantas, outras 

intervenções que, apesar de não se integrarem nestas tipologias, reforçam a mobilidade sustentável e a 

interligação entre as ARU’s e a consolidação no processo de regeneração urbana de todo o concelho do 

Crato.  

 

No que concerne ao investimento a imobilizar, as quatro ARU’s apresentam, no seu todo, ações nas áreas de 

zonas ribeirinhas, centros históricos e conversão de zonas industriais, em edificados com mais de 30 anos. 

O Investimento total estimado cifra-se nos 4,048,000.00 €, sendo que deste 3,505,000.00 € é público e 

543,000.00 € é privado. 

 

A estratégia e o modelo de gestão do Plano de Ação prevê uma intervenção em dois níveis de prioridade, 

sendo distinguidas por prioridade 1 e prioridade 2, tendo como critério a importância e o relevo das 

intervenções em prol do cumprimento dos objetivos e das metas para o PARU do concelho do Crato, com 

execução até 2018.  
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Na prioridade de nível 1, o PARU do CRATO assinala a recuperação de habitações devolutas no eixo principal 

do Centro Histórico do Crato, a requalificação do edifício da antiga Metalúrgica, a reabilitação das Termas do 

Monte da Pedra, a recuperação e a reabilitação da zona de lazer de Gáfete, a requalificação do espaço da 

Moagem no Crato, a requalificação do espaço do antigo cinema no Crato e a demarcação virtual do 

perímetro histórico da vila sede de concelho como as intervenções de maior destaque, em termos de 

investimento público a executar. No domínio do investimento privado, as de maior relevo são as 

intervenções no Palácio Dr. Jorge Bastos, através da recuperação e refuncionalização do edifício e palacete e, 

na Herdade de São Bento, através da requalificação das casas rurais existentes para turismo de natureza.  

 

No que concerne às intervenções de nível de prioridade 2, igualmente necessárias e indispensáveis à 

consolidação do PARU, destacamos a reabilitação da Casa Paroquial, através da iniciativa privada, a 

recuperação e conservação do Museu Municipal, a beneficiação e adaptação do Solar do Séc XVII a unidade 

hoteleira bem como todos os conjuntos de ações que assumem as zonas ribeirinhas como fio condutor na 

reabilitação de acessos e requalificação com fins à atividade turística, tais como as intervenções no domínio 

de fontes, pontes e moinhos, os conjuntos de intervenções orientados para a reabilitação das antigas escolas 

primárias do concelho (integradas no perímetro das ARU’s) e que visam o suporte a atividades turísticas no 

concelho. 

 

Com um investimento estimado de 4,048,000.00 €, o presente Plano de Ação responde às conclusões da 

análise territorial, ao cumprimento das metas e dos resultados propostos quer pelo município, quer pela 

EIDT, quer pelas estratégias regionais e nacionais, comportando, em si, um conjunto de intervenções que 

fortalece a regeneração urbana deste concelho alentejano no caminho da sustentabilidade territorial. 
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