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PARTE A |  NOTA INTRODUTÓRIA  



O presente documento corresponde ao Relatório de Análise e Ponderação das participações e dos 

respetivos resultados da Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) de 

Águas, tendo em vista a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana (ORU), nos termos do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com 

a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto. 

De acordo com o RJRU o período de discussão pública está previsto no n.º 4 do Art.º 17.º, a promover 

nos termos previstos no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação conferida 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio (RJIGT). 

Tendo sido concluído o período de discussão pública importa agora ponderar as sugestões e as 

observações apresentadas com o decorrer do processo. 

O presente relatório integra os seguintes pontos: 

B | Período de discussão pública; 

C | Análise das participações; 

D | Anexos diversos referentes ao processo de participação pública desenvolvido. 

  



  

PARTE B |  PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA  

 



Submeteu-se a discussão pública o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU de Águas , 

nos termos do procedimento previsto no n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe foi conferida 

pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 

de 9 de setembro, a promover nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, pelo período de 20 dias 

úteis. 

A publicação em Diário da República ocorreu através do Aviso n.º 7425/2020, de 6 de Maio de 2020. 

O período de discussão pública foi ainda publicitado através do sítio na Internet do Município. 

Durante o referido período de discussão pública, os elementos que constituem o PERU de Águas 

estiveram disponíveis para consulta na página da internet do Município (www.cm-penamacor.pt), bem 

como na Divisão de Obras da Câmara Municipal de Penamacor. Foi ainda disponibilizado formulário 

específico de participação para os interessados efetuarem reclamações, observações, sugestões ou 

pedidos de esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

  



  

PARTE C |  ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES  

 



Durante o período de discussão pública verifica-se que não foi registada qualquer reclamação, 

sugestão ou pedido de informação. 

  



  

PARTE D |  ANEXOS  

 



Publicação em Diário da República Aviso n.º 7425/2020 

 

  



Publicitação na página de internet do Município 

 

 

 

 
 

 

  



Publicação no Jornal Reconquista 

 



Publicação no Jornal do Fundão 

 

 
 

 

  



Formulário de discussão pública disponibilizado online no site do 

Município de Penamacor

 



 

 

 

  



 


