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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
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Quadro legal: Regime Jurídico da Reabilitação Urbana [RJRU] - Decreto-Lei 307/2009, alterado e republicado pela Lei 
32/2012

O conceito de reabilitação urbana (cf. RJRU):

“a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário 
é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação ou 
beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de 
utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos 
edifícios”

O conceito de reabilitação de edifício (cf. RJRU):

“a forma de intervenção destinada a conferir adequadas características de desempenho e de segurança 
funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às construções funcionalmente adjacentes 
incorporadas no seu logradouro, bem como às frações eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder -lhes 
novas aptidões funcionais, determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a 
permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou 
mais operações urbanísticas”

1 | Enquadramento legal
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O mesmo diploma legal define uma Área de Reabilitação Urbana [ARU] como uma:

“área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das 
infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 
designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique 
uma intervenção integrada através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou 
em plano de pormenor de reabilitação urbana”

E uma Operação de Reabilitação Urbana [ORU] como:

“o conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a reabilitação urbana de uma determinada 
área”…(que pode ser simples ou sistemática)

1 | Enquadramento legal
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Estratégia de Reabilitação Urbana elaborada de forma faseada e em linha com os pressupostos estabelecidos no regime 
jurídico da reabilitação urbana (Lei 32/2012): 

▪ 1ª Fase – Delimitação da ARU

▪ 2ª Fase – Definição da ORU [no prazo de 3 anos]

Em que fase do processo nos encontramos:

Elaboração 
Proposta 

Delimitação 
da ARU

Aprovação 
Câmara 

Municipal

Aprovação 
Assembleia 
Municipal

Publicação 
Diário da 
República

Envio para o 
IHRU

Definição 
da ORU

Aprovação 
Câmara 

Municipal

Aprovação 
Assembleia 
Municipal

Parecer 
IHRU (não 
vinculativo)

Discussão 
Pública (nos 
termos do 

RJIGT)

Publicação 
Diário da 

República e 
divulgação

1 | Tramitação legal e processual
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O estabelecimento de uma proposta de delimitação de uma ARU implica um trabalho com dupla escala: 

a) a identificação e caracterização das problemáticas de degradação urbana associadas a um determinado setor 
urbano; 

b) e a análise e compreensão das condições estruturais e das dinâmicas de evolução urbana, bem como, das 
opções de política e gestão urbanística, que fundamentam a opção de criação deste instrumento e que podem 
vir a influenciar a sua evolução e o impacto das medidas e instrumentos de política dele decorrentes.

Assente numa abordagem metodológica interativa e partilhada:

▪ Reuniões com o Executivo Municipal, estrutura técnica do município e outras entidades locais tendo como 
finalidade a perceção das expectativas, necessidades e principais intenções de investimento público e privado;

▪ Recolha de informação documental e estatística, e construção da base cartográfica de suporte a este processo;

▪ Levantamento e observação exaustiva de terreno, a fim de se conseguir obter uma caracterização e diagnóstico 
detalhado do território a delimitar como ARU;

▪ Apresentação de uma proposta preliminar de delimitação da ARU, para posterior discussão e acerto final.

1 | Abordagem metodológica
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2. ANTECEDENTES DE POLÍTICA PÚBLICA EM MATÉRIA DE REABILITAÇÃO URBANA
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A decisão de delimitação destas ARU enquadra-se numa estratégia mais alargada de incentivo à reabilitação urbana no 
Município, que foi explicitada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de São João da Madeira, 
elaborado em 2016, e no correspondente Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU):

“…estimular a regeneração urbana (…) como forma de contribuir para a revitalização do concelho e para a melhoria do 
ambiente urbano, nomeadamente, através da reabilitação do edificado (…), da reabilitação e animação do espaço 
público e da reabilitação de zonas industriais abandonadas…”

“…dar continuidade e consolidar uma estratégia já existente, no âmbito da qual o Município tem assumido um papel 
ativo, através da reabilitação de imóveis com interesse patrimonial, sendo necessário um esforço da parte das 
entidades privadas no sentido de contribuir para um verdadeiro processo de regeneração urbana…”

2 | Política municipal de reabilitação urbana



ARU DA ENCOSTA DOS RIBEIROS/ ESPADANAL, DA QUINTÃ/ DEVESA VELHA E DAS TRAVESSAS: PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO E QUADRO DE INCENTIVOS

10

2 | Política municipal de reabilitação urbana

No quadro da elaboração do PARU foi decidida a criação de uma ARU 
englobando o núcleo central e mais antigo de São João da Madeira e a 
sua envolvente imediata, incluindo a zona industrial desafetada 
associada à empresa OLIVA. Foi assim delimitada, em 2016, a Área de 
Reabilitação Urbana do Centro da Cidade de São João da Madeira 
[Aviso DR n.º 6634/2016, de 25 de maio], sendo aprovada em 2018 a 
respetiva Operação de Reabilitação Urbana [Aviso DR n.º 
10484/2018, de 2 de agosto].
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De salientar ainda que estas opções de politica municipal se enquadram na recente Estratégia Local de Habitação de 
São João da Madeira, aprovada pelo Município em 2019. De acordo com esta estratégia, tratando-se de um “concelho 
intensamente urbanizado e com uma malha urbana consolidada”, “a reabilitação do edificado e as intervenções de 
reabilitação do espaço público devem ser privilegiadas, sempre que tal for viável, relativamente a novas construções e a 
novas ocupações de solo, dado que assim mais facilmente se integram as famílias no meio urbano e mais facilmente se 
garante o acesso a bens e serviços”.

Nesse sentido, e na perspetiva de “diminuir o desequilíbrio que se verifica entre a oferta e a procura de habitação em 
quantidade, qualidade e preço”, a Estratégia Local de Habitação preconiza “dar prioridade às operações de reabilitação 
do parque habitacional e gerar nova habitação adaptada a suprir carências específicas”, tornando “a reabilitação 
urbana a principal forma de intervenção ao nível do edificado, quer na ação municipal, quer na ação privada”.

Esta Estratégia advoga ainda a delimitação de ARU como uma “ferramenta primordial para incentivar uma política deste 
tipo, dados os benefícios fiscais que permite utilizar e também pelo fácil acesso que confere ao Instrumento Financeiro 
da Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU)”, sugerindo que se pondere o alargamento da ARU do Centro da 
Cidade ou a delimitação de uma ou mais novas ARU “para orientar ainda mais e melhor a política de promoção de 
habitação, sustentando-a nos incentivos, apoios e ferramentas legais que tal confere”.

2 | Política municipal de reabilitação urbana
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2 | Política municipal de reabilitação urbana

Por fim, importa salientar que o processo de revisão do PDM de São João da Madeira (em curso) estabelece como 
objetivos para este instrumento de planeamento a “promoção da sustentabilidade do desenvolvimento urbano, 
materializado na opção prioritária pela reabilitação urbana, na colmatação dos espaços sobrantes, procurando a 
requalificação de vazios urbanos, o reforço das identidades locais e a valorização das áreas verdes” e “dar resposta ao 
desafio da regeneração urbana, como processo sustentável, com base na estratégia de reabilitação urbana municipal, 
garantindo a coesão social e territorial”.

É neste contexto que o município pretende agora estender a dinâmica de reabilitação urbana a outras zonas da cidade, 
habilitando os proprietários e promotores a usufruir dos incentivos fiscais e instrumentos de financiamento dedicados a 
esta política.
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2 | Território de partida

ARU Centro 
da Cidade 

de SJM

ARU das 
Travessas

ARU da 
Encosta dos 
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Devesa 
Velha
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Pressupostos de base para a delimitação destas novas ARU:

▪ Assegurar a definição de estratégias de reabilitação urbana compatíveis e alinhadas com as prioridades e opções 
de desenvolvimento municipal, plasmadas em instrumentos de planeamento em vigor (com destaque para o 
PDM, o PEDU/PARU e a Estratégia Local de Habitação);

▪ Assentar numa análise fina e cuidada das principais características do tecido edificado em presença (patrimoniais, 
arquitetónicas, morfotipológicas, funcionais, etc.);

▪ Possibilitar a aposta em ações de iniciativa pública e privada que se revelem estruturantes para o 
desenvolvimento urbano da cidade e que contribuam para solucionar problemas de insuficiência, degradação e 
obsolescência de edifícios, infraestruturas, equipamentos de utilização coletiva e espaços públicos;

▪ Garantir a criação de condições para a adequada gestão e execução das ações definidas nas estratégias de 
reabilitação urbana;

▪ Equilibrar o efeito da redução da receita municipal, decorrente do quadro dos benefícios fiscais aplicáveis à 
reabilitação urbana, com a rentabilização de oportunidades de cofinanciamento existentes (PT2020, NGPH) e 
futuras (PRR e PT2030).

2 | Pressupostos de base para a delimitação de novas ARU no concelho de São João da Madeira
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Critérios técnicos de suporte ao processo de delimitação das novas ARU em São João da Madeira:

▪ Abranger zonas urbanas contíguas, com um potencial determinante para a criação de novas dinâmicas 
socioeconómicas e culturais, que resultem na atração e fixação de residentes;

▪ Incidir nos edifícios, infraestruturas, equipamentos, espaços urbanos e atividades económicas mais relevantes do 
ponto de vista da reabilitação e revitalização do Município de São João da Madeira;

▪ Incluir, sempre que possível, os elementos patrimoniais construídos mais relevantes (de conjunto ou singulares) e 
com elevado potencial de transformação urbana;

▪ Ajustar, sempre que possível, o limite das novas ARU aos limites administrativos, aos limites da ARU do centro da 
cidade, aos limites cadastrais, aos eixos de via ou às subsecções estatísticas (BGRI, do INE);

▪ Excluir, sempre que possível, alguns edifícios que se encontram em bom estado de conservação e com 
características tipomorfológicas contemporâneas;

▪ Incluir frentes urbanas infraestruturadas, mas ainda não edificadas, quando situadas no miolo do território da 
delimitar como ARU, incentivando a nova construção e a compactação do tecido urbano infraestruturado.

2 | Critérios técnicos para a delimitação de novas ARU no concelho de São João da Madeira
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3. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO PRELIMINAR DA ARU DA ENCOSTA DOS

RIBEIROS/ ESPADANAL



ARU DA ENCOSTA DOS RIBEIROS/ ESPADANAL, DA QUINTÃ/ DEVESA VELHA E DAS TRAVESSAS: PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO E QUADRO DE INCENTIVOS

17

3 | Proposta de delimitação preliminar da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal

Da aplicação dos critérios, 
resultaram algumas 
propostas de ajuste à 
delimitação preliminar da 
ARU da Encosta dos 
Ribeiros/ Espadanal.
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Enquadramento territorial:

▪ O território da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal corresponde a uma área de expansão da cidade, localizada 
a nascente do seu núcleo central (cerca de 70 hectares), integrando algumas zonas planeadas e ocupadas a partir 
de loteamentos e outras de génese e crescimento mais orgânico

▪ Área heterogénea marcada pela desorganização do tecido urbano, com um traçado informal, onde subsistem 
arruamentos de carácter primitivo e muitas insuficiências ao nível da manutenção das vias

▪ Passeios, regra geral, exíguos ou mesmo inexistentes. Ausência de espaços públicos qualificados, favorecedores da 
circulação de pessoas e da sua estada (privilégio à circulação rodoviária)

▪ Inclui estruturas de dimensão relevante (p.ex. unidades industriais)

▪ Presença de elementos patrimoniais (conforme trabalhos da Carta do Património/PDM, 2008)

▪ Existência de vazios urbanos, lotes expectantes e espaços de cultivo, que se poderão constituir como recurso para 
a consolidação do tecido urbano

▪ Cerca de 2.800 residentes (INE, 2011), 13% da população de SJM, mais envelhecida que a média concelhia

▪ Aproximadamente 760 edifícios (levantamento de campo, 2021), 20% do parque edificado do concelho, a que 
corresponde cerca de 1.200 alojamentos

3 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal
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Parque edificado e condições de habitabilidade:

▪ Parque muito envelhecido: 2/3 dos edifícios da ARU com mais de 50 anos 
(7% centenários)

▪ Maioria dos edifícios tem menos de 10 alojamentos

▪ Maioria dos edifícios são moradias isoladas (61%) e tem um ou dois pisos 
(72%). Número significativo de edifícios de habitação coletiva (13%) a que 
corresponde a maioria dos fogos (essencialmente junto às vias principais)

Edifícios existentes segundo a 
época de construção (INE, 2011)

3 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal

Tipologia dos edifícios em presença 
(Lev. terreno, 2021)
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Parque edificado e condições de 
habitabilidade:

▪ Alguns “edifícios de exceção”, 
essencialmente equipamentos 
coletivos ou estruturas industriais (em 
parte inativos)

▪ Muitas construções abarracadas e 
outras estruturas precárias, anexos à 
habitação ou mesmo alojamento 
(incluindo estruturas com amianto)

▪ Número muito significativo de 
edifícios em mau e péssimo estado 
(21% e 11% do total). Perto de 250 
edifícios (1/3 do total) necessitam de 
reabilitação. Alguma concentração 
destas situações na zona central da 
ARU.

3 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal
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Níveis de ocupação do parque edificado:

▪ Maioria dos edifícios estão totalmente ocupados (70%).

▪ 66 edifícios (9% do total) devolutos (a ELH confirma), com dispersão 
significativa. 2/3 são moradias e o estado de conservação da quase 
totalidade destes edifícios é péssimo.

▪ Cerca de 1/4 dos alojamentos (RGPH 2011) não era de habitação 
permanente - vagos e de uso sazonal.

3 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal
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Usos e funções do parque edificado:

▪ 3/4 dos edifícios de uso 
predominantemente habitacional 
(totalizando cerca de 1.200 fogos).

▪ Os edifícios ocupados predominantemente 
por comércio e serviços, equipamentos ou 
indústria são cerca de 5% do total. 
Correspondem, regra geral, a edifícios de 
maior dimensão, sobretudo os de uso 
industrial.

▪ Ao nível do r/c, a habitação mantém-se 
dominante – 10% têm comércio e serviços 
(grade diversidade, com forte presença na 
Ruas Dr. Sá Carneiro, Alão de Morais e 
Condestável Nuno Álvares Pereira) e 20% 
garagens.

3 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal

Síntese dos usos não habitacionais ao 
nível do piso térreo
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Dinâmica urbanística e de mercado:

▪ 35 edifícios em construção (alguns 
apenas parcialmente), o que traduz 
alguma dinâmica urbanística 
(pequeno foco de construção nova 
ou em curso no troço sul da R. 
Afonso de Albuquerque e algumas 
ruas perpendiculares a esta). 

▪ Processos de licenciamento nos 
últimos 5 anos: média de 13 
processos/ano, maioria habitação 
unifamiliar. Oito investimentos de 
dimensão relevante (um PIP), a 
maioria para habitação coletiva.

▪ Alguns imóveis ou frações para 
venda (23) ou arrendamento (11), 
essencialmente habitacionais.

3 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Encosta dos Ribeiros/ Espadanal
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4. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO PRELIMINAR DA ARU DA QUINTÃ/ DEVESA

VELHA
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Da aplicação dos critérios anteriormente apresentados, resultou a 
seguinte proposta de delimitação preliminar da ARU da Quintã/ 
Devesa Velha, configurando uma área de cerca de 80 hectares.

Corresponde a uma área de expansão da cidade a sul do seu 
núcleo central, onde é possível encontrar algumas das mais 
antigas edificações de São João da Madeira.

4 | Proposta de delimitação preliminar da ARU da Quintã/ Devesa Velha
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Enquadramento territorial:

▪ Área muito heterogénea, de matriz essencialmente habitacional, embora inclua estruturas de dimensão relevante 
destinadas a outros usos (CT do Calçado de Portugal, SANJOTEC, Parque da Nossa Senhora dos Milagres).

▪ Algumas zonas planeadas e desenvolvidas a partir de loteamentos, onde o espaço público se encontra qualificado 
(embora nem sempre em bom estado de conservação).

▪ Na generalidade da ARU os espaços públicos apresentam baixos níveis de qualificação, de um modo geral, muito 
degradados e com condições de circulação pedonal muitíssimo precárias (sem zonas destinadas aos peões ou com 
passeios insuficientes - largura reduzida, pavimento desadequado, mal conservados, etc.).

▪ Alguns terrenos vagos, resultantes de demolições.

▪ Presença de elementos patrimoniais (conforme trabalhos da Carta do Património/PDM, 2008)

▪ Densidade de ocupação não é muito elevada (vários terrenos desocupados e expectantes).

▪ Cerca de 3.000 pessoas residentes (INE, 2011), 14% da população de SJM e aproximadamente 600 edifícios 
(levantamentos de terreno, 2021), 20% do edificado do concelho.

4 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Quintã/ Devesa Velha
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Parque edificado e condições de habitabilidade:

▪ Parque habitacional envelhecido (56% com 
mais de 50 anos) e mais de 20 edifícios 
centenários.

▪ Maioria dos edifícios tem menos de 10 
alojamentos, corresponde a moradias isoladas 
(54%) e tem apenas 1 ou 2 pisos (81%)

▪ Número significativo de edifícios de habitação 
coletiva (14%), de maior volumetria (um com 
22 pisos), a que corresponde a maioria dos 
fogos (essencialmente nas vias principais).

▪ Cerca de 30 construções abarracadas (5% dos 
edifícios), sendo muitas anexas à habitação, 
algumas com estruturas de amianto.

4 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Quintã/ Devesa Velha
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segundo a época de 

construção (INE, 
2011)

Número de pisos dos 
edifícios



ARU DA ENCOSTA DOS RIBEIROS/ ESPADANAL, DA QUINTÃ/ DEVESA VELHA E DAS TRAVESSAS: PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO E QUADRO DE INCENTIVOS

28

Parque edificado e condições de habitabilidade:

▪ Parque edificado num estado de conservação razoável ou bom, 
apesar de 1/4 dos edifícios (140) se apresentar em mau e 
péssimo estado de conservação, carecendo de uma intervenção 
de reabilitação. 

▪ De salientar que alguns edifícios mais recentes apresentam 
patologias, nomeadamente ao nível dos revestimentos e 
fachadas, comportando algum risco de queda na via pública.

▪ Foi ainda possível identificar elementos dissonantes em grande 
parte dos edifícios, fundamentalmente nos ocupados por 
indústria ou equipamentos coletivos (cerca de 21% têm 
dissonâncias grandes ou médias e 70% apresentam poucas 
dissonâncias).

4 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Quintã/ Devesa Velha
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Nível de ocupação do parque edificado:

▪ A maioria dos edifícios encontram-se ocupados (76%).

▪ 74 edifícios (13%) devolutos, sendo na sua maioria moradias – o 
estado de conservação da generalidade destes edifícios é 
essencialmente mau ou péssimo (85% dos devolutos).

▪ 43 edifícios estão apenas parcialmente ocupados (7%).

4 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Quintã/ Devesa Velha
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Usos e funções do edificado:

▪ Mais de 2/3 dos edifícios são essencialmente 
habitacionais.

▪ Edifícios ocupados predominantemente por 
comércio e serviços, equipamentos ou indústria 
são em número residual, mas relevantes em 
termos de área.

▪ Ao nível do r/c, a habitação é dominante (57% 
dos edifícios), particularmente na zona SE. 13% 
dos edifícios são ocupados por garagem e 9% 
têm diversas atividades de comércio ou serviços 
(envolvente às Ruas João da Silva Correia e 
Visconde de São João da Madeira ou do 
quarteirão delimitado por esta e pelas Ruas 
Comendador Rainho, São João de Brito e 
António José das Neves). 

4 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Quintã/ Devesa Velha
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piso térreo
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Dinâmica urbanística e de mercado:

▪ 15 edifícios em construção (3 deles 
apenas parcialmente) o que não 
evidencia grande dinâmica 
urbanística.

▪ Processos de licenciamento ao longo 
dos últimos 5 anos: média anual de 9 
(aumento até 2018, redução até 
2020), a maioria para habitação 
unifamiliar. 7 investimentos de 
dimensão relevante (um PIP), 4 de 
habitação coletiva e 3 edifícios de 
serviços.

▪ Imóveis ou frações, essencialmente 
habitacionais, para venda (27) ou 
arrendamento (4).

4 | Incursão pelo diagnóstico do território da ARU da Quintã/ Devesa Velha
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5. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO PRELIMINAR DA ARU DAS TRAVESSAS
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Proposta de delimitação 
preliminar da ARU das 
Travessas, tendo em 
consideração os critérios 
estabelecidos anteriormente.

5 | Proposta de delimitação preliminar da ARU das Travessas
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Enquadramento territorial:

▪ Zona periférica da cidade, marcada pela dispersão do tecido edificado, com muitos edifícios degradados e 
devolutos, e ainda pela presença de diversos vazios urbanos e terrenos expectantes

▪ O Pavilhão Municipal das Travessas, grande equipamento da zona, apresenta necessidades de reparação evidentes

▪ A Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense é de grande escala, sendo um acesso de dimensões adequadas a receber 
mais edifícios de habitação coletiva. De momento serve apenas dois, algumas moradias e o Pavilhão Municipal das 
Travessas

▪ A Rua da Pedra, paralela ao IC2, está em elevado 
estado de degradação, quase não transitável
(serve duas habitações, uma delas em ruína, 
e à venda)

▪ Existe, junto à estação de tratamento de água,
um pequeno riacho, que pode transformar-se
num elemento de elevado interesse urbanístico.

5 | Incursão preliminar pelo diagnóstico do território da ARU das Travessas
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Enquadramento territorial:

▪ Existem alguns caminhos particulares sem nome, que servem vários fogos de habitação. Talvez sejam fruto de 
serventias de acesso (a norte, servidos pela Rua de Milheiros de Poiares)

▪ O bairro municipal de apoio à integração de comunidades ciganas evidencia baixo nível de integração na malha 
urbana de proximidade, não tendo relação direta com a Rua de Milheiros de Poiares (pela sua arquitetura).

5 | Incursão preliminar pelo diagnóstico do território da ARU das Travessas
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Parque edificado e condições de 
habitabilidade:

▪ Predomínio da moradia 
unifamiliar (isolada, geminada 
ou em banda), com 1 ou 2 pisos

▪ Apenas dois edifícios de 
habitação coletiva ou de uso 
misto

▪ Tecido edificado com notórias 
necessidades de reabilitação, 
onde se inclui o Pavilhão 
Municipal das Travessas

▪ Apenas 4 edifícios em bom 
estado de conservação

5 | Incursão preliminar pelo diagnóstico do território da ARU das Travessas
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Nível de ocupação e funções do 
parque edificado:

▪ Presença de cerca de 10 edifícios 
desocupados e 4 parcialmente 
ocupados. Os restantes 
encontram-se totalmente 
ocupados.

▪ Predomínio claro da função 
habitacional (e de uso misto)

▪ Território marcado pela presença 
de um equipamento desportivo de 
grande volumetria, o Pavilhão 
Municipal das Travessas.

5 | Incursão preliminar pelo diagnóstico do território da ARU das Travessas
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Dinâmica urbanística e de 
mercado:

▪ Dois edifícios em construção 
(operações de reabilitação 
urbana)

▪ À data dos levantamentos de 
terreno, presença de 3 
edifícios no mercado 
imobiliário (para venda)

5 | Incursão preliminar pelo diagnóstico do território da ARU das Travessas
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6. QUADRO PRELIMINAR DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS A PROSSEGUIR COM AS

ESTRATÉGIAS DE REABILITAÇÃO URBANA
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Objetivos específicos em matéria de reabilitação urbana a prosseguir com as estratégias (próxima fase):

▪ Contribuir para o reforço da identidade urbana da cidade de São João da Madeira, nomeadamente através da 
reabilitação do património edificado corrente e monumental;

▪ Captação da dinâmica de reabilitação urbana em curso na ARU do centro da cidade, materializado em ganhos de 
notoriedade e urbanidade, com a necessária consolidação, estruturação e colmatação das principais zonas de 
expansão urbana da cidade;

▪ Resolução de problemas de desqualificação e degradação do espaço público nestas zonas da cidade, assim como 
nas zonas envolventes com maior capacidade edificatória;

▪ Necessidade de incentivar a recuperação dos elementos patrimoniais mais relevantes e com potencial de 
transformação significativo (públicos e privados);

▪ Dinamização e criação de estímulos para a iniciativa privada no âmbito da reabilitação urbana (fixação de 
incentivos fiscais e administrativos associados a operações de reabilitação urbana);

▪ Acesso a programas de financiamento no domínio da reabilitação urbana quer para projetos públicos 
(equipamentos, espaço público e infraestruturas urbanas, património edificado, habitação), quer para 
investimentos privados.

6 | Quadro preliminar de objetivos
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7. INSTRUMENTOS DE APOIO E INCENTIVO À REABILITAÇÃO URBANA
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✓ O RJRU (Lei 32/2012) estabelece a necessidade de se definir o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos 
municipais sobre o património, e garantir aos proprietários o acesso a apoios e incentivos fiscais e financeiros à 
reabilitação urbana.

✓ Com a publicação do RJRU em 2009 Governo sentiu necessidade de introduzir medidas adicionais e mais duradouras 
de estimulo às ações de reabilitação urbana. Deste modo, no Orçamento de Estado para 2009 (Lei n.º 64-A/2008) 
foram consagrados benefícios fiscais e normativos, à realização de ações de reabilitação de prédios urbanos em 
zonas delimitadas (artigo 71.º no EBF – regime extraordinário de apoio à reabilitação urbana).

✓ Porém, já no ano de 2017, o Governo apresenta a “Nova Geração de Políticas de Habitação” através da qual procura 
criar as condições para que a reabilitação passe de exceção a regra.

✓ Com a publicação do Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017), procurou-se concentrar de forma mais 
efetiva os benefícios fiscais na reabilitação e no arrendamento habitacional (revisão dos art.º 45.º e 71.º do EBF), 
clarificando, simplificando e conferindo coerência, eliminando sobreposições e harmonizando as definições existentes 
(com exceção dos benefícios fiscais em matéria de IVA).

7 | Contextualização
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✓ De facto, se anteriormente a esta revisão do EBF cada um dos Artigos (45.º e 71.º) apresentava uma definição distinta 
de “reabilitação” (nenhuma das quais coincidente com a legislação existente), agora este conceito foi mais claramente 
balizado, com o intuito de restringir os benefícios fiscais ao que seja, de facto, reabilitação, sendo remetido para o 
conceito de “reabilitação de edifício” previsto no RJRU (alínea f) do Artigo 2.º): “a forma de intervenção destinada a 
conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou a vários 
edifícios, às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às frações 
eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais, determinadas em função das 
opções de reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de 
desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais operações urbanísticas”.

✓ Adicionalmente, os benefícios fiscais passam a aplicar-se somente a imóveis localizados em ARU (o que não acontecia 
no Artigo 45.º onde estavam os benefícios que decorriam diretamente da lei), mas mantendo-se abrangidos os 
imóveis a reabilitar com mais de 30 anos fora destas áreas e tendo de ser cumpridos objetivos mínimos de melhoria 
do estado de conservação e de eficiência energética.

✓ Deste modo, a aprovação da delimitação de uma ARU implica a habilitação dos proprietários de prédios urbanos (ou 
frações de prédios urbanos) abarcados pelos seus limites a usufruir de um conjunto de benefícios fiscais, não sendo 
no entanto de caráter automático e indiscriminado.

7 | Contextualização
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

IMI

Artigo 45.º do  
EBF (alínea a) do 

n.º 2)

“Prédios urbanos 
objeto de 

reabilitação”

Isenção por um 
período de 3 anos (a 
contar do ano, 
inclusive, da 
conclusão das obras), 
com possibilidade de 
renovação por mais 5 
anos

▪ Prédios urbanos ou frações autónomas localizados em ARU ou concluídos há mais de 30 anos, que sejam, 
cumulativamente:

‒ objeto de intervenção de “reabilitação de edifícios” (de acordo com o RJRU ou o RERU);

‒ objeto de intervenção da qual resulte um estado de conservação do imóvel de, pelo menos, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção e tenha, no mínimo, um nível “bom” (implica vistoria prévia e final de acordo com o 
MAEC);

‒ objeto de intervenção que cumpra os requisitos em matéria de eficiência energética e de qualidade térmica 
previstos no D-L n.º 194/2015 relativo ao desempenho energético dos edifícios (através do SCE - Sistema 
Certificação Energética dos Edifícios).

▪O reconhecimento da intervenção de reabilitação deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou com 
o pedido de licença da operação urbanística, cabendo à Câmara Municipal de SJM comunicar esse reconhecimento ao 
Serviço Local de Finanças, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do estado de conservação 
resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior;

▪A anulação da liquidação do IMI e a correspondente restituição será efetuada pelo Serviço Local de Finanças no prazo 
máximo de 15 dias a contar da comunicação prevista no ponto anterior;

▪A prorrogação da isenção está dependente de deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta fundamentada da 
Câmara de Municipal de SJM, nos termos do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais
(n.º 2 do artigo 16.º)

▪A renovação da isenção aplica-se somente aos casos de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente 
ou a habitação própria e permanente;

▪A renovação da isenção deverá ser requerida pelo proprietário, ficando sujeita a confirmação por parte da Câmara 
Municipal de SJM de utilização/ ocupação nos primeiros três anos (contrato de arrendamento ou prova de residência, 
consoante se trate de arrendamento ou habitação própria);

▪O presente benefício não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza (sem prejuízo de poder optar-
se por outro mais favorável) e não prejudica a liquidação e cobrança do respetivo imposto, nos termos gerais.

7 | Incentivos que decorrem do EBF – Artigo 45º
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

IMT

Artigo 45.º do 
EBF (alínea b) do 

n.º 2)

“Prédios urbanos 
objeto de 

reabilitação”

Isenção nas 
aquisições de 
imóveis destinados 
a intervenções de 
reabilitação

▪A isenção apenas se aplica se o adquirente iniciar as obras no prazo máximo de três anos a contar da data de 
aquisição;

▪ Prédios urbanos ou frações autónomas localizados em ARU ou concluídos há mais de 30 anos, que sejam, 
cumulativamente:

‒ objeto de intervenção de “reabilitação de edifícios” (de acordo com o RJRU ou o RERU);

‒ objeto de intervenção da qual resulte um estado de conservação do imóvel de, pelo menos, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção e tenha, no mínimo, um nível “bom” (implica vistoria prévia e final de acordo com o 
MAEC);

‒ objeto de intervenção que cumpra os requisitos em matéria de eficiência energética e de qualidade térmica 
previstos no D-L n.º 194/2015 relativo ao desempenho energético dos edifícios (através do SCE - Sistema 
Certificação Energética dos Edifícios).

▪O reconhecimento da intervenção de reabilitação deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou 
com o pedido de licença da operação urbanística, cabendo à Câmara Municipal de SJM comunicar esse reconhecimento 
ao Serviço Local de Finanças, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do estado de conservação 
resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior;

▪A anulação da liquidação do IMT e a correspondente restituição será efetuada pelo Serviço Local de Finanças no prazo 
máximo de 15 dias a contar da comunicação prevista no ponto anterior;

▪O presente benefício não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza (sem prejuízo de poder optar-
se por outro mais favorável) e não prejudica a liquidação e cobrança do respetivo imposto, nos termos gerais.

7 | Incentivos que decorrem do EBF – Artigo 45º
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

IMT

Artigo 45.º do 
EBF (alínea c) do 

n.º 2)

“Prédios urbanos 
objeto de 

reabilitação”

Isenção na primeira 
transmissão 
subsequente à 
intervenção de 
reabilitação

▪A isenção apenas se aplica se o imóvel se destinar a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado 
em ARU, também a habitação própria e permanente;

▪ Prédios urbanos ou frações autónomas localizados em ARU ou concluídos há mais de 30 anos, que sejam, 
cumulativamente:

‒ objeto de intervenção de “reabilitação de edifícios” (de acordo com o RJRU ou o RERU);

‒ objeto de intervenção da qual resulte um estado de conservação do imóvel de, pelo menos, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção e tenha, no mínimo, um nível “bom” (implica vistoria prévia e final de acordo com o 
MAEC);

‒ objeto de intervenção que cumpra os requisitos em matéria de eficiência energética e de qualidade térmica 
previstos no D-L n.º 194/2015 relativo ao desempenho energético dos edifícios (através do SCE - Sistema 
Certificação Energética dos Edifícios).

▪O reconhecimento da intervenção de reabilitação deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou 
com o pedido de licença da operação urbanística, cabendo à Câmara Municipal de SJM comunicar esse reconhecimento 
ao Serviço Local de Finanças, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do estado de conservação 
resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior;

▪A anulação da liquidação do IMT e a correspondente restituição será efetuada pelo Serviço Local de Finanças no prazo 
máximo de 15 dias a contar da comunicação prevista no ponto anterior;

▪O presente benefício não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza (sem prejuízo de poder optar-
se por outro mais favorável) e não prejudica a liquidação e cobrança do respetivo imposto, nos termos gerais.

7 | Incentivos que decorrem do EBF – Artigo 45º
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

IRS

Artigo 45.º do 
EBF (alínea d) do 

n.º 2)

“Prédios urbanos 
objeto de 

reabilitação”

Tributação de mais-
valias à taxa 
autónoma de 5%,
decorrentes da 
primeira alienação 
subsequente à 
intervenção de 
reabilitação

▪Mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português (sem prejuízo da opção pelo 
englobamento);

▪ Prédios urbanos ou frações autónomas localizados em ARU que sejam, cumulativamente:

‒ objeto de intervenção de “reabilitação de edifícios” (de acordo com o RJRU ou o RERU);

‒ objeto de intervenção da qual resulte um estado de conservação do imóvel de, pelo menos, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção e tenha, no mínimo, um nível “bom” (implica vistoria prévia e final de acordo com o 
MAEC);

‒ objeto de intervenção que cumpra os requisitos em matéria de eficiência energética e de qualidade térmica 
previstos no D-L n.º 194/2015 relativo ao desempenho energético dos edifícios (através do SCE - Sistema 
Certificação Energética dos Edifícios).

▪O reconhecimento da intervenção de reabilitação deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou 
com o pedido de licença da operação urbanística, cabendo à Câmara Municipal de SJM comunicar esse reconhecimento 
ao Serviço Local de Finanças, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do estado de conservação 
resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior;

▪O presente benefício não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza (sem prejuízo de poder optar-
se por outro mais favorável).

7 | Incentivos que decorrem do EBF – Artigo 45º
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

Taxas

Artigo 45.º do 
EBF (alínea e) do 

n.º 2)

“Prédios urbanos 
objeto de 

reabilitação”

Redução a metade 
das taxas devidas 
pela avaliação do 
estado de 
conservação do 
imóvel (de acordo 
com o MAEC)

▪ Prédios urbanos ou frações autónomas localizados em ARU ou concluídos há mais de 30 anos, que sejam, 
cumulativamente:

‒ objeto de intervenção de “reabilitação de edifícios” (de acordo com o RJRU ou o RERU);

‒ objeto de intervenção da qual resulte um estado de conservação do imóvel de, pelo menos, dois níveis acima do 
atribuído antes da intervenção e tenha, no mínimo, um nível “bom” (implica vistoria prévia e final de acordo com o 
MAEC);

‒ objeto de intervenção que cumpra os requisitos em matéria de eficiência energética e de qualidade térmica 
previstos no D-L n.º 194/2015 relativo ao desempenho energético dos edifícios (através do SCE - Sistema 
Certificação Energética dos Edifícios).

▪O reconhecimento da intervenção de reabilitação deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou 
com o pedido de licença da operação urbanística;

▪A primeira vistoria deve ser requerida aos serviços técnicos da Câmara Municipal de SJM, antes do início da obra de 
reabilitação, havendo lugar à cobrança integral pelo serviço. A redução efetiva-se na segunda vistoria (após as obras 
de reabilitação e novamente requerida pelo promotor), havendo lugar à isenção total nesta segunda avaliação, mas 
apenas em caso de subida de dois níveis do estado de conservação do imóvel e obtendo no mínimo a classificação de 
“bom” (de acordo com o MAEC).

▪ Em caso de verificação das condições descritas anteriormente, caberá ao Município reembolsar o requerente da 
totalidade do valor da segunda vistoria.

7 | Incentivos que decorrem do EBF – Artigo 45º
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

IRS

Artigo 71.º do 
EBF (n.º 5)

“Incentivos à 
reabilitação 

urbana”

Dedução à coleta de 
30% dos encargos 
relacionados com a 
reabilitação 
suportados pelo 
proprietário, até ao 
limite de 500€

▪ São abrangidos imóveis localizados em ARU objeto de intervenções de “reabilitação de edifícios” (tal como definidas 
no RJRU), que cumpram uma das seguintes condições:

‒ da intervenção resulte um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do verificado antes do seu 
início (de acordo com o MAEC); 

‒ da intervenção resulte um nível de conservação mínimo “bom” em resultado de obras realizadas nos dois anos 
anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das obras, incluindo IVA, 
corresponda, pelo menos, a 25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para 
habitação permanente;

▪ A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da câmara municipal (sob 
requerimento do promotor), incumbindo-lhe certificar o estado de conservação dos imóveis, antes e após as obras 
compreendidas na ação de reabilitação;

▪Os encargos devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia por parte do órgão de gestão 
da ARU (Município de SJM), sendo por este posteriormente remetidos ao Serviço Local de Finanças.

7 | Incentivos que decorrem do EBF – Artigo 71º
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

IRS

Artigo 71.º do 
EBF (n.º 6)

“Incentivos à 
reabilitação 

urbana”

Tributação de 
rendimentos 
prediais à taxa 
autónoma de 5%

▪ Rendimentos auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português (sem prejuízo da opção pelo 
englobamento);

▪ São abrangidos rendimentos de imóveis localizados em ARU objeto de intervenções de “reabilitação de edifícios” (tal 
como definidas no RJRU) nos termos das respetivas estratégias de reabilitação de urbana, que cumpram uma das 
seguintes condições:

‒ da intervenção resulte um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do verificado antes do seu 
início (de acordo com o MAEC); 

‒ da intervenção resulte um nível de conservação mínimo “bom” em resultado de obras realizadas nos dois anos 
anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das obras, incluindo IVA, 
corresponda, pelo menos, a 25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para 
habitação permanente;

▪ A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da câmara municipal (sob 
requerimento do promotor), incumbindo-lhe certificar o estado de conservação dos imóveis, antes e após as obras 
compreendidas na ação de reabilitação.

7 | Incentivos que decorrem do EBF – Artigo 71º
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Imposto Enq. Legal Benefício fiscal Requisitos e condições de acesso

IVA

Artigo 18.º do 
CIVA (verba 2.23 
da Lista I anexa)

“Taxas do 
imposto”

Aplicação da taxa 
reduzida de 6%

▪ Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços
públicos localizados em ARU delimitadas nos termos legais.

▪ Para poderem usufruir deste benefício fiscal, os interessados deverão requerer uma certidão, a emitir pela Câmara
Municipal de SJM, a confirmar que as obras de reabilitação a executar incidem sobre imóveis ou frações abrangidos
pelo perímetro de intervenção de uma ARU legalmente constituída.

▪ Convém clarificar que, neste caso específico, o legislador remete para o RJRU o entendimento de “empreitada de
reabilitação urbana”. No entanto, este regime jurídico é omisso quanto a este conceito, apresentando apenas a noção
de “Reabilitação Urbana”, entendendo-a como a “forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em
que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da
realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos
espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração,
conservação ou demolição dos edifícios”.

▪ Desta incongruência resulta, em nosso entender, que a aplicabilidade da taxa reduzida do IVA em empreitadas de
reabilitação urbana se estenda a qualquer obra de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou
demolição de edifícios, quer se trate de uma intervenção numa preexistência edificada, quer se trate de uma
edificação nova, desde que inseridas numa ARU legalmente constituída.

▪ Este benefício será materializado através da aplicação da taxa reduzida do IVA nas faturas respeitantes às obras
realizadas (faturas referentes a empreitadas de reabilitação urbana).

7 | Incentivos que decorrem do CIVA
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7 | Sobre o método de avaliação do estado de conservação dos edifícios

▪ O acesso a estes benefícios fiscais não é concedido de forma indiscriminada e depende necessariamente de uma 
avaliação do imóvel a reabilitar (com exceção do IVA), com vista apreciar o cumprimento de critérios de elegibilidade;

▪ Esta avaliação é da competência do Município (poder delegado na MH), incumbindo-lhe, a pedido do promotor, 
certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de reabilitação (através de vistorias);

▪ A análise do estado de conservação terá como base o Método de Avaliação do Estado de Conservação dos Edifícios
(MAEC – Decreto-Lei n.º 266-B/2012) que aprova o modelo de ficha de avaliação, define os critérios de avaliação e 
estabelece as regras para a determinação do coeficiente de conservação;

▪ A avaliação do estado de conservação é realizada com base numa vistoria visual detalhada (37 elementos funcionais) 
e consubstanciada no preenchimento de uma ficha de avaliação, não se recorrendo à consulta de projetos, à análise 
do historial de obras ou à realização de ensaios ou sondagens;

▪ Considera-se esta vistoria como suficiente para realizar uma despistagem das principais anomalias e obter resultados 
com um grau de rigor adequado ao objetivo de determinação do nível de conservação.
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7 | Sobre o método de avaliação do estado de conservação dos edifícios

Para efeitos da aplicabilidade dos benefícios fiscais descritos anteriormente, esta avaliação tem como objetivo verificar 
que as obras de reabilitação executadas sobre o prédio ou fração contribuem para uma melhoria de um mínimo de 2 
níveis face à avaliação inicial, sendo necessário, no caso dos benefícios previstos no Art.º 45º do EBF, obter a 
classificação mínima de “bom”, de acordo com os níveis de conservação indicados no quadro seguinte (cf. artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro):
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7 | Guião de procedimentos a adotar no âmbito do acesso aos benefícios fiscais previstos no EBF

1º Passo – Instruir processo camarário: o requerente deverá instruir
um processo de acordo com a intervenção desejada, solicitando
vistoria nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, para efeitos de
reabilitação urbana

2º Passo – Análise do processo: a entidade gestora da ARU analisa o
processo com a prévia deslocação ao local para tomada de
conhecimento do estado de conservação do prédio antes das obras

3º Passo – Execução da obra: o requerente deverá informar a
entidade gestora do início dos trabalhos até cinco dias antes da data
prevista e executar a obra de acordo com o comunicado e dentro do
prazo estipulado (se for o caso)

4º Passo – Conclusão da obra: o requerente deverá comunicar à
entidade gestora a conclusão da obra, formalizando um pedido de
atribuição do estado de conservação. Este pedido pressupõe nova
vistoria por parte da entidade gestora para atribuição do nível do
estado de conservação após obra de reabilitação

5º Passo – Comunicação ao Serviço Local de Finanças: caso se
verifique uma melhoria de um mínimo de 2 níveis no estado de
conservação face à avaliação inicial, com um mínimo de “bom”, a
entidade gestora comunica, num prazo de 20 dias após a conclusão
da obra, diretamente ao Serviço Local de Finanças, que o imóvel foi
objeto de uma ação de reabilitação e notifica, na mesma data, o
requerente desse facto;

6º Passo – Atribuição do benefício fiscal: do ponto de vista fiscal, o
Serviço Local de Finanças promoverá, num prazo de 15 dias, a
aplicação de taxas reduzidas ou isenção do imposto em questão,
nas transações, intervenções ou atividades que ocorram dentro da
estratégia de reabilitação urbana.
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7 | Outros instrumentos de incentivo à reabilitação urbana a ter em conta
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