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1. INTRODUÇÃO 
 

No concelho da Mealhada deparamo-nos com um conjunto de áreas urbanas que 
apresentam diversas debilidades na sua dimensão física, patrimonial e humana. Na 
estratégia de reabilitação urbana definida para o município convergem objetivos de 
requalificação e revitalização dos aglomerados, em particular das suas áreas 
degradadas, e de qualificação do parque habitacional, procurando-se sustentabilidade 
ao nível económico, social e ambiental. 

Neste contexto, em 2015 a Assembleia Municipal aprovou três Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU), elegendo parte dos aglomerados urbanos do Luso, Mealhada e 
Pampilhosa, visto serem estes os principais locais de vivência urbana, concentrando 
funções e serviços que têm impacto em todo o território municipal. 

Durante 2018, com o desenvolvimento dos trabalhos subjacentes à Operação de 
Reabilitação Urbana do Luso, consubstanciada por uma análise crítica do contexto 
urbanístico e socioeconómico e das dinâmicas territoriais do aglomerado, em 
Assembleia Municipal foi aprovada a primeira alteração à delimitação da ARU do Luso, 
de forma a incorporar outras áreas contíguas que apresentavam as mesmas 
características morfológicas e tipológicas das incluídas na ARU inicial e por outro lado 
elementos urbanos estruturantes para a persecução e afirmação dos objetivos 
estratégicos previamente estabelecidos.  

Em setembro de 2019, conforme registo de entrada em MGD sob o nº 11774/2019, os 
proprietários da sociedade detentora da Quinta da Torre do Viso, no Luso, informam 
que pretendem recuperar todo o seu património arquitetónico, cultural e histórico e 
solicitam a inclusão da propriedade na zona de Área de Reabilitação Urbana. 

É referido que existe a necessidade de efetuar obras de manutenção e restauro 
urgentes na casa principal e em alguns dos seus anexos, nomeadamente telhados e 
janelas, e o facto da quinta não se encontrar inserida em ARU prejudica a prossecução 
dos objetivos a que se propõem, seja pela possibilidade de utilização de alguns fundos 
públicos / comunitários, seja pela redução de IVA nas obras a realizar. 

A par deste pedido, importa também referenciar o estudo sobre as Casas de Veraneio 
do Luso e Bussaco - Memórias Burguesas de um Património Arquitetónico - elaborado 
em 2019 pelo Arquiteto Carlos Melo, no âmbito de uma Dissertação para obtenção do 
Grau de Mestre em Arquitetura, que recai na investigação de edifícios burgueses de 
habitação unifamiliar edificados na vila do Luso e envolvente entre o século XIX e início 
do século XX. 

O trabalho de campo e a investigação efetuada resultaram na identificação de casas de 
veraneio de grande interesse histórico e arquitetónico, algumas delas, situadas em 
espaços contíguos à ARU que se encontra em vigor e cujo estado de conservação 
pressupõe a sua reabilitação. 

Por fim, considerando a existência de uma nova base cartográfica, homologada pela 
Direção Geral do Território a 10 de dezembro de 2018 (cartografia numérica vetorial à 
escala 1:10 000, no sistema de referência PT TM06 / ETRS89), e considerando que a 
delimitação da ARU, por vezes, não coincide com os limites da mesma, pretende fazer-
se alguns acertos, em que a unidade homogénea do prédio ou rua possam ter sido 
quebradas. 
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A área delimitada carece de sinergias só conseguidas com a ampliação da mesma, pelo 
que se propõe uma nova delimitação para substituir a ARU que se encontra em vigor. 

De acordo com o disposto no artigo 13º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro 
(republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto), a presente proposta de alteração da 
ARU do Luso deverá ser apresentada à Câmara Municipal de Mealhada para aprovação 
e posterior apresentação e aprovação pela Assembleia Municipal de Mealhada, órgão 
competente para deliberar sobre a sua aprovação.  

O ato de aprovação da alteração da ARU será publicado através de aviso na 2ª Série 
do Diário da República e divulgado na página eletrónica do Município. Simultaneamente 
com o envio para publicação do aviso referido, a Câmara Municipal remeterá ao Instituto 
de Habitação e Reabilitação Urbana IP, por meios eletrónicos, o ato de aprovação da 
ARU. 

Posteriormente, e de acordo com a referida legislação, dar-se-á início ao procedimento 
para o aditamento da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) - Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana (PERU). 
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2. ENQUADRAMENTO 
 
A Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana enquadram-se no Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU) – DL 307/2009 de 23 de outubro, alterado e republicado 
pela Lei 32/2012, de 14 de agosto – nomeadamente no seu Artigo 13º referente à 
delimitação e aprovação de áreas de reabilitação urbana (ARU). 
 
Cronologicamente, a Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana do Concelho de 
Mealhada foram submetidas pela Camara Municipal e aprovadas em reunião da 
Assembleia Municipal de Mealhada, em 10 de abril de 2015. Com esta aprovação, 
publicada no Aviso nº5143/2015 – Diário da República nº90/2015, Série II de 11 de maio, 
foram assim delimitadas as três Áreas de Reabilitação Urbana, nomeadamente no Luso, 
Mealhada e Pampilhosa. O presente documento visa concentrar-se apenas na ARU do 
Luso. 

 
Figura 1 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Luso – ARU Luso 2015 

 
Em simultâneo com a respetiva Operação de Reabilitação Urbana, enquadrada por um 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), aprovou-se em sessão de 
Assembleia Municipal, de 27 de julho de 2018, a primeira alteração da ARU do Luso, 
cujo Aviso foi publicado em Diário da República, de 17 de agosto, sob o nº 11570/2018. 
Esta alteração visou essencialmente ampliar o território abrangido pela ARU 
previamente aprovada, permitindo incluir a unidade industrial de produção e 
engarrafamento da Água do Luso, o parque do lago, a totalidade da Avenida Emídio 
Navarro e o edifício do Cineteatro Avenida. 
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Figura 2 – Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana do Luso – 2015 e 2018 

Verificando-se algumas situações em que o critério objetivo subjacente ao limite da ARU 
do Luso 2018 não foi aplicado em áreas contíguas e que apresentam as mesmas 
caraterísticas morfológicas, tipológicas e de época construtiva das incluídas na ARU, 
nos termos do disposto no RJRU procede-se então à alteração da sua delimitação. 

 

 
Figura 3 – Esquema cronológico das deliberações em Assembleia Municipal sobre a 

ARU do Luso 
  

Abril 2015 

Assembleia Municipal 

• Delimitação da ARU do Luso 

Julho 2018 

Assembleia Municipal 

• 1ª Alteração à Delimitação da ARU do Luso 

• Operação de Reabilitação Urbana - PERU 

2020 

(a decorrer) 

• 2ª Alteração à Delimitação da ARU do Luso 
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3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO  
 
3.1. CRITÉRIOS SUBJACENTES À ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO  
 
O conceito de Reabilitação Urbana é consagrado, no respetivo regime jurídico como 
uma “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” (art.º 2, j).  

Contudo, a delimitação de uma área de reabilitação urbana (ARU) deverá refletir que 
parcela do território poderá ficar abrangida por uma intervenção desse género; de igual 
modo, é indispensável a definição de um conjunto articulado de intervenções para que, 
de uma forma integrada, a reabilitação urbana dessa mesma área venha a ser uma 
realidade; ou seja, estruturar a Operação de Reabilitação Urbana (ORU).  

O mesmo regime jurídico da reabilitação urbana define a 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 de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas 
condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma 
intervenção integrada…” (art.º 2, b). 

A nova delimitação da ARU insere-se nas políticas urbanas municipais e a sua 
articulação com o planeamento e gestão urbanística estruturar-se-á de forma a garantir 
a complementaridade com os diversos instrumentos de gestão territorial e a adoção de 
uma estratégia inclusiva. 

A presente proposta de alteração visa essencialmente reforçar a legibilidade e coesão 
da ARU, no sentido da coerência física e funcional do território em presença. Pretende-
se a ampliação ao limite atual, incluindo áreas contiguas que tinham ficado 
remanescentes, tendo sido reforçada a consciência dessa necessidade com o estudo 
relativo às casas de veraneio.  

Assim, a proposta de alteração contem quatro novas áreas, que se passam a descrever, 
com base no referido estudo:  

 Chalet do Emídio Navarro / Quinta do Viso 
 Casa Lúcio Pais Abranches 
 Vila Duparchy  
 Casa do Outeiro 

Chalet Emídio Navarro  
Categoria: Edifícios e estruturas construídas residenciais  
Tipo: Edifícios e estruturas unifamiliares: Chalet  
Época de construção: Séc. XIX 
Utilização inicial: Edifícios e estruturas unifamiliares: Chalet  
Utilização atual: Edifícios e estruturas unifamiliares: Chalet  

Enquadramento: 
O edifício está construído num pequeno socalco rodeado de vegetação centenária 
diversa, inserido na respetiva quinta do Viso, que se delimita a Norte pela estrada da 
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Pampilhosa e a Sul pela estrada de Penacova. Esta última confere-lhe dois acessos 
principais, dos quais o mais nobre se faz a poucos metros da Porta do Luso, havendo, 
porém, um segundo em terra batida, bastante utilizado atualmente pela sua 
acessibilidade mais direta ao coração da quinta e dependências do chalé. Fica 
desnivelado em cota superior a toda a envolvente, com exceção do acesso a Sul, para 
onde se eleva a encosta do Bussaco. 
 
Descrição: 
Considera-se uma das mais simbólicas construções do Luso edificadas na época. 
De planta retangular irregular, sendo a cobertura efetuada por telhados a 2 e 4 águas 
decoradas nos beirais e cumeeiras com lambrequins, e em coruchéu piramidal 
octogonal. Apresenta fachadas compostas por alvenarias de pedra, rebocadas e 
pintadas à cor amarela, e remates em empena angular com aba saliente, revestida e 
suportada por asnas e mísulas de madeira.  
Forma uma volumetria composta articulada entre diversos corpos, com clara 
correspondência entre a composição exterior e a orgânica interior, dos quais se destaca 
a NO a torre de 5 pisos, o último destes com 4 trapeiras para as 4 águas da sua 
cobertura de acentuado declive. É pela torre que se faz o acesso principal ao Rés-do-
chão por via de um terraço exterior.  
A fachada principal apresenta um pano saliente no rés-do-chão composta por 2 janelas 
de peitoril e uma central de sacada, funcionando como varandim da janela de sacada e 
de arco abaulado no 1º piso. O varandim é protegido por guarda em cantaria recortada 
com quadrilóbulos e este pano termina no 3º piso com janela em moldura simples de 
verga reta.  
O segundo pano, central, pertence à torre, e é rematado por cunhais e frisos entre pisos, 
definindo os seus vãos por 3 eixos verticais em que os laterais se referem a janelas 
estreitas simples no rés-do-chão e com arco trilobado no 1º,2º, e 3º pisos, e o eixo 
central apresenta no rés-do-chão a porta principal, ladeada por lampiões nas ombreiras 
e decorada no lintel com a sigla "N" cruzada por uma pena. A mesma entrada é coberta 
por varanda, suportada por dois modilhões, guarnecida em cantaria com quadrilóbulos, 
e por sua vez também coberta por três águas suportadas por frontão de arco trilobado 
com quadrilóbulos no intradorso, pilastras e 4 colunas de fuste liso (2 adossadas ao 
pano) com capitel jónico. Ainda neste eixo, apresenta-se no 4º piso uma janela de 
peitoril, com avental decorado por 3 quadrilóbulos, encimada por frontão triangular com 
quadrilóbulo no interior, sendo o avental e o frontão ladeados por pináculos embebidos 
no muro. O terceiro e último pano apresenta o chanframento com a fachada a O, com 3 
janelas de sacada no primeiro tramo e 3 janelas de peitoril com avental decorado no 
segundo. 
 
Casa Lúcio Pais Abranches  
Categoria: Edifícios e estruturas construídas residenciais  
Tipo: Edifícios e estruturas unifamiliares: Casa abastada  
Época de construção: Séc. XIX / XX 
Utilização inicial: Edifícios e estruturas unifamiliares: Casa abastada  
Utilização atual: Devoluto  

Enquadramento: 
Face à envolvente é visível em variadíssimos pontos da paisagem. 
Desnivelado em cota superior à envolvente N e nivelado nos restantes meios, inserido 
em quinta confrontante com a Rua Dr. Lúcio Pais Abranches (Estrada de Viseu), insere-
se numa zona que à data da sua construção (Início do séc. XX) era composta de um 
aglomerado disperso, quase inexistente, atualmente com vastas volumetrias de um e 
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dois pisos confrontantes com o lado oposto da via sendo que o lado da via a que 
pertence se mantém com construções pontuais pelo declive que apresenta para N, 
nomeadamente para um vale. A quinta à qual pertence encontra-se organicamente 
murada e calcetada, com jardim nas cotas superiores e socalcos com terreno natural 
nas suas composições a Norte.  

Descrição: 
Edifício de traçado colonial, de 4 pisos, sendo o inferior de cave em subsolo, e o último 
em trapeiras, de planta retangular irregular, forma uma volumetria composta articulada 
e cobertura efetuada por telhados em telha marselha a 2 e 3 águas, perfuradas por 
trapeiras, rematada por beirais de madeira.  
O alpendre estende-se desde o acesso principal na fachada S dobrando o edifício para 
a fachada O terminando no estremo N da mesma, com cobertura suportada por 
cachorros de madeira sobre mísulas de cantaria, cobrindo patamar com a mesma área. 
No primeiro piso, alpendre em tudo semelhante ao inferior. Os vãos são em verga reta 
no primeiro piso, e em arco abaulado nos restantes.  
As fachadas são em alvenaria de pedra rebocada e pintada à cor branca, com argolas 
(não foi possível identificar se correspondem a tirantes ancorados) e o acesso é feito ao 
rés-do-chão, a S, por escada lateral de lance reto para alpendre coberto suportado por 
3 colunas adossadas e uma destacada lisa, com arco de volta perfeita e aduela em tijolo 
burro, encimado por varanda com guarda em ferro.  

Vila Duparchy  
Categoria: Edifícios e estruturas construídas residenciais  
Tipo: Edifícios e estruturas unifamiliares: Chalet  
Época de construção: Séc. XIX 
Utilização inicial: Edifícios e estruturas unifamiliares: Chalet  
Utilização atual: Edifícios e estruturas construídas de turismo: Casa de turismo de 
habitação  

Enquadramento:  
Em cota superior à envolvente, integra-se numa quinta delimitada por muros no início 
do séc. XX, anteriormente objeto de edifícios de apoio à construção da estação, ponte 
e linha dos caminhos-de-ferro da beira-alta. O terreno é delimitado a N pela Rua 
Fotografia Conimbricense e a Sul pela Rua Dr. Duarte Figueiredo (Estrada de Viseu), e 
é composto pelos antigos edifícios e garagens de funcionários, que são juntamente com 
o antigo chalé as estruturas mais antigas. De construção pouco mais tardia, dos inícios 
do séc. XX, observa-se uma capela exclusiva da propriedade no extremo SO, acessos 
ajardinados por vãos de escada murados por cantaria ao chalé, e uma torre pitoresca 
anexa com miradouro na cobertura ameada, depósito de águas pluviais no andar com 
vãos fingidos em arco quebrado e jardim de inverno no rés-do-chão, comunicável por 
escada de cantaria em espiral na esquina a SE.  
A quinta é acessível pela Rua Dr. Duarte Figueiredo e configura ainda um acesso a N, 
que liga aos antigos edifícios de apoio à construção, hoje denominados por Casal de S. 
José. 

Descrição:  
Edifício de planta retangular, de sistema composto, apresenta uma volumetria articulada 
de três corpos: o primeiro, ao centro, de planta retangular, integra os acessos e salas 
nobres do edifício e compõe-se entre outros dois, sendo um a SO e outro a NE. O 
acesso é feito a NO por alpendre coberto para um hall que atravessa o edifício para o 
lado oposto passando pela escada de acesso ao andar e terminando no lado oposto 
originalmente mais nobre, a SE, um largo alpendre coberto oculto por um pavilhão em 
alumínio para eventos erguido onde originalmente se acedia à moradia. No andar, a SO, 
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um alpendre coberto protegido por guarda em cantaria vazada com motivos 
vegetalistas.  
A cobertura desenvolve-se a três e quatro águas, denunciando os três corpos, com 
trapeiras no principal, e beirado em telha de canudo sobre cornija continuada.  
As fachadas são compostas por alvenarias de pedra, rebocadas e pintadas à cor rosa, 
rematadas por cunhais, apresentando vãos em verga reta rematados por cantaria.  
No pano esquerdo da fachada SO existe uma escultura da Rainha Santa Isabel de 
Aragão, com as rosas no regaço e sua lisonja de armas, e abaixo desta um sino da 
Fundição de Sinos de Braga.  

Casa do Outeiro / Vila Miranda 
Categoria: Edifícios e estruturas construídas residenciais  
Tipo: Edifícios e estruturas unifamiliares: Casa abastada  
Época de construção: Séc. XIX / XX  
Utilização inicial: Edifícios e estruturas unifamiliares: Casa abastada  
Utilização atual: Edifícios e estruturas unifamiliares: Casa abastada  

Enquadramento:  
A cota superior da casa confere-lhe presença na paisagem apenas abafada pela 
vegetação secular que a rodeia, tendo uma excelente comunicação visual com a Vila 
Duparchy. 
Destacado em quinta do séc. XIX, com fontanário e algumas construções de apoio na 
encosta a S, é delimitada a O pela Rua do Sobreiro, a E pela Rua do Carteiro, a S pela 
Rua dos Moinhos e a N o acesso é feito por portão pelo largo de S. José.  

Descrição:  
De planta retangular irregular, integrando uma torre a SE, apresenta volumetria 
escalonada e cobertura efetuada por telhados a 3 e 4 águas, com beirais em telha de 
canudo assente em cornija.  
Apresenta fachadas em alvenaria de pedra rebocada e pintada à cor amarela, sendo o 
acesso feito ao rés-do-chão, a S, por escada de lance reto para alpendre coberto, que 
se estende para um jardim de inverno saliente na fachada E por alpendre coberto por 
pérgula de cantaria.  
As fachadas apresentam uma composição de vãos com eixos verticais e horizontais 
bem definidos, maioritariamente em moldura de verga reta.  

A extensão da ARU do Luso, com a inclusão das quatro áreas, conforme ilustrado na 
figura 4, passará dos atuais 37,1 ha da ARU do Luso 2018, para 50,5 ha. 
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Figura 4 – Alteração à Delimitação da Área Reabilitação Urbana do Luso – 

Sobreposição ARU Luso 2018 e 2020 
 

Atendendo a que se trata de uma ampliação de apenas quatro prédios, considera-se 
que não estão em causa, nem serão alterados qualquer um dos pressupostos 
aprovados em sede de ORU - PERU, mantendo-se inalterada a macro estratégia 
prevista. Contudo, será desencadeado o procedimento para o aditamento ao PERU, 
para que este se conforme com a presente alteração da área de reabilitação urbana. 
 

 
Figura 5 – Proposta à Alteração da Delimitação da Área Reabilitação Urbana do Luso 

ARU Luso 2020 
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3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
Tendo em consideração os princípios estipulados no RJRU e com base nos 
pressupostos estabelecidos na Operação de Reabilitação Urbana, mantêm-se os 
seguintes objetivos estratégicos: 

a) Reabilitação dos edifícios degradados/obsoletos – reabilitação estrutural dos 
edifícios, melhoria das condições de habitabilidade e/ou adaptação funcional às 
exigências atuais;  

b) Promover a dinamização socioeconómica – criar condições para atração de 
população jovem e instalação de novas atividades económicas;  

c) Modernização das infraestruturas urbanísticas – dotar as áreas urbanas de 
infraestruturas adequadas às funções e atividades instaladas; 

d) Qualificação dos espaços públicos – melhoria das condições de fruição dos espaços 
públicos;  

e) Preservação dos valores patrimoniais – reabilitação dos principais elementos 
identitários na estrutura urbana e que integram a memória coletiva dos aglomerados. 
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4. BENEFÍCIOS FISCAIS E INCENTIVOS MUNICIPAIS 
 

Nos termos do artigo 14.º do RJRU, a delimitação de uma área de reabilitação urbana 
obriga à definição, pelo Município, dos benefícios associados aos impostos municipais 
sobre o património e confere aos proprietários dos edifícios ou frações nela compreen-
didos o direito de acesso aos mesmos benefícios fiscais e a outros incentivos à reabili-
tação urbana, nomeadamente, incentivos financeiros. Assim, o quadro de benefícios 
fiscais e benefícios em sede de taxas municipais associados à reabilitação urbana que 
passa a vigorar na área delimitada pela ARU do Luso é constituído pelos seguintes 
incentivos:  

 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)  

1. Isenção do imposto municipal sobre imóveis (prédios urbanos ou frações autónomas) 
por um período de três anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 
reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos 
no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 
própria e permanente (n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Decreto-
Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezem-
bro);  

2. Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de im-
posto municipal sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, 
da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional 
de cinco anos (n.º 7 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Decreto-Lei n.º 
215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).  

 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)  

1. Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aqui-
sições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente 
inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição 
(n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de 
julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro);  

2. Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também 
a habitação própria e permanente (n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
– Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro).  

 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)  

Aplicação de taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana, tal como 
definida em diploma específico, realizadas em imóveis, frações ou em espaços públicos 
localizados na ARU ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de re-
conhecido interesse público nacional (Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA, aprovado 
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pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, com a redação da Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro).  

 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC)  

1. Isenção de IRC dos rendimentos dos fundos de investimento imobiliário, desde de 
que constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 
75% dos seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas 
áreas de reabilitação urbana (n.º 1 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – 
Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro);  

2. Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento 
referidos no ponto anterior são sujeitos a retenção na fonte de IRC à taxa de 10% (n.º 2 
do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, 
na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).  

 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)  

1. Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento 
referidos nos pontos anteriores são sujeitos a retenção na fonte de IRS à taxa de 10% 
(n.º 2 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de 
julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro);  

2. O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de 
unidades de participação nos fundos de investimento referidos nos pontos anteriores é 
tributado à taxa de 10% (n.º 3 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – De-
creto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro);  

3. São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de € 500, 30% dos encargos 
suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de: i) imóveis, localizados 
em “áreas de reabilitação urbana” e recuperados nos termos das respetivas estratégias 
de reabilitação; ii) imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos 
termos do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) (n.º 4 do artigo 71.º do Es-
tatuto dos Benefícios Fiscais – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada 
pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro);  

4. As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território portu-
guês decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel locali-
zado em área de reabilitação urbana, são tributadas à taxa autónoma de 5%, sem pre-
juízo da opção pelo englobamento (n.º 5 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fis-
cais – Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 
29 de dezembro).  

 

Conceitos e condições de aplicação dos benefícios fiscais  

Os benefícios fiscais em sede de IMI e IMT, previstos no artigo 45.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF), aplicam-se a prédios urbanos ou frações autónomas concluí-
das há mais de 30 anos ou localizados em área de reabilitação urbana, desde que pre-
encham, cumulativamente, as seguintes condições:  
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a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 
23 de outubro;  

b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, 
um nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezem-
bro, e sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica 
aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 
de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do 
disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril.  

O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeito de aplicação do disposto 
no artigo 45.º do EBF deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou 
com o pedido de licença da operação urbanística, cabendo à Câmara Municipal comu-
nicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício ou 
fração, 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 estado de conservação de um edifício ou fração é determinado nos termos do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, que estabelece o regime de 
determinação do estado de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas 
para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e 
de conservação do edificado. A avaliação do estado de conservação do imóvel tem por 
base o Método de Avaliação do Estado de Conservação dos edifícios (MAEC), publicado 
pela Portaria 1192-B/2006, de 3 de novembro.  

Para efeitos de aplicação dos benefícios fiscais em sede de IMI, IRC e IRS, previstos 
no artigo 71.º do EBF, considera-se que as “ações de reabilitação” levadas a cabo no 
imóvel em causa devem corresponder a intervenções destinadas a conferir adequadas 
características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um 
ou vários edifícios ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais, podendo compreender 
uma ou mais operações urbanísticas, desde que cumprindo uma das seguintes condi-
ções:  

a) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima 
do verificado antes do seu início; 

b) 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 o IVA, corresponda, pelo menos, a 25% do valor patrimonial 
tributário do imóvel e se destine a arrendamento para habitação permanente.  

À semelhança do procedimento para aplicação dos benefícios fiscais previstos no artigo 
45.º do EBF, a aplicação dos benefícios fiscais do artigo 71.º está dependente da 
comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação, cuja competência é 
da Câmara Municipal, que certifica o estado dos imóveis, antes e após as obras 
compreendidas na ação de reabilitação. Também neste caso, o estado de conservação 
do imóvel é determinado nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 
de dezembro.  

Para efeitos de aplicação da taxa reduzida de IVA em empreitadas de reabilitação 
urbana, é condição bastante que a Câmara Municipal emita uma declaração garantindo 
que:  
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a) O imóvel se localiza em área de reabilitação urbana;  

b) As intervenções no imóvel em causa correspondem a uma empreitada de reabilitação 
urbana, tal como definida em diploma específico. 

 

Taxas Municipais  

Nos termos do artigo 67.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), constitui 
prerrogativa dos municípios o eventual estabelecimento de um regime especial de taxas 
municipais, constante de regulamento municipal, para incentivo à realização de ações 
de reabilitação urbana. Assim, na área correspondente à ARU propõe-se que passem a 
vigorar os seguintes incentivos à reabilitação urbana em matéria de taxas urbanísticas:  

1. Conforme estabelecido no ponto 1 do artigo 93.º do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação, redução em 50 % de todas as taxas previstas, que decorrem 
da concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de 
outras pretensões de carácter particular, aplicáveis às operações urbanísticas para 
obras de reconstrução sem preservação das fachadas, para obras de reconstrução com 
preservação das fachadas e para obras de alteração; 

2- Conforme estabelecido no nº 2 do artigo 8.º do Programa de Incentivo à Recuperação 
do Património Edificado Concelhio, as intervenções e operações urbanísticas 
decorrentes da aprovação das candidaturas no âmbito do PIRPEC, nos termos do RJRU 
– Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), gozam de uma redução de 50% nas 
taxas municipais; 

3 - Deverá ainda ser prestado apoio a procedimentos administrativos próprios da 
instrução de processos de controlo prévio para a realização de operações urbanísticas 
ou de candidaturas, assim como apoio técnico às obras de reabilitação consideradas 
isentas de controlo prévio municipal, nomeadamente pelo apoio com recurso a suportes 
gráficos, aconselhamento para técnicas e métodos de construção, seleção e escolha de 
materiais. 

 

Condições de aplicação das isenções de pagamento de taxas urbanísticas 

As operações urbanísticas que poderão beneficiar das isenções de pagamento de taxas 
municipais são todas aquelas que se enquadrem no conceito de “reabilitação de 
edifícios” estabelecido no RJRU e que é definido como “a forma de intervenção 
destinada a conferir adequadas caraterísticas de desempenho e de segurança 
funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios (…) ou a conceder-lhes novas 
aptidões funcionais (…) com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões 
de desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais operações 
urbanísticas”. Assim, tendo por referência as definições constantes do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação (RJUE), assume-se que correspondem a “operações 
urbanísticas de reabilitação de edifícios” as obras de reconstrução, ampliação, alteração 
ou demolição. 
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