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1. INTRODUÇÃO: 

 

Nos termos do artigo 5º do RJRU, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias locais 

assegurar, no quadro do Regime jurídico da reabilitação urbana em vigor e dos demais regimes 

jurídicos aplicáveis, a promoção das medidas necessárias à reabilitação de áreas urbanas que dela 

careçam. 

 

A reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana é promovida pelos municípios, resultando da aprovação, 

da delimitação de áreas de reabilitação urbana e da operação de reabilitação urbana a desenvolver nas áreas 

delimitadas, através de instrumento próprio. 

 

O Município de Albufeira apresenta assim a Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana dos 

Moinhos do Cerro de Malpique, a desenvolver posteriormente em instrumento próprio, através do planeamento 

de uma Operação de reabilitação urbana sistemática, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação de uma 

área, dirigida á reabilitação do edificado e á qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes 

e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa 

de investimento público. 
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2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO:  

 

O Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, estabeleceu o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, revogou o 

diploma das Sociedades de Reabilitação Urbana, regulou a figura de Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana e 

estruturou as intervenções de reabilitação com base em dois conceitos fundamentais: o conceito de «área de 

reabilitação urbana» (ARU) e o conceito de «operação de reabilitação urbana» (ORU). 

Após a entrada em vigor da primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, que 

estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), através da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 

foram aprovadas medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana, das quais se destaca a 

flexibilização e simplificação dos procedimentos de áreas de reabilitação urbana, sendo possível 

proceder à aprovação da delimitação de áreas de reabilitação urbana em momento anterior à aprovação da operação 

de reabilitação urbana (ORU) a desenvolver nessas áreas. 

 

A referida alteração veio tornar mais célere e operacional o procedimento de delimitação de áreas de reabilitação 

urbana e criar um procedimento simplificado de controlo prévio e regular a reabilitação de edifícios ou frações (ainda 

que localizados fora de aru’s) cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos e em que se justifique uma 

intervenção de reabilitação destinada a conferir-lhes adequadas características de desempenho e de segurança, 

revendo paralelamente os seguintes diplomas legais que implicavam a boa aplicação do mesmo: 

 

� Lei n.º 30/2012, de 14 de agosto, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, 

que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados; alterado ainda pela Lei 79/2014 de 19 de 

dezembro; 

� Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o 

Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 6/2006 de 27 de fevereiro (Novo Regime do Arrendamento 

Urbano). 

 

Quanto à sua definição, de acordo com a alínea b) do artigo 2º do RJRU, a «Área de reabilitação urbana» (ARU) é 

“a 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”. 
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2.1. O procedimento de delimitação da ARU 

 

A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal.  

 

A delimitação de uma ARU atribui à área um conjunto significativo de efeitos: 

� Obriga à definição, pelo município, 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 da legislação aplicável; 

 

� Decorre também daquele ato a atribuição aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e 

encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendido o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais 

e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de outros 

benefícios e incentivos relativos ao património cultural. 

 

Estrutura da delimitação: 

A proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana contém (n.º 2 do artigo 13º do RJRU): 

- Memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida e os 

objetivos estratégicos a prosseguir; 

- Planta com a delimitação da área abrangida; 

- Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do artigo 14º do 

RJRU.  

 

Ato de aprovação da delimitação: 

O ato de aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana integra os elementos referidos anteriormente, e é 

publicado através de aviso na 2.ª série do Diário da República e divulgado na página eletrónica do 

município, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 13º do RJRU.  

 

Simultaneamente com o envio para publicação do aviso referido no número anterior, a câmara municipal 

remete ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., por meios eletrónicos, o ato de aprovação 

da delimitação a área de reabilitação urbana, conforme o preceituado no n.º 5 do artigo 14º do RJRU. 
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A aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana pode ter lugar em momento anterior à aprovação 

da Operação de reabilitação urbana a desenvolver nessa mesma área, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 7º 

do RJRU. 

 

 

 

2.2. Âmbito temporal 

 

Assim, após a eventual aprovação da Proposta da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana dos 

Moinhos do Cerro de Malpique, irá decorrer a elaboração, conclusão e momento de aprovação da Operação de 

reabilitação urbana a desenvolver nessa área, sendo que aquela delimitação caduca se, no prazo de três anos, não 

for aprovada a correspondente Operação de reabilitação urbana (artigo 15º do RJRU). 

 

 

2.3. Tipo de ORU 

 

A «Operação de reabilitação urbana» (ORU) é “o conjunto articulado de intervenções visando, de forma 

integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área” (alínea h) do artigo 2º do RJRU). 

 

A operação de reabilitação urbana a implementar será Sistemática e enquadrada por um instrumento de 

programação, designado de Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 

 

O objetivo inerente a esta delimitação é generalizar os instrumentos e incentivos à reabilitação previstos no Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana a todas as operações de reabilitação. 

 

 

 

FASE 1 FASE 3

Aprovação da Proposta de 
delimitação da ARU

Publicação da Aprovação da 
delimitação da ARU

Divulgação da Aprovação da 
delimitação da ARU

Prazo de vigência da 
Delimitação da ARU

Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal 

2ª Série do Diário da República Página eletrónica do município 3 anos

IHRU, por meios eletrónicos

Procedimento Aprovação da Delimitação da ARU

FASE 2

Envio do ato da Aprovação da delimitação da ARU
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2.4. Entidade Gestora 

 

A operação de reabilitação urbana será coordenada e gerida por uma Entidade Gestora, nos termos do RJRU, que 

neste caso é o município de Albufeira, na pessoa do seu Presidente da Câmara Municipal, delegando esta 

competência à unidade orgânica flexível, GRU – Gabinete de Reabilitação Urbana (conforme a alínea c) do 

artigo 32º e o n.º 10 do artigo 35º, do Despacho n.º 413/2013 de 8 de janeiro. 

 

Subsidariamente o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro (que vem revogar os Decretos-Lei n.º s 156/2006, 

de 8 de agosto, e 161/2006, de 8 de agosto), vem estabelecer um novo regime de determinação do nível de 

conservação à reabilitação urbana e à conservação do edificado, conferindo um papel central à câmara municipal, aqui 

assumida como Entidade Gestora, no âmbito do RJRU.  
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3. OBJETO DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA: 

 

Uma ARU incide sobre o espaço urbano que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, 

das infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem 

uma intervenção integrada.  

A presente proposta de delimitação da ARU abrange os Moinhos do Cerro de Malpique e envolvente. 

 

 

3.1. Critérios subjacentes à delimitação da ARU 

 

3.1.1. Localização  

 

A zona de delimitação da Área de Reabilitação Urbana dos Moinhos do Cerro de Malpique situa‐se na região algarvia, 

no concelho e cidade de Albufeira e localiza‐se na zona central da cidade. A delimitação ocupa uma área de 4,2 ha e 

localiza-se junto a uma das principais entradas da cidade de Albufeira e a norte do núcleo antigo. A área é delimitada 

a norte pela avenida dos descobrimentos, a poente pelos edifícios que confinam com a avenida da liberdade e a sul e 

nascente pela malha urbana do Cerro de Malpique.  

 

Imagem 1 – Localização da delimitação da ARU dos Moinhos do Cerro de Malpique  
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3.1.2. Princípio de delimitação  

 

A delimitação da ARU dos Moinhos do Cerro de Malpique teve por princípio parte da delimitação da SUOPG 7 (nó viário, 

avenida dos descobrimentos e espaços envolventes) do Plano de Urbanização da Frente Mar da Cidade de Albufeira 

(PUFMCA) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 159/2003 de 6 de Outubro, alterado pelo Aviso n.º 

2118/2013 de 11 de Fevereiro. 

A delimitação da ARU dos Moinhos do Cerro de Malpique é composta por uma estrutura de espaços verdes e por cinco 

edifícios, do qual dois são classificados como edifícios e elementos de interesse arqueológico, histórico e arquitetónico 

no PUFMCA. 

 

Imagem 2 – Delimitação da ARU dos Moinhos do Cerro de Malpique  

 

 

Imagem 3 – Delimitação da ARU dos Moinhos do Cerro de Malpique e delimitação da SUOPG7 do PUFMCA  

 

 

 



 

Proposta de delimitação da área de reabilitação urbana   novembro de 2015 

 

10 

3.1.3. Edifícios Existentes 

A área edificada da Área de Reabilitação Urbana dos Moinhos do Cerro de Malpique é constituída por cinco edifícios 

existentes: 

 

  Imagem 4 – Edifícios existentes  

 

 

1 Moinho com Projeto de Reabilitação do Edifício, Engenho e Envolvente Exterior aprovado 

2 Moinho e casa do moleiro 

3 Reservatário de depósito de água desativado   

4 Antena de telecomunicações da PT 

5 Central elétrica da EDP desativada   
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Levantamento fotográfico dos edifícios existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - Moinho com Projeto de Reabilitação do Edifício, Engenho e Envolvente Exterior aprovado 

 

 2 - Moinho e casa do moleiro 

3 - Reservatário de depósito de água desativado   

 

 4 - Antena de telecomunicações da PT 

5 - Central elétrica da EDP desativada   
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� Moinho com Projeto de Reabilitação do Edifício, Engenho e Envolvente Exterior aprovado 

 

Os edifícios dos Moinhos do Cerro de Malpique são classificados, no PUFMCA, como edifícios e elementos de interesse 

e arqueológico, histórico e arquitetónico. Os edifícios deverão ser objeto de valorização através da realização de 

obras de conservação e de recuperação. 

Foi realizado o projeto de execução de reabilitação do edifício e engenho, do moinho localizado a norte, virado para a 

entrada da cidade, onde a solução proposta, pretende restituir este elemento patrimonial à cidade, quer em termos 

estéticos e técnicos, quer em termos funcionais. O projeto de reabilitação do edifício do moinho, recorreu a técnicas 

tradicionais de construção e ainda à construção de raiz de um engenho adequado ao edifício que o irá integrar. 

Permitindo assim, ao moinho recuperar a sua função original: a moagem de cereais, através da força motriz do vento. 

O projeto encontra-se atualmente em fase de concurso de adjudicação direta para dar início à execução de empreitada 

com previsão no caderno de encargos da obra estar concluída em junho de 2016. 

 

Imagem 5 - Projeto Reabilitação do Moinho do Cerro de Malpique, Engenho e Envolvente Exterior 
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3.1.4. Estrutura de Espaços Verdes  

 

A encosta do Cerro de Malpique, no PUFMCA e na proposta de delimitação da ARU, é composta por uma estrutura de 

espaços verdes subdividida em: 

� Espaço verde de enquadramento  

� Espaço verde de lazer 

 

 

� Espaço verde de enquadramento 

� O espaço verde de enquadramento é um espaço de grande dimensão, público, que desempenha 

um papel importante na definição da estrutura verde urbana e na valorização cénica da cidade, 

funcionando como elemento de integração à avenida da liberdade, avenida dos descobrimentos e 

tecido urbano envolvente. Valorizando o espaço de interesse ecológico, com utilização de 

elementos vegetais bem adaptados às condições edafoclimáticas locais, constituindo uma zona de 

estada informal, com recurso a reduzidas áreas de impermeabilização, e ou evitando-as sempre 

se possível. 

 

� O espaço verde de enquadramento deverá ser objeto de projeto de valorização paisagista. 

 
 

� Espaço verde de lazer 

� O espaço verde de lazer corresponde a espaço público relevante na malha urbana, com funções de 

integração e valorização paisagística da mesma, aos quais devem associar-se componentes de 

lazer por forma a funcionarem como áreas de descompressão do tecido urbano, potenciando a sua 

utilização como espaços de recreio, estada e contemplação. 

 

� O espaço verde de lazer integra equipamentos de apoio ao lazer e cultural 

 

� Deve ser implementada uma estrutura de drenagem de águas pluviais que contribua para o 

controlo da erosão. 

 

Como princípios gerais de conceção, devem ser respeitados os seguintes aspetos nos espaços verdes onde se 

realizem ações de valorização: 
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• Utilização de vegetação adaptada a condições de maior secura de solo e ar e de menores 

necessidades hídricas, o que permite a utilização de um regime de rega reduzido, sendo também 

mais reduzidos os consumos de nutrientes; 

• As regas necessárias deverão ser feitas na menor quantidade possível e por métodos bem 

dimensionados de poupança de água (aspersão, gota-a-gota ou rega enterrada); 

• Utilização dominante de espécies herbáceas e arbustivas da flora autóctone e espécies arbóreas 

autóctones ou tradicionais na paisagem vegetal e bem adaptadas às condições edafoclimáticas 

locais; 

• Respeito pelo solo arável existente no local de intervenção, nomeadamente em termos de 

nutrientes, tentando a sua melhoria por introdução de adubos orgânicos, por oposição à 

importação pura e simples de terra vegetal proveniente de outro local onde a sua remoção 

poderá causar impactes ambientais significativos; 

• Desenvolver o desenho microclimático por forma a maximizar todo o potencial que estruturas 

vegetais e construídas, de ensombramento e de água (esta, se possível, sempre em movimento, 

mesmo que aparente) têm para esta função, contribuindo assim para a redução de consumos 

energéticos de refrigeração estival e aquecimento no inverno; 

• Sempre que possível, uso de energias alternativas e elementos de baixos consumos energéticos e 

materiais reciclados em pavimentos, equipamentos e mobiliários de uso exterior; 

• Desenvolver o desenho antivandalismo, nomeadamente ao nível do mobiliário, equipamento e 

iluminação; 

• Evitar o excesso de construção civil nos espaços verdes; nos espaços a criar, deverão ser 

ponderadas as proporções entre áreas permeáveis, impermeáveis e semipermeáveis, consoante 

as necessidades de pisoteio ou capacidade de carga; 

• Sempre que possível ou aconselhável, dotar o espaço de valências didáticas, nomeadamente com 

a incorporação de leitores de paisagem e de sinalética formativa, funcional e didática. 
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  Imagem 6 – Espaços Verdes 

 

 

 

3.1.5.  Breve descrição dos Moinhos do Cerro de Malpique e envolvente 

 

A zona da delimitação da ARU situa‐se na região algarvia, no concelho e cidade de Albufeira. É atualmente uma das 

principais regiões turísticas do país. 

O concelho de Albufeira tem cerca de 140.800 ha e encontra‐se delimitado pelos concelhos de Silves e de Loulé, a 

Oeste e Leste, respetivamente. É ainda delimitado a Norte pelas freguesias de Alte e Benafim do concelho de Loulé e a 

Sul pelo Oceano Atlântico. 

 

A área da delimitação da ARU localiza‐se na zona central da cidade, imediatamente a norte do núcleo antigo e a sul da 

avenida dos descobrimentos. Situa‐se na encosta nascente do Cerro de Malpique, sobranceira à avenida da liberdade, 

via que estabelece ligação entre as estradas nacionais 395 e 526 e o centro da cidade. 

  

 

Verde de enquadramento 
Verde 

de 

lazer 



 

Proposta de delimitação da área de reabilitação urbana   novembro de 2015 

 

16 

A área que irá ser alvo de delimitação de Área de Reabilitação Urbana ocupa um espaço de grande importância para a 

cidade de Albufeira, uma vez que é imediatamente identificável, pela sua exposição, para quem entra na cidade. 

Localizada, como já referido, na encosta fronteira à chegada à urbe e sobranceira ao eixo de entrada no centro 

histórico da mesma, o espaço com cerca de 4,2 ha é encimado por dois moinhos vigilantes que ocupam o ponto mais 

alto do cerro e a partir do qual se podem obter vistas de longo alcance sobre grande parte de Albufeira. Deste local é 

possível observar o desenvolvimento da cidade e o alastramento do tecido edificado sobre a paisagem rural e natural 

envolvente. 

Esta é uma área bastante pressionada pela edificação, quer pela dimensão dos empreendimentos turísticos, quer pela 

sua proximidade. Os edifícios que dominam hoje a paisagem do cerro assumem a posição de topo, retirando a 

importância que, outrora pertenceu exclusivamente aos moinhos e que, historicamente, lhes deu especial estatuto de 

pontos dominantes na paisagem. Estes engenhos de grande valor paisagístico e patrimonial, que ainda permanecem 

presentes na memória e identidade da população, são cada vez mais, menos frequentes pelo seu contínuo 

desaparecimento. 

 

É ainda de realçar o potencial valor paisagístico desta encosta, apesar do seu estado de abandono. Este é evidente, 

não apenas na vegetação, mas também nos edifícios e outros elementos construídos que pontuam o espaço. 

Esta área apresenta‐se não edificada essencialmente devido aos seus grandes declives, proibitivos para a construção. 

No entanto, a zona mais alta, de declives menos acentuados denota anteriores utilizações, das quais persistem alguns 

registos. 

Entre estes, são de distinguir, pelo seu valor patrimonial e memorial, o já citado conjunto de dois moinhos e respetiva 

casa do moleiro, localizados no topo da encosta. 

O primeiro moinho que se encontra isolado e em relativo bom estado de conservação, ao contrário do segundo que se 

encontra junto à casa do moleiro, que se apresenta em pior estado de conservação, tal como a casa. Próximo a este 

conjunto arquitetónico, localiza‐se o reservatário depósito de água desativado abaixo deste existe um outro edifício 

em progressivo estado de abandono, uma central elétrica desativada, antigas instalações da EDP. Próximo do depósito 

de água desativo localiza‐se uma antena de telecomunicações e respetivo edifício, este de pequenas dimensões. 

Os muros de pedra solta são outra referência a ter em conta no lugar, pois estes dominam grande parte da paisagem 

da encosta e denunciam uma anterior técnica para estabilizar estas terras, para que fosse possível a sua utilização 

para a agricultura. 

Todas estas características e presenças fazem deste lugar, atualmente inacessível à população uma boa oportunidade 

para proporcionar aos cidadãos e possíveis utentes, um espaço disponível e acessível, pleno de identidade cultural, 

que permitirá contrariar a escassez de espaços verdes urbanos e a sistemática destruição do património cultural 

devido à expansão urbana. 
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A PROSSEGUIR: 

 

A reabilitação urbana a desenvolver para o ARU dos Moinhos do Cerro de Malpique deverá contribuir, de forma 

articulada, para a prossecução dos seguintes objetivos (nos termos do art. 3º do RJRU): 

 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados; 

 

b) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

 
c) Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

 
d) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana; 

 
e) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

 
f) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

 
g) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, 

em que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente combinadas 

na sua execução com intervenções de natureza social e económica; 

 
h) Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos 

existentes; 

 
i) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

 
j) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e a 

coesão territorial; 

 
k) Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, 

serviços e funções urbanas; 
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l) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair 

funções urbanas inovadoras e competitivas; 

 
m) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via 

pública e dos demais espaços de circulação; 

 
n) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; 

 
o) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados. 

 

 

A política de reabilitação urbana a fomentar obedecerá aos seguintes princípios (nos termos do art. 4º do RJRU): 

 

a) Princípio da responsabilização dos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e 

encargos sobre os edifícios, conferindo-se à sua iniciativa um papel preponderante na reabilitação 

do edificado e sendo-lhes, nessa medida, imputados os custos inerentes a esta atividade; 

 

b) Princípio da subsidiariedade da ação pública, garantindo que as ações de reabilitação urbana 

relativas a espaços privados são diretamente promovidas por entidades públicas apenas na 

medida em que os particulares, quer isoladamente quer em cooperação com aquelas, não as 

assegurem ou não possam assegurá-las; 

 
c) Princípio da solidariedade intergeracional, assegurando a transmissão às gerações futuras de 

espaços urbanos corretamente ordenados e conservados; 

 
d) Princípio da sustentabilidade, garantindo que a intervenção assente num modelo 

financeiramente sustentado e equilibrado e contribuindo para valorizar as áreas urbanas e os 

edifícios intervencionados através de soluções inovadoras e sustentáveis do ponto de vista 

sociocultural e ambiental; 

 
e) Princípio da integração, preferindo a intervenção em áreas cuja delimitação permita uma 

resposta adequada e articulada às componentes morfológica, económica, social, cultural e 

ambiental do desenvolvimento urbano; 

 



 

Proposta de delimitação da área de reabilitação urbana   novembro de 2015 

 

19 

f) Princípio da coordenação, promovendo a convergência, a articulação, a compatibilização e a 

complementaridade entre as várias ações de iniciativa pública, entre si, e entre estas e as ações de 

iniciativa privada; 

 
g) Princípio da contratualização, incentivando modelos de execução e promoção de operações de 

reabilitação urbana e de operações urbanísticas tendentes à reabilitação e a iniciativa privada; 

 
h) Princípio da proteção do existente, permitindo a realização de intervenções no edificado que, 

embora não cumpram o disposto em todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à data 

da intervenção, não agravam a desconformidade dos edifícios relativamente a estas disposições ou 

têm como resultado a melhoria das condições de segurança e salubridade da edificação ou delas 

resulta uma melhoria das condições de desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva 

da edificação e o sacrifício decorrente do cumprimento daquelas disposições seja desproporcionado 

em face da desconformidade criada ou agravada pela realização da intervenção; 

 
i) Princípio da justa ponderação, promovendo uma adequada ponderação de todos os interesses 

relevantes em face das operações de reabilitação urbana, designadamente os interesses dos 

proprietários ou de outros titulares de direitos sobre edifícios objeto de operações de reabilitação; 

 
j) Princípio da equidade, assegurando a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes da 

execução das operações de reabilitação urbana. 

 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da Reabilitação Urbana dos Moinhos do Cerro de Malpique passam por:  

 

• Valorização e salvaguarda do património cultural 

• Preservação da encosta com valor cénico 

• Reabilitação dos Moinhos do Cerro de Malpique classificados como elementos de interesse histórico, 

arqueológico e arquitetónico  

• Criação de áreas vocacionadas para o recreio e lazer de caráter informal 

• Equipamentos de apoio ao lazer 

• Percurso pedonal com acesso a avenida da liberdade 
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• Espaços verdes de enquadramento à Avenida dos Descobrimentos de forma a valorizar a entrada principal 

da entrada da cidade de Albufeira 

• Espaços verdes de lazer 
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1. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS: 

 

O conjunto de benefícios fiscais é tido como um instrumento de estímulo adicional relevante às operações de 

reabilitação urbana, incentivando os particulares a uma intervenção mais ativa no processo e ao estabelecimento de 

parcerias com as entidades públicas.  

A legislação fiscal prevê uma descriminação positiva para esta atividade e para os promotores da mesma, em matéria 

de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Municipal sobre 

Transmissões Onerosas (IMT), Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento 

de Pessoas Coletivas, previsto no CIVA e no Estatuto dos Benefícios Fiscais, através de disposições específicas, como 

incentivo à reabilitação urbana. 

 

O âmbito de aplicação dos incentivos fiscais consagrados no Estatuto dos Benefícios Fiscais são aplicáveis aos imóveis 

objeto de ações de reabilitação que se encontrem localizados em áreas delimitadas como áreas de 

reabilitação urbana ou em prédios urbanos arrendados nos termos do NRAU, iniciadas após 1 de janeiro 

de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020, nos termos dos n.º 20 e 21 do artigo 71º do EBF. 

 

Para efeitos da sua aplicação, considera-se «ações de reabilitação», “as intervenções destinadas a conferir 

adequadas caraterísticas 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, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído 

antes da intervenção”, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 22 do artigo 71º do EBF. 

 

 

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

32/2012 de 14 de agosto, a delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana atribui à área um conjunto 

significativo de efeitos, obrigando à definição, pelo município, 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 da legislação aplicável. 

 

O quadro de apoios e incentivos visa facilitar o dever e assegurar a obrigatoriedade, de reabilitação inerente à 

detenção ou uso dos edifícios, nomeadamente pela realização de todas as obras necessárias à manutenção, ou 

reposição da sua segurança e arranjo estético.  
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Esta obrigação, quando respeitante a edifícios integrados numa ARU, implica uma disponibilidade e esforço financeiro 

acrescido, por parte dos privados, o que justifica a criação de um quadro de apoios e incentivos, compatível com o 

esforço exigível. 

 

 

2. QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS ASSOCIADOS AOS IMPOSTOS MUNICIPAIS: 

 

Para efeitos de BENEFÍCIOS FISCAIS associados aos impostos municipais, propõem-se o seguinte: 

 

Como forma de estimular a reabilitação do edificado por parte dos proprietários, o Município define, no âmbito da 

proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana dos Moinhos do Cerro Malpique, os incentivos 

fiscais disponíveis associados aos impostos municipais sobre o património, nomeadamente IMI (Imposto Municipal 

sobre Imóveis) e o IMT (Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis), com incidência nos prédios 

urbanos objeto de reabilitação, inseridos na ARU: 

 Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis (IMI) os prédios urbanos objeto de ações de 

reabilitação, pelo período de cinco anos a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação 

(após a emissão da respetiva licença de utilização camarária), podendo ser renovada por um período 

adicional de cinco anos (nos termos do n.º 7 do artigo 71º do Estatuto de Benefícios Fiscais); 

o Não se fazendo na presente proposta de delimitação da área de reabilitação urbana dos moinhos do cerro 

de Malpique a existência de habitação própria e permanente na referida ARU não se aplica a isenção 

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

 

 

DESIGNAÇÃO APLICAÇÃO REQUISITOS

IMI
Isenção por 5 anos (pode ser prorrogado 

por mais 5 anos)

Imóveis objeto de ações de reabilitação 

iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que se 

encontrem concluídas até 31 de dezembro de 

2020 e localizados em «áreas de reabilitação 

urbana» 

IMI
Redução de 50%, que pode vigorar pelo 

período de 5 anos.

Prédios previstos na alínea d) do n.º 1 do CIMI 

(terrenos situados dentro de um aglomerado 

urbano, que não sejam terrenos para 

construção), exclusivamente afetos à 

produção de energia a partir de fontes 

renováveis.

INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA 
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NOTA: A redução de 50% da taxa prevista, vigora enquanto a afetação à produção de energia a partir de fontes renováveis se 

mantiver, ficando o sujeito passivo obrigado a comunicar ao serviço de finanças da área do prédio, no prazo de 30 dias contados do 

facto relevante, o termo dessa afetação.
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ÂMBITO TEMPORAL  

As ações de reabilitação têm de estar concluídas até 31 de dezembro de 2020 e serem localizadas na Área de 

reabilitação urbana 

 

 

3. QUADRO DOS INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA PREVISTOS NO EBF: 

 

Decorrente da eventual aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana dos Moinhos do Cerro de Malpique, 

fica também ao dispor dos proprietários a possibilidade e acesso a um conjunto de apoios e incentivos fiscais 

e financeiros à reabilitação urbana, cabendo-nos salientar os seguintes: 

 

o São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de 500€, 30 % dos encargos suportados 

pelo proprietário relacionados com a reabilitação de: 

a) imóveis, localizados em ‘áreas de reabilitação urbana’ e recuperados nos termos da 

respetiva estratégia de reabilitação. 

 

o Tributação à taxa de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em 

território português, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em 

‘área de reabilitação urbana’, recuperados nos termos da respetiva estratégia de reabilitação;  

 
o Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS, 

quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de: 

 
a) imóveis situados em ‘área de reabilitação urbana’, recuperados nos termos da respetiva 

estratégia de reabilitação; 

 
o Tributação à taxa reduzida de 6% IVA: 

- as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico (Verbas 

2.19, 2.23 e 2.24 constantes da Lista I – Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida - CIVA), 

realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional; 

- as empreitadas de bens imóveis em que são donos da obra, autarquias locais, cujo objeto 

consista na reabilitação e gestão urbanas detidas integralmente por organismos públicos, 

associações de municípios, empresas públicas responsáveis pela rede pública de escolas 
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secundárias ou associações e corporações de bombeiros, desde que, em qualquer caso, as 

referidas obras sejam diretamente contratadas com o empreiteiro. 

- as empreitadas de beneficiação, remodelação, restauro, reparação ou conservação 

de imóveis ou partes autónomas destes afetos à habitação, com exceção dos trabalhos de 

limpeza, de manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre bens imóveis que abranjam 

a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe 

ou minigolfe ou instalações similares. Nestes casos, a taxa reduzida não abrange os materiais 

incorporados, salvo se o respetivo valor não exceder 20% do valor global da prestação de 

serviços (2.27 da Lista I, anexa ao CIVA). 

 

 

 

Quadro Resumo dos Incentivos Fiscais previstos no EBF 

 

Apesar da transposição dos benefícios fiscais procurar ser a mais rigorosa possível, a informação apresentada não dispensa a 

consulta dos diplomas legais em que se encontra prevista, nem a consulta dos serviços competentes para obtenção de 

informação e esclarecimentos adicionais. 

 

 

Paralelamente foi também criado um conjunto de benefícios para Fundos de Investimento Imobiliário em 

reabilitação urbana, conforme artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

DESIGNAÇÃO APLICAÇÃO REQUISITOS

IVA Taxa reduzida de 6%

Empreitadas de reabil itação urbana, 

Empreitadas de bens imóveis e 

Empreitadas de beneficiação, 

remodelação, restauro, reparação ou 

conservação de imóveis

Dedutível à coleta até ao limite de 

500€, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação

Ações de reabilitação de 1 de janeiro de 

2008 a 31 de dezembro de 2020, em 

imóveis local izados na ARU 

Mais-valias auferidas por sujeitos 

passivos de IRS, tributadas à taxa de 5 % 

Alienação de Imóveis situados em área de 

reabil itação urbana

Rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS,  tributados à 

taxa de 5 %

Arrendamento de Imóveis situados em área 

de reabilitação urbana
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A entrada em vigor da atual redação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana não prejudica a aplicação do 

disposto no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), a aplicar nas áreas de reabilitação urbana 

(nos termos do disposto no artigo 80º do RJRU), e no antigo 44º A do Estatuto dos benefícios fiscais (EBF), a aplicar no 

caso dos prédios urbanos destinados à produção da energia a partir de fontes renováveis, nos termos da isenção do 

IMI. 

 

 

3.1. Condicionantes à atribuição de benefícios fiscais: 

 

Entende-se por «Reabilitação de edifícios», “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”, nos termos do disposto da alínea i) do artigo 2º do RJRU. 

 

A definição do «estado de conservação» constante na redação da alínea c) do n.º 22 do artigo 71º do EBF, é “o 

estado do edifício ou da habitação determinado (…), em vistoria realizada para o efeito, com referência aos níveis de 

conservação constantes do quadro …” 

 

No procedimento de vistorias a realizar no âmbito da aplicação dos benefícios fiscais, dever-se-á ter em 

atenção a definição de «ações de reabilitação», constante na redação da alínea a) do n.º 22 do artigo 71º do EBF, 

como sendo “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, das quais resulte um estado de conservação do 

imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.  

 

Considerando os níveis de conservação acima referidos, e com a entrada em vigor do DL n.º 266-B/2012 de 31 de 

dezembro (revoga os DL n.º 156/2006 de 8 de agosto e DL n.º 161/2006, de 8 de agosto), que vem estabelecer o 

regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou 

não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do 

edificado, confere um papel central à câmara municipal, poderes para cujo exercício releve a determinação do nível de 

conservação, sendo os referidos profissionais designados pela câmara municipal de entre os trabalhadores que 



 

Proposta de delimitação da área de reabilitação urbana   novembro de 2015 

 

29 

exerçam funções públicas no município, mantendo-se o escalonamento dos níveis de conservação constante do DL n.º 

156/2006, então revogado, e prevê-se que o nível de conservação determinado seja válido pelo período de três anos. 

Os níveis de conservação refletem o estado de conservação de um prédio urbano ou de uma fração autónoma e a existência, 

nesse prédio ou nessa fração, de infraestruturas básicas. Os níveis de conservação constam do seguinte quadro: 

 

 

As isenções previstas de IMI estão dependentes de reconhecimento pela câmara municipal, através 

de deliberação da assembleia municipal, que define o seu âmbito e alcance (área da situação dos prédios, 

após a conclusão das obras e emissão da certificação), nos termos do n.º 2 do artigo 12.º da Lei das Finanças 

Locais. 

 

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, neste caso à câmara municipal, identificação do 

requerente, prova de titularidade do prédio (certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial), limites cadastrais do mesmo e descrição dos trabalhos a efetuar e 

sua calendarização se tratarem de obras isentas de controlo prévio (no âmbito da visita técnica com vista à 

elaboração de um relatório técnico de edifício). Serão concedidos os benefícios fiscais assumidos à totalidade do 

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

 

A câmara municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças da área da situação dos prédios o 

reconhecimento concedido, competindo àquele promover, no prazo de 15 dias, a anulação da liquidação do imposto e 

consequente restituição.  

 

Deste modo, os incentivos de natureza fiscal à reabilitação do edificado deverão ser concedidos após a 

boa conclusão das obras de reabilitação, atestada pelos serviços competentes da câmara municipal e cessarão 

sempre que se verifique que da reabilitação, por qualquer razão, resultou na falta de realização dos trabalhos ou na 

demolição total ou parcial não autorizada da construção existente. 

 

NÍVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO

5 Excelente 

4 Bom

3 Médio

2 Mau 

1 Péssimo
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A redução da taxa de IVA é aplicada mediante a solicitação dos proprietários, após a aprovação pela 

câmara municipal do projeto de obras e levantamento da licença de construção, de uma declaração que entregarão ao 

empreiteiro, de modo a que lhes seja cobrado o IVA à taxa reduzida de 6%. 

 

 

Nota final: 

Os incentivos fiscais são, de facto, diversos, pelo que se procura sintetizar no quadro em anexo, a informação 

mais relevante sobre esta matéria, no que diz respeito ao IMI, IVA e IRS.  

 

Apesar da transposição dos benefícios fiscais procurar ser a mais rigorosa possível, a informação 

apresentada não dispensa a consulta atual dos diplomas legais em que se encontra prevista, nem a 

consulta dos serviços competentes para obtenção de informação e esclarecimentos adicionais.  

 

4. QUADRO DE APOIOS A PROMOVER PELO MUNICÍPIO, AO INVESTIMENTO NA REABILITAÇÃO: 

 

Complementarmente aos benefícios fiscais descritos anteriormente, o Município possui uma estratégia de incentivo 

que passa por uma descriminação positiva em matéria de taxas municipais na ARU, para incentivo à realização de 

operações urbanísticas no âmbito das ações de reabilitação urbana, estabelecendo assim um regime especial de taxas 

municipais, para incentivo à reabilitação de edifícios na ARU, enquadrando-se na redução prevista em regulamento 

municipal, desde que a mesma se enquadre nos termos estabelecidos. 

 

As operações de reabilitação urbana beneficiarão, entre outros, de apoios e incentivos municipais, de natureza 

financeira, a implementar na área de reabilitação urbana, que se traduzem na proposta total das taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas, especificamente que se traduzam em ações de reabilitação ao abrigo da Lei:  
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Quadro Resumo de Incentivos Municipais propostos, a promover pelo Município 

 

O enquadramento na alínea c) do n.º 4 do artigo 5º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira – 

Obriga a que o Projeto de delimitação seja considerado de Interesse Municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal. A 

aplicação destes apoios e incentivos financeiros propostos, implica a sua aprovação em assembleia municipal. 

 

 

5. QUADRO DE APOIOS FINANCEIROS À REABILITAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO, PROMOVIDOS PELO 

GOVERNO: 

 

Programas de comparticipação financeira:  

o PROHABITA – Resolução global das situações de grave carência habitacional e permite a concessão de 

apoios para construção de nova ou reabilitação de habitação própria e permanente; 

o Programa Porta 65 Jovem – Apoio financeiro ao arrendamento por jovens, isolado, constituídos em 

agregados ou em coabitação; 

o REABILITAR PARA ARRENDAR – tem como objetivo o financiamento de operações de reabilitação de 

edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após  reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento em regime de renda 

condicionada. Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, contando com o apoio 

financeiro do Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. 

Podem candidatar-se a este programa pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada ou pública, 

que sejam proprietárias de edifícios, ou parte de edifícios a reabilitar, ou que demonstrem serem titulares 

de direitos e poderes sobre os mesmos que lhes permitam onerá-los e agir como donos de obra no âmbito 

de contratos de empreitada; 

o Instrumento Financeiro para a reabilitação e revitalização urbanas – No contexto da 

programação dos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI) para o período 2014-2020, a 

INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA -  ISENÇÕES DE TAXAS 
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Isenção total de taxas municipais em conformidade com o disposto no artigo 67.º do DL n.º 307/2009 de 23 de 

outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto.

CARATERIZAÇÃO
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regeneração e a revitalização física, económica e social em zonas urbanas integram uma das áreas 

identificadas no Acordo de Parceria Portugal 2020 para utilização dos instrumentos financeiros, na 

prossecução dos objetivos específicos de melhoria do ambiente urbano, por via da reabilitação física do 

edificado destinado a habitação, comércio ou serviços, bem como do espaço público envolvente. No que 

respeita à reabilitação física do edificado destinado a habitação para particulares, podem os 

projetos, complementarmente, beneficiar de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia 

e à utilização das energias renováveis para autoconsumo; 

o Iniciativa JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – 

Trata-se de um inovador instrumento de engenharia financeira que permite que as regiões usem 

sustentadamente os fundos comunitários, por alternativa ao modelo a fundo perdido, a iniciativa 

JESSICA desenvolvida pela Comissão Europeia em colaboração com o Banco Europeu de Investimento 

(BEI) e com o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, inscreve-se no objetivo de reforço da 

dimensão urbana na política de coesão da União Europeia através da recuperação e reaplicação dos 

Fundos Estruturais previstos nos Programas Operacionais do QREN, na criação de Fundos de 

Desenvolvimento Urbano (FDU) que potencializem operações sustentáveis de reabilitação urbana e de 

regeneração de territórios, capazes de gerarem o mínimo de rentabilidade, para que essa verba possa ser 

recuperada e reinvestida em futuros projetos. 

O JESSICA Holding Fund Portugal corresponde à operacionalização da iniciativa JESSICA em Portugal, 

consistindo num Fundo de Participações gerido pelo BEI e dotado de 130 milhões de euros para realização 

de investimentos nos FDU que, numa ótica reembolsável, permitirá financiar projetos concretos de 

reabilitação urbana. 

O Turismo de Portugal, I.P. é gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano – Turismo (FDU – 

Turismo), com uma dotação de 31,2 milhões de euros dirigida a projetos localizados na região NUT II do 

Algarve (10 milhões de euros) que contribuam para a regeneração, reabilitação e revitalização económica 

em meio urbano e para o reforço da competitividade e atratividade turística nacional. 

 

O JESSICA Holding Fund Portugal visa financiar projetos sustentáveis em áreas urbanas. No entanto, 

ainda que de forma não exclusiva, foram definidas quatro áreas de intervenção consideradas prioritárias: 

1. Reabilitação e regeneração urbana incluindo regeneração de equipamentos e 

infraestruturas urbanas; 

2. Eficiência energética e energias renováveis; 

3. Revitalização da economia urbana, especialmente PME e empresas inovadoras; 

4. Disseminação das tecnologias da informação e da comunicação em áreas urbanas, incluindo redes de 

banda larga e sem fios. 
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Beneficiários: 

o Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; 

o Autarquias Locais; 

o Serviços da Administração Central; 

o Outras entidades públicas; 

o Pessoas coletivas sem fins lucrativos. 

 

Projetos Elegíveis: 

o Criação ou, prioritariamente, requalificação de empreendimentos turísticos ou atividades turísticas, 

culturais ou de lazer, em especial os que envolvam a adaptação de imóveis com valor arquitetónico, 

histórico ou cultural ou de imóveis já classificados ou em vias de classificação ao abrigo da Lei do 

Património Cultural; 

o Projetos empresariais que potenciem a atualização e fruição dos espaços públicos e do património 

cultural dos centros históricos; 

o Criação e adaptação de equipamentos museológicos, culturais ou de lazer com relevância turística; 

o Modernização e requalificação de empreendimentos ou atividades turísticas, culturais ou de lazer nas 

áreas da eficiência energética, das energias renováveis, das tecnologias e sistemas de informação, 

incluindo banda larga e infraestruturas sem-fios; 

o Criação ou reabilitação de áreas pedonais e condicionamento da circulação e da melhoria do 

estacionamento automóvel, desde que enquadrados num plano de requalificação e valorização dos 

centros históricos ou zonas urbanas com elevada capacidade de atração de turistas; 

o Projetos de qualificação de áreas urbanas e de valorização de recursos naturais ou patrimoniais. 
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ANEXOS 

Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana dos Moinhos do Cerro de Malpique 

 

PARTE IV 
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1. QUADRO RESUMO BENEFÍCIOS FISCAIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂMBITO FISCAL INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA ENQUADRAMENTO LEGAL

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), CIMI e Regime Financeiro das Autarquias Locais

a) Ficam isentos de IMI (
1
), os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, pelo período de cinco anos

a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período

adicional de cinco anos, após a emissão da respetiva licença de utilização camarária. 

n.º 7 do artigo 71º EBF

CONDIÇÕES PARA A ISENÇÃO SER CONCEDIDA:

→ Depende da deliberação da Assembleia Municipal, que define o seu âmbito e alcance; n.º 19 do artigo 71º EBF

A Assembleia Municipal pode, por proposta da Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada

que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder a isenção relativamente aos impostos e

outros tributos próprios.

nos termos do n.º 2 do artigo 16º 

do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais (Lei  n.º 

73/2013, de 3 de setembro)

O benefício fiscal não pode ser concedido por mais de cinco anos, sendo possível a sua renovação por

uma vez, com igual limite temporal.

nos termos do n.º 3 do artigo 16º 

do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais (Lei  n.º 

73/2013, de 3 de setembro)

→ Aplicável a imóveis objeto de ações de reabilitação (
2
) iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que se

encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020;                                   
n.º 20 do artigo 71º EBF

→ São abrangidas as ações de reabilitação em prédios urbanos localizados em 'áreas de reabilitação

urbana' (
3
).                                                                                                                                                                

alínea b) do n.º 21 do artigo 71º 

EBF

PROCEDIMENTO PARA O REEMBOLSO:

→ A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação (
2
) é da competência da câmara

municipal, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis (
4
), antes e após as obras compreendidas na

ação de reabilitação;

n.º 23 do artigo 71º do EBF

→ A câmara municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de Finanças da área da situação dos

prédios, o reconhecimento referido anteriormente;

→ Compete ao serviço de Finanças, promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações do referido

imposto e subsequentes restituições;

→ As deliberações da Assembleia Municipal devem ser comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos, por

transmissão electrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte; 
n.º 14 do artigo 112º do CIMI

→ No caso de as deliberações compreenderem prédios individualmente considerados, das comunicações

referidas no número anterior deve constar a indicação dos artigos matriciais do prédio abrangido, bem

como o número de identificação fiscal dos respectivos titulares. (Anterior n.º 14 - Lei n.º 82-B/2014, de 31

de dezembro )

n.º 15 do artigo 112º do CIMI

b) Aplica-se a redução de 50% do IMI, os prédios previstos na alínea d) do n.º 1 do CIMI (terrenos situados

dentro de um aglomerado urbano, que não sejam terrenos para construção), pelo período de cinco anos,

exclusivamente afetos à produção de energia a partir de fontes renováveis.

n.º 1 e 6 do artigo 44º-A EBF

CONDIÇÕES PARA A ISENÇÃO SER CONCEDIDA:

→ Depende de reconhecimento pelo chefe do serviço de finanças da situação do prédio;

     Através de requerimento devidamente documentado, que deve ser apresentado pelos sujeitos passivos 

no serviço de finanças da área do prédio, no prazo de 60 dias contados da verificação do facto

determinante da redução à coleta.

nos termos do n.º 3 do artigo 44º-

A do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF)

A redução de taxa prevista vigora enquanto a afetação à produção de energia, a partir de fontes

renováveis, se mantiver, ficando o sujeito passivo obrigado a comunicar ao serviço de finanças da área do

prédio, no prazo de 30 dias contados do facto relevante, o termo dessa afetação.

nos termos do n.º 5 do artigo 44º-

A do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF)

COMPETÊNCIA E PRAZO DA LIQUIDAÇÃO:

→ O imposto é liquidado anualmente, em relação a cada município, pelos serviços centrais da Direcção-

Geral dos Impostos, com base nos valores patrimoniais tributários dos prédios e em relação aos sujeitos

passivos que constem das matrizes em 31 de Dezembro do ano a que o mesmo respeita. Sempre que os

pressupostos da isenção deixem de verificar-se e os sujeitos passivos não dêem cumprimento ao disposto

na alínea g) do n.º 1 do artigo 13.º do CIMI, a administração fiscal procede à liquidação extraordinária do

imposto desde o ano, inclusive, ao da caducidade da isenção.

n.º 1 e 5 do artigo 113º do CIMI

n.º 6 do artigo 45º do EBF
IMI (Imposto

Municipal sobre

Imóveis)
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Apesar da transposição dos benefícios fiscais procurar ser a mais rigorosa possível, a informação apresentada não dispensa a consulta 

dos diplomas legais em que se encontra prevista, nem a consulta dos serviços competentes para obtenção de informação e 

esclarecimentos adicionais. 

 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA)

Aplica-se a taxa reduzida de 6% 

→ 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. (Redação da Lei n.º 64-A/2008 de 31 de dezembro )

Verba 2.19 constante da Lista I 

anexa ao CIVA, na redação em 

vigor - Bens e serviços sujeitos a 

taxa reduzida

→ As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em imóveis

ou em 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 n.º 64-A/2008 de 31 de dezembro )

Verba 2.23 constante da Lista I 

anexa ao CIVA, na redação em 

vigor - Bens e serviços sujeitos a 

taxa reduzida

→ As empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam contratadas

directamente 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 ). Tais como o PROHABITA (concessão de apoios para construção de nova ou reabilitação de

habitação própria e permanente ) e PER (concessão de apoios financeiros para a reabilitação de fogos ou de 

prédios devolutos, propriedade das entidades beneficiárias ).

Verba 2.24 constante da Lista I 

anexa ao CIVA, na redação em 

vigor - Bens e serviços sujeitos a 

taxa reduzida

→ As empreitadas de construção de imóveis e os contratos de prestações de serviços com ela conexas

cujos promotores sejam cooperativas de habitação e construção, incluindo as realizadas pelas uniões de

cooperativas de habitação e construção económica às cooperativas suas associadas no âmbito do exercício

das suas actividades estatutárias, desde que as habitações se integrem no âmbito da política social de

habitação, designadamente quando respeitem o conceito e os parâmetros de habitação de custos

controlados, majorados em 20 %, desde que certificadas pelo IHRU. 

Verba 2.25 constante da Lista I 

anexa ao CIVA, na redação em 

vigor - Bens e serviços sujeitos a 

taxa reduzida

→ As empreitadas de conservação, reparação e beneficiação dos prédios ou parte dos prédios urbanos

habitacionais, propriedade de cooperativas de habitação e construção cedidos aos seus membros em

regime de propriedade colectiva, qualquer que seja a respectiva modalidade.                                                                                                                                                                     

Verba 2.26 constante da Lista I 

anexa ao CIVA, na redação em 

vigor - Bens e serviços sujeitos a 

taxa reduzida

→ As empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de

imóveis ou partes autónomas destes afetos à habitação, com exceção dos trabalhos de limpeza, de

manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre bens imóveis que abranjam a totalidade ou uma

parte dos elementos constitutivos de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações

similares. Nestes casos, a taxa reduzida não abrange os materiais incorporados, salvo se o respetivo valor

não exceder 20% do valor global da prestação de serviços. 

Verba 2.27 constante da Lista I 

anexa ao CIVA, na redação em 

vigor - Bens e serviços sujeitos a 

taxa reduzida

IVA (Imposto sobre o Valor 

Acrescentado)
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Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)

→ Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento referidos no

número anterior, pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou

mediante operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10 %, exceto

quando os titulares dos rendimentos sejam entidades isentas quanto aos rendimentos de capitais ou

entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos

sejam imputáveis. 

n.º 2 do artigo 71º do EBF

→ O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de

participação nos fundos de investimento referidos no n.º 1 é tributado à taxa de 10 % quando os titulares

sejam entidades não residentes a que não seja aplicável a isenção prevista no artigo 27.º do EBF ou

sujeitos passivos de IRS residentes em território português que obtenham os rendimentos fora do âmbito

de uma atividade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo respetivo englobamento.

n.º 3 do artigo 71º do EBF

→ São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite de € 500, 30 % dos encargos, (devidamente 

comprovados e dependentes de certificação prévia por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ), 

suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de:

- Imóveis, localizados em 'áreas de reabilitação urbana' (
3
) e recuperados nos termos das respetivas

estratégias de reabilitação; ou

- Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes

do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), que sejam objeto de ações de reabilitação (
2
) .

n.º 4 do artigo 71º do EBF

→ As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributadas à 

taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes 

da alienação de imóveis situados em 'área de reabilitação urbana' (
3
), recuperados nos termos das

respetivas estratégias de reabilitação.

n.º 5 do artigo 71º do EBF

→ Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são

tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente

decorrentes do arrendamento de:

- Imóveis situados em 'área de reabilitação urbana' (
3
), recuperados nos termos das respetivas estratégias

de reabilitação; e

- Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes

do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação (
2
). 

n.º 6 do artigo 71º do EBF

IRS (Imposto sobre o Redimento 

de Pessoas Singulares)

(
2
) No âmbito da  a pl i caçã o dos  benefícios  fi sca i s  consa grados  no EBF (alínea a) do n.º 22 do artigo 45º ), cons idera -s e como 'Ações de reabilitação', as  intervenções  des tinada s  a conferir adequadas  

ca ra terís tica s  de desempenho e  de segurança  funcional , estrutural  e cons trutiva  a  um ou vários  edi fícios , ou à s  construções  funciona lmente a djacentes  incorporadas  no seu logra douro, bem como à s  

sua s  fra ções , ou a  conceder-lhe novas  a ptidões  funcionais , com vis ta  a  permiti r novos  us os  ou o mesmo us o com pa drões  de desempenho mais  elevados, das  quais  resulte  um estado de conserva ção 

do imóvel, pelo menos, dois  níve i s  acima do a tribuído antes  da  intervençã o.

(
3
) No âmbito da apl ica ção dos  benefícios  fi scai s  consagra dos  no EBF (alínea b) do n.º 22 do artigo 45º ), cons idera-se como 'Área de reabilitação urbana', a  á rea terri toria lmente del imi ta da , compreendendo 

espaços  urbanos  cara cterizados  pela  ins ufi ciência , degrada ção ou obs oles cência  dos  edifícios , das  infra-estruturas  urbanísti cas , dos  equipamentos  sociai s , das  áreas  l ivres  e  espa ços  verdes , podendo 

abra nger des ignadamente área s  e centros  his tóricos , zona s  de protecção de imóveis  class i fi cados  ou em via s  de class ifi caçã o, nos  termos  da Lei  de Ba ses  do Património Cul tural , á reas  urbanas  

degradada s  ou zonas  urbanas  consol ida da s .

(
4
) No â mbito da  a pl i cação dos  benefícios  fi scai s  consa grados  no EBF (alínea c) do n.º 22 do artigo 45º ), cons idera-se como 'Estado de conservação', o estado do edi fício ou da ha bi taçã o determinado nos  

termos  do di sposto no NRAU e no DL n.º 266-B/2012 de 31 de dezembro (que vem estabelecer o regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, para 

os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do edificado, revogando os DL n.º 156/2006 de 8 de agosto e DL n.º 161/2006, de 8 de agosto ), para efe ito de 

a tual i zaçã o fa sea da  das  rendas  ou, quando não seja  o ca so, cla ss i fi cado pelos  competentes  s erviços  municipais , em vistoria real i zada para  o efe i to, com referência à determinação dos níveis de 

conservação, ma ntendo-s e idêntico escalonamento dos  mesmos (de 1 a 5) previ sto no quadro constante do DL n.º 156/2006, então revogado, e prevê-s e que o nível  de conservaçã o determinado seja 

vál ido pelo período de três  a nos . Os  níveis  de conservaçã o refletem o es ta do de cons ervaçã o de um prédio urbano ou de uma fra ção a utónoma  e a  exis tência, nesse prédio ou nessa  fra ção, de 

infra estrutura s  bás ica s .                                                       

(
1
) n.º 9 do artigo 16º (ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS) do Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro): "Nos termos do princípio da legalidade tributária, as isenções totais ou parciais 

previstas no presente artigo apenas podem ser concedidas pelos municípios quando exista lei que defina os termos e condições para a sua atribuição ." Nes te  ca so, apl i ca-se  a legi s laçã o referente ao Esta tuto dos  

Benefícios  Fis cai s  (EBF).

n.º 1 do artigo 45º do EBF

n.º 2 do artigo 45º do EBF

n.º 5 do artigo 45º do EBF

n.º 6 do artigo 45º do EBF

n.º 3 do artigo 45º do EBF

n.º 7 do artigo 45º do EBF

→ Ambas as isenções previstas ficam dependentes de reconhecimento pela câmara municipal da área da situação do prédio, após a conclusão 

das obras e a emissão da certificação urbanística e da certificação energética referidas no n.º 3 do mesmo artigo. (Redação dada pela Lei n.º 82-

D/2014, de 31 de dezembro )

→ A câmara municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de finanças da área da situação dos prédios o reconhecimento referido 

no n.º 5 do referido artigo, competindo àquele promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de imposto municipal sobre imóveis 

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

NOTA IMPORTANTE → O REGIME PREVISTO NO PRESENTE ARTIGO NÃO É CUMULATIVO COM OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS DE IDÊNTICA 

NATUREZA, não prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável (como é o exemplo da isenções propostas no presente documento ). 

(
5
) Entende-se por reabilitação urbanística, o processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, 

alteração, ampliação, demolição e conservação de edifícios, tal como definidas no regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE), com o objetivo de 

melhorar as condições de uso, conservando o seu caráter fundamental, bem como o conjunto de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de 

urbanização, que visem a recuperação de zonas históricas, sendo tal reabilitação certificada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., ou pela 

câmara municipal, consoante o caso, e desde que, em qualquer caso, seja atribuída a esse prédio, quando exigível, uma classificação energética igual ou superior 

a A ou quando, na sequência dessa reabilitação, lhe seja atribuída classe energética superior à anteriormente certificada, em pelo menos dois níveis, com 

exceção dos casos em que tais prédios se encontrem dispensados de um ou mais requisitos de eficiência energética, nomeadamente nos termos do disposto 

no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abri l . (Redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro)

→ Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis (IMI) os prédios urbanos objeto de reabilitação urbanística (
5
), pelo período de três 

anos a contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença camarária. (Redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro )

No âmbito dos PRÉDIOS URBANOS OBJETO DE REABILITAÇÃO, nos termos do previsto no artigo 45º do ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS (EBF):

→ Ficam isentas de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) as aquisições de prédios urbanos destinados a 

reabilitação urbanística (
5
), desde que, no prazo de três anos a contar da data de aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras. (Redação 

dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro )
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2. LEGISLAÇÃO: 

 

Reabilitação Urbana: 

� Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU): Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana, e à 54.ª alteração ao 

Código Civil, aprovando medidas destinadas a agilizar a reabilitação urbana. 

� Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril – Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à 

reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou 

localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se destinem a ser afetos total 

ou predominantemente ao uso habitacional. 

� Decreto-Lei nº 251/2015 de 25 de novembro procede à 3º alteração ao Decreto- Lei nº 118/2013 de 

20 de Agosto, relativo ao Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e comércio e serviços e o 

Decreto-Lei n.º 194/2015, de 24 de setembro, que procede à primeira alteração ao Decreto-lei nº 53/2014, 

de 8 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de 

frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação 

urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional (MAOTE). 

� Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro – Estabelece o regime de determinação do nível de 

conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, para os efeitos previstos em 

matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do edificado, e que revoga os 

Decretos-Lei n.º s 156/2006, de 8 de agosto, e 161/2006, de 8 de agosto. 

� Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho – Altera o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 

estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação. 

� Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro – Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação. 

� Portaria nº349 - C/2013, de 2 de dezembro – Estabelece os elementos que deverão constar nos 

procedimentos do licenciamento ou de comunicação que deverão constar nos procedimentos de 

licenciamento ou de comunicação prévia de operações urbanísticas de edificação, bem como de autorização 

de utilização. 
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Para efeitos de aplicação deste documento, são adotadas as seguintes siglas no seu conteúdo: 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana     IHRU 

Reabilitação urbana      RU 

Regime jurídico da reabilitação urbana      RJRU 

Área de Reabilitação Urbana       ARU 

Operação de reabilitação urbana      ORU 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana     PERU 

Estatuto dos Benefícios Fiscais     EBF 

Fundos de Investimento Imobiliário para arrendamento habitacional  FIIAH 

Novo Regime do Arrendamento Urbano     NRAU 

Plano de Urbanização da Frente Mar da Cidade de Albufeira                                PUFMCA 


