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1. INTRODUÇÃO 

A presente proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana para a Ferraria de São João, 

enquadra-se no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU (DL 307/2009, de 23 de outubro, 

republicado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto), mais especificamente no seu Artigo 13º 

referente à delimitação e aprovação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU).  

A reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana é promovida pelos municípios, 

consistindo:  

a) Na aprovação da delimitação de áreas de reabilitação urbana - a legislação define ARU 

como sendo 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. 

b) Na aprovação da Operação de reabilitação urbana a desenvolver nas áreas delimitadas 

de acordo com a alínea anterior, através de instrumento próprio ou de um plano de 

pormenor de reabilitação urbana - É o conjunto articulado de intervenções, que, de uma 

forma integrada, visam a reabilitação urbana de uma determinada área. A cada ARU 

corresponde uma ORU. 

Se a ORU se dirige principalmente à reabilitação do património edificado, é enquadrada 

por uma ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO e adota a designação de ORU SIMPLES. 

Quando a ORU envolve, não só a reabilitação do edificado, mas também a qualificação 

das infraestruturas, dos equipamentos, dos espaços verdes e urbanos de utilização 

coletiva, tem associado um programa de investimento público, e é enquadrada por um 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO, adotando a designação de ORU 

SISTEMÁTICA. 

O regime jurídico da reabilitação urbana (RJRU) possibilita aos municípios encetar processos 

de reabilitação urbana em ARU de forma faseada, realizando-se numa primeira fase a aprovação 

da delimitação da ARU e numa fase subsequente a aprovação da operação de reabilitação a 

desenvolver nestas áreas. Neste caso, terá o município três anos para aprovar a operação de 

reabilitação urbana para a ARU previamente delimitada e aprovada (através de uma Estratégia 

de Reabilitação Urbana ou de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana), prazo após o 

qual caducará a delimitação. 
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2. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

2.1. Enquadramento e Caracterização  

A Ferraria de São João, pertencente à Rede das Aldeias do Xisto, localiza-se no extremo Este do 

Concelho de Penela, na freguesia da Cumieira, no interior da Serra da Lousã, no limite com o 

Concelho de Figueiró dos Vinhos, entre duas cristas quartzíticas, a uma altitude de cerca de 650 

metros.  

As principais ligações rodoviárias fazem-se sobretudo a partir da EN110, que atravessa todo o 

concelho, e da EN347 (denominada IC3), que estabelece a ligação entre Condeixa-a-Nova e 

Tomar, e constitui um rápido acesso à EN 1 e à A1 (Porto/Lisboa). A recente construção da 

A13, veio permitir uma ligação rápida entre Penela e Coimbra, bem como aos principais eixos 

rodoviários do país. 

 
Figura 1 - Ferraria de São João 

 

A origem do nome “Ferraria” estará ligada à existência, no passado, de uma pequena 

exploração de ferro. “São João” refere-se, ou à Serra de São João, que enquadra a aldeia, ou à 

existência – na encosta, um pouco acima da povoação – de uma capela dedicada devota a São 

João. Serra esta, onde também, a escassa distância, se encontra a Ermida de São João do 

Deserto.  

O estabelecimento deste povoado não será estranho às caraterísticas morfológicas da área 

envolvente, marcada por terrenos agrícolas, quase planos, que se desenvolvem a sul. 

A estrada, de terra batida, chegou à aldeia em 1961. Até essa altura, a circulação de pessoas, 

animais e bens era feita por meros carreiros pedonais em direção ao Avelar, ao Espinhal e a 

Figueiró dos Vinhos, locais onde os habitantes iam vender os seus produtos. 
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A estrada chegou quando a aldeia atingiu o auge do seu crescimento: cerca de 40 casas, muitas 

delas habitadas por um casal e uma prole imensa de petizes, da qual a seleção natural se 

encarregaria de escolher os que perpetuariam a vida de sacrifícios dos seus antecessores. 

Foram as dificuldades – para as quais a estrada constitui uma porta de fuga – que levaram à 

partida dos seus habitantes, desde o inicio da década de 60. 

Hoje, com a fixação de novos proprietários com novas ideias, que lhe mudaram o destino, a 

Ferraria de São João é um caso exemplar de uma aldeia do século XXI.  

A Ferraria de São João desenvolve-se no fundo de uma encosta, entre a zona de afloramentos e 

depósitos rochosos, e os ricos solos que caraterizam este vale de média altitude. A aldeia 

estende-se ao longo da faixa, não sacrificando a área de solos, que sempre foi determinante 

para a sua sobrevivência.  

Alcandorada numa crista quartzítica no extremo sul da Serra da Lousã, a aldeia de Ferraria de 

São João tem como ex-libris os antigos abrigos dos animais – currais comunitários.  

Esta aldeia tira hoje partido da presença de novos vizinhos para recuperar antigas tradições, 

festas populares e religiosas, em que todos se envolvem reunindo esforços e participando. 

As estruturas urbanas existentes na aldeia são um exemplo da sua vivência eminentemente 

rural, predominando a agricultura e a pastorícia de subsistência. Ao nível do edificado regista-se 

uma forte presença da arquitetura popular, onde predominam os materiais locais, a madeira, os 

xistos, os calcários e os quartzitos. A maior parte das casas reflete este toque de ruralidade, 

com dois pisos, sendo o do rés-do chão para arrumos e currais, e o andar de cima para 

habitação. Do mesmo modo, se os currais são integralmente em pedra à vista, o piso superior é 

maioritariamente rebocado e pintado, devido a uma maior exigência de conforto na área 

habitacional. Estas caraterísticas conferem à Ferraria de São João um ambiente único. De 

destacar: 

 Capela de São João – pequeno templo de linhas sóbrias, sem elementos decorativos no 

exterior; 

 
Figura 2 - Capela de São João 
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 Alminha – pequeno nicho encastrado no muro que ladeia a rua que desce para o centro 

da povoação, com a inscrição “MS 1969” gravada em cimento. Possui pintura sobre 

chapa metálica representando as almas no Purgatório; 

 Alminha na saída norte, com a inscrição “JT 1925” gravada em pedra calcária. Ainda 

possui a chapa metálica sobre a qual existira pintura; 

 Currais – o conjunto de currais, poderá corresponder a um dos mais numerosos que, 

globalmente em bom estado de conservação, ainda existe em Portugal. A aldeia possuiu 

um rebanho comunitário que ascendia a mais de mil cabeças. Era nestes currais que 

cada proprietário guardava o seu gado; 

 Eira – Junto a uma das ruas do centro da aldeia ainda existe uma eira, em bom estado 

de conservação, cujo pavimento é em lajes de calcário, material mais fácil de ser 

aparelhado do que o quartzito que ocorre no local. 

A aldeia é ainda composta por pequenos edifícios de um único piso destinados a arrumos e 

currais. Estes currais, construídos sobre terreno baldio pela população em geral, sempre 

tiverem um papel importante na comunidade, contribuindo significativamente para o modus 

vivendi da população, constituindo por isso importantes referências antropológicas e sociais. 

(PLANO) 

Estes currais comunitários que desde logo revelaram um conjunto de caraterísticas que podiam 

ajudar a afirmar a imagem de marca desta aldeia, vão cruzar diversas valências no mesmo 

espaço – potenciar a caprinicultura numa lógica de mercado, potenciar a produção de produtos 

endógenos, promover a componente didática e de formação, e o turismo social e rural. 

 
Figura 3 - Currais comunitários 
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A aldeia de Ferrarias de São João é caracterizada por uma edificação linear descontínua, que se 

desenvolveu ao longo da rede viária.  

É constituída principalmente por moradias em lote formatado, não existindo uma área central 

clara, podendo considerar-se como centro, o cruzamento da rede viária onde se verifica um 

maior adensamento da ocupação, a Nascente. 

 
Figura 4 - Edificado e arruamentos 

 
Figura 5 - Edificado e arruamentos 

 

A malha urbana possui construções genericamente alinhadas ao longo das ruas do aglomerado 

e um numeroso conjunto de currais, agrupados no extremo sudeste da aldeia.  

A Ferraria de São João é um espelho do processo de despovoamento que se tem vindo a 

registar no interior do nosso país. A grande maioria dos edifícios encontram-se desocupados, 

outros são apenas ocupados sazonalmente por indivíduos que deixaram o aglomerado mas que 

conservam ainda algumas referências ao lugar. Também se regista o fenómeno da aquisição de 

casa por novos moradores, muito embora não se registe nenhuma alteração na dinâmica do 

aglomerado urbano.  

Na Ferraria de São João convivem a ruralidade e o turismo ativo. A aldeia possui um conjunto 

de aspetos que a distinguem das demais: um conjunto de currais tradicionais, um Caminho do 

Xisto, um Centro de BTT e um FunTrail para os mais pequenos.  

O Centro de BTT, pertencente à Rede das Aldeias do Xisto, em Ferraria de São João, foi o 

primeiro do seu género no país. Tem ao dispor dos utilizadores trilhos do tipo Cross Country, 

DownHill ou FreeRide, devidamente sinalizados com marcações específicas adotadas 

internacionalmente, distribuindo-se por quatro níveis de dificuldade, adequados a todos os 

tipos de utilizadores. Inclui um local central de acolhimento aos praticantes, com um edifício 

dotado de um conjunto de equipamentos dedicados exclusivamente aos praticantes de BTT de 

lazer. Este local está equipado com estacionamento, balneários, estação de serviço para 
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bicicletas (lavagem, ar e mini oficina) em regime de self-service. O Centro é dinamizado pela 

Associação de Moradores da Ferraria de São João.  

 
Figura 6 - Centro de BTT 

 
Figura 7 - Fun Trail 

 

A construção do edifico de apoio, um espaço de arquitetura moderna e funcional, foi promovida 

pelo Município de Penela que valorizou o projeto de criação do primeiro Centro de BTT das 

Aldeias do Xisto, implementado em parceria com a ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento 

Turístico das Aldeias do Xisto. Esta iniciativa seguiu as orientações de um plano estratégico 

municipal ligado à competitividade do território de forma a promover o seu desenvolvimento.  

2.2. Critérios subjacentes à delimitação da ARU 

A área para a qual se pretende delimitar a Área de Reabilitação Urbana da Aldeia de Ferraria de 

São João (4,57 ha), pretende, de certo modo, dar continuidade aos objetivos estabelecidos 

aquando da construção da Operação de Reabilitação Urbana definida no Plano global de 

intervenção para a Ferraria de São João. Esta operação teve por base um Plano de Aldeia - 

projeto que foi candidatado e aprovado no âmbito do QCA III-PROGAMA OPERACIONAL DO 

CENTRO-EIXO II - AÇÕES INTEGRADAS DE BASE TERRITORIAL – e visava, para além da 

recuperação e revitalização urbana da aldeia, a sua integração numa rede de aldeias serranas 

com potencial turístico denominada “Aldeias do Xisto”. 

Este projeto visava a concretização de um Ação Integrada de Base Territorial, propondo a 

criação da Rede de Aldeias do Xisto do Pinhal Interior e tinha como principal objetivo contribuir 

para o combate aos problemas que aí se registavam (despovoamento e deterioração do 

edificado), potenciando, ao mesmo tempo, novos desenvolvimentos, principalmente na área do 

Turismo associado ao património natural e construído.  

O Plano de Aldeia de Ferraria de São João, incluído na Ação Integrada de Base Territorial do 

Pinhal Interior, visou preservar, dinamizar e potencializar o aglomerado, incidindo sobre a 
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vertente pública e privada do espaço construído. No espaço edificado privado privilegiou-se a 

recuperação das construções habitacionais, enquanto a intervenção no espaço público incidiu 

sob os currais comuns. 

Em suma, a ARU de Ferraria de São João é delimitada pelo limite do edificado, que se 

desenvolve em parte do espaço de uso especial – turismo, do perímetro urbano de Ferraria de 

São João, delimitado na 1ª Revisão do PDM de Penela, acrescido da área a este, de modo a 

incluir a Capela de São João e espaço público envolvente. 

2.3. Objetivos Estratégicos  

De acordo com o art.º. 3º do RJRU, no âmbito da reabilitação urbana, compete ao Município ter 

um papel mais ativo e dinamizador e ao mesmo tempo criar condições favoráveis à reabilitação 

urbana da aldeia de Ferraria de São João, considerando, entre outros, os seguintes objetivos: 

 Reabilitar os edifícios que se encontrem degradados ou funcionalmente inadequados; 

 Reabilitar tecidos urbanos degradados, promovendo o seu potencial para atrair funções 

urbanas inovadoras e competitivas; 

 Modernizar as infraestruturas; 

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

equipamentos e serviços, promovendo a atração de funções inovadores e competitivas; 

 Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor 

gestão da via pública e dos demais espaços de circulação; 

 Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 

condicionada; 

 Proteger o património cultural e promover a sua valorização; 

 Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 

urbanos. 

 

Com a delimitação da ARU da Ferraria de São João procura-se reforçar o projeto da Aldeia do 

Xisto da Ferraria de São João, consolidando a intervenção desenvolvida no âmbito do terceiro 

quadro comunitário. 

Para dar resposta a este pressuposto, propõem-se os seguintes objetivos estratégicos: 

 Valorizar o património natural e construído da aldeia; 

 Promoção da fixação da população local e atração de novos residentes; 

 Incentivo à reabilitação do edificado, que agregue a requalificação física e a sua 

refuncionalização, permitindo a sua utilização (muitos dos imóveis intervencionados ao 
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abrigo do QCA III, apenas foram alvo de obras ao nível das coberturas e fachadas, não 

reunindo condições para serem utilizados); 

 Reforço da aposta no turismo, através do investimento na oferta de novas soluções ao 

nível do alojamento local, consertada entre os agentes privados e na dinamização dos 

diferentes equipamentos e recursos disponíveis; 

 Incentivo ao empreendedorismo, nomeadamente ao nível do comércio, serviços e 

atividades ao nível do setor primário associadas aos recursos locais, nomeadamente à 

pastorícia e a produção de queijo; 

 Reforço do associativismo local, através de uma maior capacitação e responsabilização 

da associação de moradores; 

 Implementar o Centro de Caprinicultura, associado ao projeto do FarmReal (conceito de 

rebanho comunitário tirando partido de novas tecnologias com incorporação do 

pastoreio virtual). 
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3. PLANTA COM A DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA DE FERRARIA DE SÃO JOÃO 
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4. QUADRO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ASSOCIADOS AOS IMPOSTOS 
MUNICIPAIS 

A delimitação de uma ARU obriga à definição pelo município de um quadro de benefícios 

fiscais, financeiros e administrativos. 

Uma estratégia de reabilitação urbana terá sempre que integrar múltiplas linhas de intervenção 

e assentar em dinâmicas dos diversos agentes, sejam públicos, promotores imobiliários e 

empresas de construção, proprietários de imóveis, residentes na área de reabilitação urbana e 

ainda outros ocupantes e utentes, em especial os empresários dos setores do comércio, 

restauração e cafetaria, os prestadores de serviços de proximidade e todo o tecido institucional 

e associativo que ocupa ou utiliza os edifícios.  

Consideram-se os proprietários, atores incontornáveis do processo de reabilitação, assentando 

na sua disponibilidade e dinâmica para a possibilidade em lançar um processo sustentado e 

não apenas pontual e apoiado no investimento público. 

Ao setor público compete, na operacionalização de uma estratégia de reabilitação urbana, 

funções de regulação e monitorização da intervenção; assegurar a realização de um conjunto de 

ações de natureza material; e estimular outras entidades, designadamente as da esfera privada, 

empresarial ou individual, a aderir à dinâmica global de reabilitação.  

Cabe assim ao município de Penela sistematizar e propor instrumentos e mecanismos de apoio 

e incentivo a mobilizar para a implementação da estratégia de reabilitação urbana, podendo 

estes ser de natureza diversificada: incentivos de natureza fiscal, incentivos de natureza 

administrativa e ainda instrumentos de apoio financeiro.  

O Regime Jurídico de Reabilitação Urbana estabelece a necessidade do município, que pretenda 

levar a cabo uma operação de reabilitação urbana (independentemente do modelo de gestão a 

aplicar), definir o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o 

património e garantir aos proprietários o acesso a apoios e incentivos fiscais e financeiros à 

reabilitação urbana.  

O Estatuto dos Benefícios, mais concretamente através da criação de um regime extraordinário 

de apoio à reabilitação urbana, estabelece um conjunto de incentivos específicos em matéria de 

reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações de reabilitação localizados em ARU e 

cujas obras se tenham iniciado após Janeiro de 2008 e se venham a concluir até Dezembro de 

2020. 



Proposta de delimitação da Área de Reabilitação de Ferraria de São João 

12 | P á g i n a  

 

Deste modo, com a aprovação da ARU da Ferraria de São João, os proprietários cujos prédios 

urbanos sejam abrangidos por esta delimitação e cujas obras de reabilitação se realizam no 

horizonte temporal anteriormente referido, passam a usufruir dos benefícios fiscais 

apresentados na seguinte tabela. 

Âmbito Fiscal Benefícios  

Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) 

 Estão isentos de IMI os prédios classificados como 

Monumentos Nacionais e os prédios individualmente 

classificados como de interesse público, ou de interesse 

municipal, nos termos da  legislação aplicável. (Artigo 44.º do 

EBF); 

 Ficam isentos de IMI os prédios urbanos objeto de reabilitação 

urbanística, pelo período de três anos a contar do ano, 

inclusive, da emissão da respetiva licença camarária. (Artigo 

45.º do EBF); 

 Ficam isentos de IMI os prédios ou parte de prédios urbanos 

habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou 

adquiridos a título oneroso, destinados à habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, 

cujo rendimento coletável, para efeitos de IRS, no ano anterior, 

não seja superior a € 153 300, e que sejam efetivamente afetos 

a tal fim, no prazo de seis meses após a aquisição ou a 

conclusão da construção, da ampliação ou dos melhoramentos, 

salvo por motivo não imputável ao beneficiário, devendo o 

pedido de isenção ser apresentado pelos sujeitos passivos até 

ao termo dos 60 dias subsequentes àquele prazo. (Números 

1,2,3,4 e 5 do artigo 46.º do EBF); 

 Ficam igualmente isentos de IMI os prédios ou parte de 

prédios construídos de novo, ampliados, melhorados ou 

adquiridos a título oneroso, quando se trate da primeira 

transmissão, na parte destinada a arrendamento para 

habitação, desde que reunidas as condições legalmente 

exigidas, iniciando-se o período de isenção a partir da data da 

celebração do primeiro contrato de arrendamento. (números 1, 

3, 4 e 5 do artigo 46.º do EBF); 

 Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são 

passíveis de isenção de IMI por um período de 5 anos, a contar 

do ano, inclusive da conclusão da mesma reabilitação, podendo 

ser renovada por um período adicional de 5 anos. As ações de 

reabilitação têm que ter iniciado após 1 de janeiro de 2008 e 

estar concluídas até 31 de dezembro de 2020; 

 Os prédios urbanos têm que se localizar em Áreas de 

Reabilitação Urbana ou têm de ser prédios arrendados 

passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos 

artigos 27.º e seguintes do NRAU. Esta isenção está 

dependente de deliberação da Assembleia Municipal do 
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respetivo município onde se insere o prédio urbano. (Números 

7, 19, 20, 21, 22 e 23 do artigo 71.º do EBF). 

Imposto Municipal 

sobre Transmissões 

onerosas de 

Imóveis (IMT) 

 Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios classificados 

como de Interesse Nacional, de Interesse Público ou de 

Interesse Municipal, nos termos da legislação aplicável (Lei n.º 

107/2001, de 8 de Setembro). (alínea g) do artigo 6.º do Código 

do IMT); 

 Ficam isentas de imposto municipal sobre as transmissões 

onerosas de imóveis as aquisições de prédios urbanos 

destinados a reabilitação urbanística, desde que, no prazo de 

três anos a contar da data de aquisição, o adquirente inicie as 

respetivas obras, 

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

autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a 

habitação própria e permanente, na primeira transmissão 

onerosa do prédio reabilitado, quando localizado em Área de 

Reabilitação Urbana. As ações de reabilitação têm que ter 

iniciado após 1 de janeiro de 2008 e estar concluídas até 31 de 

dezembro de 2020. Os prédios urbanos têm que se localizar em 

Áreas de Reabilitação Urbana ou têm de ser prédios arrendados 

passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos 

artigos 27º e seguintes do NRAU. Esta isenção está dependente 

de deliberação da Assembleia Municipal do respetivo município 

onde se insere o prédio urbano. (Números 8, 19, 20, 21, 22 e 23 

do artigo 71.º do EBF); 

 

4.1 Outros Benefícios Fiscais 

Para além dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, descrevem-se incentivos 

fiscais em sede de Imposto sobre Rendimentos de pessoas Coletivas (IRC), Imposto sobre 

Rendimentos de pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA). 

Âmbito Fiscal Benefícios 

Imposto sobre o 

Rendimentos de 

pessoas Coletivos 

(IRC) 

 Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza 

obtidos por fundos de investimento imobiliário que operem de 

acordo com a legislação nacional, desde que se constituam 

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. (Números 1 e 2 do artigo 71.º do EBF). 

Imposto sobre o 
 Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos 

fundos de investimento referidos no número anterior, pagos ou 
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Rendimento 

Singular (IRS) 

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%, excetuando 

as situações referidas no EBF. (n.º 2 do artigo 71.º 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 Estatuto 

dos Benefícios Fiscais 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 71.º do 

EBF); 

 São dedutíveis à coleta, até ao limite de 500€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação de imóveis localizados em Área de Reabilitação 

Urbana 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 

NRAU que sejam objeto de ações de reabilitação. (n.º 4 do 

artigo 71.º 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, recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação. (n.º 5 do artigo 71.º 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, 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 NRAU, que sejam objeto de ações 

de reabilitação. (n.º 6 do artigo 71.º do EBF). 

Imposto sobre o 

Valor Acrescentado 

(IVA) 

Às seguintes verbas aplica-se a taxa reduzida de 6%: 

 Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em 

diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços 

públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas 

críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de 

intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) 

delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de requalificação e 

reabilitação de reconhecido interesse público nacional; 
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 As empreitadas de reabilitação de imóveis que, 

independentemente da localização, sejam contratadas 

diretamente pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU), bem como as que sejam realizadas no âmbito 

de regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação 

de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados 

financeiramente pelo IHRU. (Lista I anexa ao Código do IVA). 

 

Importa ainda salientar que existem outros incentivos fiscais à reabilitação urbana, mas que são 

independentes da localização da ação de reabilitação, isto é, aplicam-se em qualquer ação de 

reabilitação em todo o território municipal, como é o caso das majorações e minorações ao 

nível do IMI, a implementação de uma “Via Verde” no controlo prévio das operações 

urbanísticas que digam respeito a reabilitação urbana, nomeadamente apoio no 

acompanhamento dos projetos, acompanhamento ao nível arqueológico, quando necessário, 

bem como isenção de taxas urbanísticas. 

O município de Penela entende que o tempo que medeia entre esta primeira fase de aprovação 

da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ferraria de São João e a próxima etapa de 

apresentação, discussão e aprovação da Operação de Reabilitação Urbana propriamente dita, 

poderá ser vantajoso para promover uma discussão técnica e política alargada em torno do 

quadro de benefícios fiscais e incentivos municipais à reabilitação urbana, eventualmente com a 

apresentação de uma proposta mais ambiciosa, que deverá constar da Estratégia de 

Reabilitação Urbana ou Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 

5. ACESSO AOS APOIOS E INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE 
REABILITAÇÃO 

Os incentivos fiscais consagrados no presente documento são aplicáveis aos imóveis objeto de 

ações de reabilitação iniciadas após 1 de Janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 

de Dezembro de 2020. [ponto 20, art.º 71 EBF] 

São abrangidas pelo presente regime as ações de reabilitação que tenham por objeto imóveis 

que preencham, pelo menos, uma das seguintes condições: 

a) Sejam prédios urbanos arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos 

termos dos artigos 27.º e seguintes do Novo Regime Jurídico do Arrendamento Urbano 

(NRAU); 

b)  Sejam prédios urbanos localizados em 'áreas de reabilitação urbana'. [ponto 21, art.º 71 

EBF]. 
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Consideram-se:  

a) 'Ações de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir adequadas características 

de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários 

edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu 

logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, 

com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois 

níveis acima do atribuído antes da intervenção;  

b) 'Área de reabilitação urbana' a área territorialmente delimitada, compreendendo 

espaços urbanos caracterizados pela insuficiência, degradação ou obsolescência dos 

edifícios, das infraestruturas urbanísticas, dos equipamentos sociais, das áreas livres e 

espaços verdes, podendo abranger designadamente áreas e centros históricos, zonas de 

proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação, nos termos da Lei de 

Bases do Património Cultural, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas 

consolidadas;  

c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos 

do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de Dezembro para efeito 

de atualização faseada das rendas ou, quando não seja o caso, classificado pelos 

competentes serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, com referência 

aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo 33.º do NRAU. 

Para que sejam concedidos os apoios e incentivos fiscais previstos no presente documento, é 

necessário: 

1. Solicitar a determinação do nível de conservação do prédio urbano ou de fração 

autónoma, que é ordenada pela câmara municipal oficiosamente ou a requerimento do 

proprietário ou do arrendatário; 

2. A determinação do nível de conservação é efetuada através de vistoria técnica, e antes 

da intervenção no edifício e segue o disposto 266-B/2012, de 31 de dezembro e no 

NRAU; 

3. Quando da determinação resulte um nível de conservação mau ou péssimo, o 

proprietário ou arrendatário pode requerer à câmara municipal a descrição das obras a 

efetuar para se atingir o nível médio. 

4. Quando for atribuído ao prédio o nível médio ou bom, o proprietário ou arrendatário 

pode ainda requerer a descrição das obras necessárias para se atingir nível superior. 

5. Uma vez terminada a intervenção no edifício, é solicitada nova vistoria para atribuição 

do novo nível do estado de conservação. 


