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1. INTRODUÇÃO 

A presente proposta de delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana para a Cumieira, 

enquadra-se no regime jurídico da reabilitação urbana (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 

a caducará a delimitação. 
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2. DELIMITAÇÃO DA ARU  

A delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana determina a assunção pelo Município da 

necessidade de congregar nessa área, um conjunto de intervenções e investimentos integrados, 

em consequência de uma estratégia previamente definida, assegurando a salvaguarda do 

património edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território. 

No caso de o Município optar por uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática, a sua 

aprovação constitui causa de utilidade pública para efeitos de expropriação, venda forçada ou 

constituição de servidões. 

A aprovação das delimitações das ARU e a aprovação das ORU através de instrumento próprio 

são da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Se a 

aprovação da ORU for efetuada por via de plano de pormenor, o processo de elaboração, 

acompanhamento e aprovação do Plano de Pormenor, será desenvolvido de acordo com a 

tramitação estabelecida no RJIGT. 

De referir que a aprovação da ORU por instrumento próprio é precedida de parecer não 

vinculativo do IHRU, e submetida a discussão pública nos termos previstos no RJIGT. 

2.1. Efeitos 

A aprovação da delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana obriga o Município a definir os 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, a conceder aos 

proprietários e detentores de direitos sobre o património edificado, objeto das ações de 

reabilitação urbana [artigo 14º]. 

 

A delimitação da ARU produz os seguintes efeitos: 

 

1. Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais associados aos impostos municipais, 

nomeadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis (IMT). 

2. Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à 

reabilitação urbana, nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 

Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de 

pessoas Coletivas (IRC). 

3. Compromete o município a aprovar uma operação de reabilitação urbana para esta área num 

prazo máximo de três anos, sob pena de caducidade da ARU. 
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2.2. Aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana [artigo 13º] 

Para a definição da área a submeter a reabilitação urbana, a Câmara Municipal terá de: 

 Deliberar previamente sobre a necessidade de promover a Reabilitação Urbana através da 

aprovação da delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana e da respetiva Operação 

de Reabilitação Urbana. 

 Definir que a aprovação da delimitação de Área de Reabilitação Urbana tenha lugar em 

momento anterior à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana. 

 Decidir se o respetivo projeto de delimitação será elaborado pelo Município ou por uma 

empresa do setor empresarial local, solicitar a sua elaboração e estabelecer previamente 

os respetivos objetivos [nº 3 do artigo 13º]. 

 Aprovar a proposta de delimitação de Área de Reabilitação Urbana, contendo: Memória 

descritiva e justificativa, incluindo os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; Planta com correspondência cadastral 

com a delimitação da Área abrangida; Quadro com os benefícios fiscais associados aos 

impostos municipais sobre o património (IMI, IMT), nos termos da alínea a) do artigo 

14º. 

 Submeter o projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana, à aprovação da 

Assembleia Municipal [nº 1 do artigo 13º]. 

 Receber da Assembleia Municipal o ato de aprovação da delimitação de Área de 

Reabilitação Urbana, integrando os elementos indicados na alínea b) e simultaneamente: 

 Enviar para publicação através de aviso na 2ª série do Diário da Republica, e divulgado na 

página eletrónica do município [nº 4 do artigo 13º]; 

 Remeter ao IHRU, por meios eletrónicos 1 [nº 5 do artigo 13º]; 

A aprovação da delimitação da área de reabilitação urbana caducará, se, no prazo de 3 anos, não 

for aprovada a correspondente ORU [artigo 15º]; 
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3. METODOLOGIA 
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4. OBJETIVOS 

Tendo o Município de Penela optado por esta tramitação faseada, e de acordo com o RJRU, a 

proposta que agora se apresenta deverá conter ao abrigo da legislação vigente:  

 A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da 

área abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;  

 A planta com a delimitação da área abrangida;  

 O quadro 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). 

A reabilitação urbana da Cumieira deverá, entre outros objetivos, assegurar a reabilitação do 

tecido urbano degradado ou em degradação, melhorar as condições de habitualidade e de 

funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços edificados, promover a 

sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica do espaço urbano, qualificar e integrar 

as áreas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e coesão territorial, e 

desenvolvendo novas soluções para a captação de famílias, procurando assim dar resposta a 

uma necessidade social, a habitação. 

Estrategicamente e em particular no que se refere ao perfil funcional da Cumieira, torna-se 

importante: 

 Recuperar e valorizar a estrutura urbana; 

 Requalificar e valorizar o património construído reforçando a aposta no turismo; 

 Requalificar os equipamentos existentes e os seus espaços envolventes; 

 Desenvolver novas soluções para a captação de famílias, procurando igualmente dar 

resposta às necessidades sociais; 

 Requalificar o espaço público e as redes de infraestruturas existentes;  

 Promover o ordenamento eficaz do tráfego e dos espaços destinados a estacionamento; 

 Promover atividades culturais, desportivas e de lazer; 

 Promover e incentivar o empreendedorismo associado à prestação de serviços na área 

dos cuidados à população sénior 
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5. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A Câmara Municipal de Penela definiu como área de intervenção base para a Área de Reabilitação 

Urbana de Cumieira a área correspondente ao seu núcleo urbano consolidado, que abrange a 

área central do aglomerado urbano, na qual se localizam a Junta de freguesia, o Centro Cultural, a 

Igreja matriz e o espaço público envolvente, bem como o seu núcleo urbano primitivo, que 

corresponde, sensivelmente, a área classificada como Espaço Central, no âmbito da 1ª revisão do 

Plano Diretor Municipal de Penela.  

 

Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Cumieira 
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5.1. Caraterização da área de intervenção 

O concelho de Penela localiza-se a Sul do Distrito de Coimbra, possui uma área de 134,80 Km2 e 

uma população residente de 5980 habitantes, que tem vindo progressivamente a decrescer (a 

variação da população residente entre 2001 e 2011 foi de -9,3%, segundo dados dos CENSOS de 

2011). O município é composto por quatro Freguesias – Podentes, Espinhal, Cumieira e União de 

Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, e é limitado a norte pelo município de 

Miranda do Corvo, a leste por Figueiró dos Vinhos, a sudoeste por Ansião, a oeste por Soure e a 

noroeste por Condeixa-a-Nova. 

A freguesia da Cumieira possui uma área de 21,29 km2 e, de acordo com os CENSOS de 2011, 

apresentava uma população residente de cerca de 1072 habitantes. 

As principais ligações rodoviárias no concelho fazem-se sobretudo a partir da EN 110, que 

atravessa todo o concelho, e da EN 347 (vulgarmente 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. 

Os postos de trabalho, a educação, comércio e a indústria são os principais motores dos 

movimentos pendulares existentes que se efetuam sobretudo entre Penela e Coimbra, Condeixa-

a-Nova, Soure, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Miranda e Tomar. Esta 

interligação contínua e recíproca promove um contacto cultural constante proporcionando um 

desenvolvimento interativo a todos os níveis. 

A Cumieira nasceu de um núcleo orgânico de casas e construções vernáculas adaptadas á 

topografia do local salvaguardando as áreas de várzea agrícola.  

O aglomerado da Cumieira assumiu três fases de desenvolvimento diferenciadas e relacionadas 

com o crescimento e estabilização da população.  

Até ao final do século XIX, o aglomerado apresentava uma concentração de construções na zona 

central essencialmente destinadas a habitação permanente.  

Depois, até à década de 60, assistiu-se a uma ligeira expansão da zona residencial, em parte 

resultado do crescimento demográfico verificado, bem como de capital enviado pela emigração. 

Por fim, até à atualidade, tem-se verificado o aparecimento de novas unidades residenciais, que 

não tiveram um impacte significativo na forma de ocupação do aglomerado, mantendo-se até 

hoje as relações com a envolvente agrícola e natural.  
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ESPAÇO EDIFICADO 

A Cumieira, onde se identifica um núcleo primitivo a partir do qual o aglomerado se expandiu, 

apresenta alguns serviços e equipamentos de proximidade. O aglomerado é constituído 

maioritariamente por moradias em banda na zona mais antiga, e em lote formatado nas 

restantes zonas do aglomerado.  

Os edifícios da área urbana apresentam na sua maioria um estado de conservação razoável, 

carecendo especial atenção os que se localizam no seu núcleo urbano antigo, onde existem 

diversos edifícios devolutos, o que contribui para a agravamento do seu estado de conservação. 

Esta área é bastante condicionada, por um lado, por problemas afetos à circulação viária e 

estacionamento, por outro lado, pelo facto de os espaços disponíveis serem na sua totalidade 

propriedade privada, o que, associado à demarcação cadastral, provoca grande dificuldade em 

promover um planeamento urbano coerente. 

 

Fig. 1 Edifícios devolutos e arruamentos existentes no núcleo urbano antigo 

Da análise à malha urbana existente é evidente uma estrutura de crescimento direcional ao longo 

dos arruamentos existentes. A consolidação destes aglomerados urbanos de matriz linear, em 

que a rua ou o caminho dotadas das infraestruturas básicas são determinantes para a 

viabilização das construções, não permite o melhor aproveitamento do espaço urbano 

disponível.  

Em relação ao património construído destaca-se claramente a Igreja Matriz da Cumieira, que já 

existiria no século XV, apresentando, contudo, vários elementos da época renascentista, dos 

quais se destacam o sacrário barroco em talha dourada, que se encontra no altar de uma das 

capelas laterais, e a abóbada renascentista da Capela do Sacramento, onde estão guardadas duas 

esculturas.  
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Fig. 2 Igreja Matriz da Cumieira  

 

ESTRUTURA VIÁRIA 

A Estrutura Viária local é composta por uma via distribuidora secundária, por vias de distribuição 

local com comunicação às vias de acesso e por espaços de estadia.  

A via distribuidora secundária apresenta-se como a via estruturante local, que serve de espinha 

dorsal à rede de arruamentos locais, e que tem por objetivo fundamental a distribuição do tráfego 

com destino à malha urbana através dos nós de acesso, com conexões nas entradas e saídas. 

 

                  Fig. 3 Via de distribuição local                                 Fig. 4 Via distribuidora estruturante  

As vias de distribuição local têm como principal função comportar o tráfego local de acesso às 

construções e a outras atividades que se inserem no tecido urbano. O estacionamento é 

compatível com o tráfego existente, bem como com as atividades de ordem social e lazer. Estas 

vias têm como objetivo dar prioridade ao tráfego pedonal, onde a circulação viária deverá ser feita 

a velocidade reduzida. 



 Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Cumieira 
 

11 
 

As vias de acesso local, delimitadas pelas construções existentes, constituem pequenos 

arruamentos no espaço urbano de traçado exíguo. 

As zonas de estadia, que se localizam dentro do aglomerado, compreendem os largos (o Largo 

da Igreja, a Praceta José dos Santos e o Largo do Cruzeiro) e pequenas bolsas no 

desenvolvimento dos percursos de circulação pedonal. 

 

DINÂMICA ECONÓMICA E SOCIAL 

Em termos de população residente para o período 1991-2001, a freguesia da Cumieira registou 

uma perda de 149 indivíduos, que espelha o envelhecimento generalizado que se tem verificado 

na Região Centro, registando um saldo negativo de 10,5%. 

A consulta de dados mais recentes, referentes ao período de 2011-2011, permite aferir que a 

dinâmica populacional da freguesia indicia uma tendência semelhante à última década censitária, 

revelando uma perda populacional na ordem dos 202 indivíduos (15,9%). 

Analisando a evolução da população residente na sede freguesia da Cumieira para o período 

1991-2001, verificou-se um fenómeno semelhante ao da freguesia, registando-se uma variação 

negativa (9,6%) correspondente a menos 15 habitantes. 

No período de 2001-2011, manteve-se a tendência de decréscimo da população residente na sede 

de freguesia, revelando uma perda de 36 indivíduos (25,4%). 

Na análise respeitante ao número de famílias, registou-se, para a freguesia da Cumieira, um 

ligeiro decréscimo entre 1991 e 2001, com uma variação negativa de 1,4%, correspondente a 

menos 7 famílias. No período respeitante a 2001-2011, a freguesia registou uma maior perda do 

número de famílias, na ordem das 56 famílias, correspondendo a 11,7%.  

A sede de freguesia manteve a mesma tendência de perda de famílias, registando no período de 

1991-2001 uma redução de 7 famílias (13%). 

No que se refere ao número de alojamentos, registou-se, na freguesia da Cumieira, para o 

período de 1991-2001, uma evolução crescente na ordem dos 59 alojamentos (9,8%). Esta 

tendência manteve-se na década de 2001-2011, com um aumento de 165 alojamentos (20%). 

A sede de freguesia da Cumieira registou, no período de 1991-2001, um crescimento positivo 

mais lento do número de alojamentos, na ordem dos 2 alojamentos (3%). 
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1991 2001 2011 

Freguesia 
Aglomerado 

urbano 

Total 
Indivíduos 
Residentes 

Total 
Alojamentos 

Total 
Famílias 
Clássicas 

Total 
Indivíduos 
Residentes 

Total 
Alojamentos 

Total 
Famílias 
Clássicas 

Total 
Indivíduos 
Residentes 

Total 
Alojamentos 

Total 
Famílias 
Clássicas 

Cumieira  1423 603 484 1274 662 477 1072 827 421 

 Cumieira 157 67 54 142 47 69 106   

 

REDE DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA 

A existência de equipamentos de utilização coletiva e serviços de apoio à comunidade é um 

indicador fundamental para a afirmação de uma estratégia de desenvolvimento local. Num 

território em perda demográfica, assume-se como fundamental a oferta de um ambiente urbano 

de qualidade, capaz de atrair novos habitantes e talentos, bem como manter os que nele nascem, 

residem e trabalham. 

A freguesia da Cumieira detém alguns equipamentos de apoio à população, dos quais se 

destacam o Jardim de Infância da Cumieira, que oferece o ensino pré-escolar, e a Escola Básica 

Cumieira, onde funciona o 1º Ciclo do Ensino Básico, ambas pertencentes à unidade de gestão 

do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro. 

 

           Fig. 5 Jardim de Infância e 1.º CEB                                           Fig. 6 Centro de Dia             

No que respeita à ação social, a freguesia possui um Centro de Dia, em funcionamento desde 

2006, localizado na sede de freguesia, que garante também serviço de apoio domiciliário aos 

seus utentes.  

O concelho apresenta já alguma dificuldade de resposta ao nível dos equipamentos de ação 

social, particularmente na valência de lar de idosos/cuidados continuados, neste sentido, e de 

forma a dar resposta às necessidades atuais e futuras, está prevista a construção de instalações 

para um lar de idosos na sede de freguesia da Cumieira. 
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Relativamente aos equipamentos culturais, destaque para o Centro Cultural da Cumieira, como 

estrutura de apoio a um conjunto de atividades culturais, desportivas e de lazer que decorrem ao 

longo do ano, desenvolvidas pela Kumytuna – Associação Cultural.  

A Kumytuna – Associação Cultural é uma associação que, além de organizar e participar num 

conjunto de atividades culturais e desportivas na sua freguesia, dá nome a um Grupo de Música 

Popular, que já realizou diversas atuações, quer a nível local, quer a nível nacional. 

No que diz respeito aos equipamentos desportivos, a população da freguesia da Cumieira tem ao 

seu dispor um campo de futebol, abandonado há já alguns anos, e um polidesportivo, a 

necessitar de requalificação.  

6. A ESTRATÉGIA 

Na estratégia de desenvolvimento do município considera-se fundamental a articulação de uma 

série de sectores, nomeadamente educação, turismo, cultura e património, ação social, 

urbanismo, habitação e economia, onde deverão encontrar-se estratégias complementares nas 

diferentes áreas da administração pública, que complementem e incentivem o processo de 

reabilitação. 

Neste sentido é essencial que a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do núcleo urbano da 

Cumieira venha permitir juntamente com a definição e aprovação da sua respetiva Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU), o desenvolvimento e concretização de ações de reabilitação e de 

regeneração urbana. 

Para a concretização deste propósito, a Câmara Municipal de Penela irá optar pela realização de 

uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática. Para aprovar a ORU, a desenvolver na ARU 

delimitada, antes da sua caducidade, a Câmara Municipal, deverá, segundo a Lei nº32/2012, de 

14 de Agosto, deliberar se a aprovação do projeto de operação de reabilitação urbana, será 

efetuada através de plano de pormenor de reabilitação urbana (PPRU) ou de instrumento 

próprio. A ORU Sistemática deverá ser orientada por um Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana organizado de acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei nº32/2012, de 14 de Agosto. 

Assume-se necessário suster a expansão urbana em benefício da recuperação urbana dos 

aglomerados urbanos e da sustentabilidade do concelho. A crescente perda de população que se 

tem verificado na Cumieira recomenda uma aposta na sua revitalização, uma vez que se trata de 

uma área urbana consolidada, dotada de infraestruturas e serviços, tornando-se assim mais 

vantajoso, até do ponto de vista económico, potenciar as infraestruturas existentes  



 Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Cumieira 
 

14 
 

Assume-se assim a grande preocupação em criar condições, não só para manter os seus 

residentes, mas também potenciar a atracão de novas famílias, tornando-se essencial criar 

formas de desenvolvimento urbano equilibrado e ordenado, promovendo a qualidade de vida aos 

seus utilizadores. 

Conjuntamente com as medidas específicas a aplicar no edificado e no espaço público existente, 

adota-se também uma estratégia que visa a coerência urbanística do território, assumindo-se a 

gestão urbanística sustentada na vontade de recuperar e revitalizar os núcleos “históricos”, 

melhorando a qualidade de vida no espaço urbano, sem negligenciar a proteção e a contenção da 

estrutura urbana. 

Outro dos constrangimentos que a Cumieira encerra prende-se com a excessiva carga de 

passivos socias (pensões, reformas, complementos de rendimento e subsídios), neste sentido é 

essencial que a Cumieira esteja munida de condições de acolhimento e serviços destinados à 

reabilitação, de forma a melhorar a saúde e o bem-estar da população mais envelhecida. 

Integrando a estratégia constante do PARU - Plano de Ação para a Regeneração Urbana do 

Concelho de Penela, conjuntamente com os restantes núcleos urbanos antigos consolidados, em 

articulação com a Cáritas (que possui já um centro de dia e desenvolve serviços de apoio 

domiciliário na área de influência da Cumieira), pretende-se apostar num tema claramente 

diferenciado, complementando a oferta existente no concelho ao nível destes serviços através da 

aplicação do conceito "Sénior Living", nomeadamente através das seguintes linhas de força: 

 Sector de cuidados primários (e.g. cuidados médicos e de enfermagem, fisioterapia, 

medicina preventiva); 

 Serviços pessoais e domésticos (e.g. apoio domiciliário, assistência social, limpeza, 

alimentação); 

 Serviços relacionados com a oferta de alojamento (e.g. residências assistidas para 

pessoas independentes, unidades residências para dependentes e para muito 

dependentes); 

 Serviços sociais sem fins lucrativos (voluntários); 

 Promoção a criação de serviços de proximidade. 
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6.1. Projetos implementados ou em desenvolvimento no território 

Projeto «Social Village» - Cumieira 

A tranquilidade e a contemplação da extensa paisagem da Cumieira, constituem importantes 

recursos para a área de tratamento médico, terapêutico e de lazer sustentado na recuperação, 

valorização e promoção de recursos patrimoniais e naturais existentes. Indo ao encontro destes 

propósitos, o «Social Village» é um projeto que tem como pressuposto a inclusão social e o 

combate à pobreza, oferecendo a igualdade de oportunidades, a melhoria do acesso aos 

cuidados de saúde e aos serviços sociais, e o investimento na educação e formação profissional.  

Neste sentido o projeto comtempla os seguintes objetivos: 

 Recuperar as habitações e espaços públicos da aldeia da Cumieira; 

 Criar uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados vocacionada para o tratamento 

e acompanhamento de doenças degenerativas e demência; 

 Capacitar os cuidadores informais e formais; 

 Estimular a criação de emprego, nomeadamente o autoemprego.   

 Promover o turismo de saúde e bem-estar; 

 Estimular a economia local e regional; 

 Promover os serviços de teleassistência e o envelhecimento ativo; 

 Criar um Centro de Inovação Social que inclua espaço de co-working e laboratório de 

ideias e, ainda dinamize atividades na dimensão social e de saúde; 

 Requalificar a escola do 1.º CEB num espaço intergeracional, centro de formação e 

aprendizagens e centro cultural; 

 Requalificar o polidesportivo descoberto num espaço desportivo moderno e adaptado às 

várias idades e capacidades físicas; 

 Incentivar a atividade agrícola e transformação alimentar para promover os recursos 

endógenos. 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

A aprovação das operações de reabilitação urbana terá lugar no prazo máximo de três anos após 

aprovação da delimitação. 

As operações de reabilitação urbana a desencadear através de instrumento próprio, vigorarão por 

um prazo a fixar nos instrumentos de programação, nunca superior a 15 anos. 
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8. MODELO DE GESTÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA E DE 
EXECUÇÃO DA RESPÉTIVA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

Prevê-se que a gestão da ORU seja assumida pelo próprio município com as competências 

conferidas no RJRU. 

9. APOIOS E INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE REABILITAÇÃO 

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 
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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. 

Deste modo, com a aprovação da ARU da Cumieira, 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 
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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 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); 

 

9.1. Outros Incentivos 

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 
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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 

Rendimento 

Singular (IRS) 

 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%, 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). 
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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; 

 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 Cumieira 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. 

10.  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] 



 Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Cumieira 
 

21 
 

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]. 

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; 
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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. 

 


