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 Proposta de delimitação da Área de Reabilitação do Rabaçal 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A presente proposta de delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana para o Rabaçal, 

enquadra-se no regime jurídico da reabilitação urbana (DL 307/2009, de 23 de outubro, 

recentemente alterado e 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 
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Reabilitação Urbana ou de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana), prazo após o qual 

a caducará a delimitação. 

 

2. DELIMITAR A 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. 

 

2.2. 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), 
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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. 

2.3. Aprovar a 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). 

 

No entanto, importa clarificar que esta proposta de delimitação da ARU para o Rabaçal, resulta já 

de um processo mais maturado de reflexão estratégica em torno da reabilitação urbana dos 

espaços centrais da vila.  

Com efeito, o Município de Penela determinou a elaboração do Plano de Urbanização do Rabaçal 

em 2001, tendo acabado por revogar esta decisão aquando da revisão do PDM de Penela.  

No essencial tratava-se de um plano para um aglomerado ainda com traços de uma ruralidade 

bem acentuados e sem dinâmicas urbanas significativas. Por isso a estratégia de concretização e 

execução do plano seria muito orientada pela dinâmica dos proprietários. 

A elaboração do Plano de Urbanização do Rabaçal obrigou a repensar o território urbano, gerindo 

aptidões inquestionáveis e tentando de forma coerente responder a anseios de desenvolvimento, 

em parte travados pela escassez de oferta de terrenos para fixação da população mais jovem.  

Tal como na maioria das propostas de ordenamento do território, a preocupação predominante 

na construção Plano, é o desenhar de complementaridades de usos e ocupações que atenda à 

especificidade urbana, às tendências e pressões de ocupação, que racionalize o uso do território e 

estruture territorialmente as diferentes formas de socialização. 

 

Assim, a proposta de Plano procurava orientar a transformação no sentido de reabilitar as áreas 

mais débeis do ponto de vista urbano: 

 incentivo à recuperação e utilização dos espaços ;  

 apostar na intervenção no espaço público como principal âncora de qualificação espacial; 

 e dotar o aglomerado de uma rede de equipamentos de utilização coletiva adequada às 

necessidades existentes e ao cenário urbano proposto. 
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5. PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

O município definiu como área de intervenção base os limites estabelecidos no âmbito do Plano 

de Urbanização do Rabaçal. Como já foi referido, este documento, apesar de nunca ter sido 

publicado, tem sido um referencial inevitável na orientação estratégica da atuação do município 

ao nível do planeamento e ordenamento do tecido urbano do Rabaçal. 

 

 

Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Rabaçal 
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Núcleos de 
ocupação 
primária 

Ocupações 
lineares 

contínuas 

 

5.1. Diagnóstico da área de intervenção 

Estamos na presença de um aglomerado originalmente polinucleado cujo processo natural de 

expansão fez com que a forma linear se fosse assumindo como modelo mais evidente. 

A conjuntura social e territorial é visível no grau de abandono e degradação do património 

edificado e na debilidade da malha urbana. 

 

Territorialmente contido, o aglomerado do Rabaçal foi-se desenvolvendo ao longo da estrada de 

ligação Condeixa-Ansião. À margem dos processos de pressão urbanística, foi-se construindo de 

forma linear, privilegiando relações com a envolvente agrícola e natural. O modelo de ocupação 

original, não foi sendo alterado com as novas ocupações, sendo de referir que algumas das 

intervenções mais recentes começam a construir uma malha e tecido urbano de características 

menos orgânicas, gerando novos cenários que importa integrar. 
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A forma das construções propicia e influencia a apropriação dos espaços não construídos e as 

relações de vizinhança.  

A tipologia unifamiliar aparece neste território, muito associada ao crescimento linear ao longo 

das principais vias. A morfologia em banda é a mais tradicional em toda a área plano, marcando 

a linearidade e continuidade das frentes construídas ao longo das vias. 

 

A habitação isolada, que aparece na zona envolvente ao centro, marca a rutura com um modelo 

socialmente associado a ruralidade e de certa forma a pobreza. Assim associado a fenómenos 

socioculturais de vontade de rutura, assiste-se à rutura de modelos de ocupação territorial.  

A coerência da imagem urbana depende das relações entre o antigo e o novo, daí que as novas 

formas de ocupação devam respeitar as imagens urbanas consolidadas. Os alinhamentos e 

afastamentos à via são regras a estabelecer mediante as morfologias urbanas mais adequadas a 

cada território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia unifamiliar em banda. Modelo do núcleo consolidado, características da génese 

do aglomerado.  

Espaço público confina diretamente com as edificações. O espaço não construído privado 

é quase inexistente, ocorrendo apenas sob a forma d logradouro traseiro.  

Tipologia unifamiliar isolada. Modelo característico das novas construções na periferia do 

núcleo mais antigo. 

O espaço não construído é incorporado no lote, havendo por isso uma relação muito 

ténue com o espaço público. 
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5.2. Estruturação urbana 

Na presença de um território marcadamente rural caracterizado por um crescimento linear é 

difícil delimitar unidades espaciais de ocupação. 

A delimitação de unidades de análise não se baseia em nenhuma fórmula rígida, apenas se adota 

como forma de simplificação para a caracterização de uma área quase homogénea em termos 

morfológicos e funcionais. 

Assim sendo são identificados seis lugares de estruturação urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Ordem | 2 – Rabaçal Norte_1 | 3 – Rabaçal Norte _2 | 4 – Patões | 5 – Rabaçal Centro | 6 – Rabaçal Sul 

 

 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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1. Ordem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pequeno lugar situa-se no sopé da montanha que delimita a Poente a vila do Rabaçal.  

O casario distribui-se entre a função habitacional e o apoio à agricultura – palheiros. A 

topografia definiu a estrutura de ocupação orgânica que ocupou a margem Sul do arruamento 

de ligação a Chanca. É neste aglomerado que se encontra a única estrutura urbana nucleada. 

É a partir deste lugar que se desenvolvem alguns caminhos rurais de interesse, nomeadamente 

um acesso às ruínas da villa romana e um caminho a meio encosta a Poente da vila. 
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2. Rabaçal Norte-1 

 

 

Na entrada Norte da vila, depois de algumas construções recentes, encontra-se um conjunto 

de construções antigas cujo estado de conservação é o espelho de um abandono continuado.  

Neste pequeno lugar as funções predominantes dividem-se entre a habitação e o apoio à 

atividade agrícola. A estrutura sem saída confere a este lugar um carácter intimista, parecendo 

tratar-se de um arruamento privado. 

As poucas construções existentes estão, na sua maioria, devolutas e num avançado estado de 

degradação. 
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3. Rabaçal Norte-2 

 

 

 

 

 

 

Avançando para Sul em direção ao centro da vila, encontra-se um lugar com uma morfologia 

bastante particular, uma vez que com a rua principal pouca relação desenvolve. Condicionado 

pelas cotas do terreno, a estruturação deste lugar dá-se noutro patamar que não o patamar da 

rua principal. Os acessos são feitos por dois caminhos sem saída.  

A nível funcional a habitação e o apoio à agricultura são as mais relevantes neste lugar. Os 

caminhos que dão acesso aos terrenos agrícolas são elementos presentes e que marcam o 

cariz rural desta pequena aglomeração de edifícios. 

Também neste lugar a degradação dos edifícios marca a imagem que dele se retém. 
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4. Patões  

 

 

 

 

 

De pequena dimensão, Patões surge no meio de um território marcadamente agrícola. 

Este lugar é constituído por um pequeno conjunto de casas que se implantaram à face de um 

arruamento. A ligação aos terrenos agrícolas perde-se no espaço, tal é a comunhão entre o 

edificado a envolvente. 
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5. Rabaçal Centro 

 

 

 

 

Este é o lugar mais central do Rabaçal. Constituído de forma linear ao longo do principal 

eixo de estruturação e atravessamento da vila é aqui que se encontram as poucas unidades 

de comércio e serviços e se concentram a maioria dos equipamentos. 

Os afastamentos descontínuos, as volumetrias variáveis e o não tratamento do espaço 

público fazem deste lugar uma unidade de intervenção prioritária.  

À sua centralidade não corresponde uma qualificação adequada dos espaços públicos. Os 

problemas de estacionamento, o tráfego de passagem e a inexistência de circuitos para 

peões são algumas das condicionantes ao funcionamento e qualificação deste espaço 

central. 

Importa equacionar as relações com a envolvente e as necessidades que é necessário 

suprir advindas da polarização de serviços e equipamentos neste lugar. 
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6. Rabaçal Sul 

 

Esta estrutura linear desenvolve-se perpendicularmente ao centro da vila.  

Estruturado por um arruamento, neste LEU encontram-se habitações unifamiliares isoladas 

e os equipamentos de ensino e desporto – maiores consumidores de espaço. A falta de 

passeios é um problema evidente nesta malha urbana. 

Este lugar foi transformado pela concretização de um loteamento de tipologia unifamiliar 

com 41 fogos. 
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5.3. Espaço Não Construído 

A estrutura espacial, constituída pelos espaços de circulação e de estar, é normalmente mais 

antiga que o espaço construído, sendo ao longo dos anos menos transformada e adulterada. São 

os espaços públicos que nos mostram a forma de ocupação do aglomerado e a funcionalidade 

que as várias zonas teriam e têm. 

Estes espaços, que surgem em vários momentos da história, vêm dar resposta a necessidades 

completamente distintas, muitas vezes surgem como espaços nobres e geometricamente bem 

definidos para marcar elementos construídos, outras vezes como espaços onde acontecimentos 

populares foram tendo lugar (feiras, festas), outras vezes, os mais residuais, surgem como 

simples adaptações do espaço construído ao relevo. 

A multiplicidade da natureza e lógica destes espaços, não os torna elementos isolados, mas sim 

partes de uma rede de espaços fluídos e complementares que foram ganhando vida, à medida 

que foram sendo apropriados pela população, uns com significado num universo mais restrito e 

outros com significado de maior amplitude. 

Os espaços de estar que é possível identificar e caracterizar na vila do Rabaçal são os seguintes: 

 

A_ Largo Noroeste; B_ Largo da Fonte; C_ Largo entrada Norte; D_ Largo Capela de S. João; E_ Alargamento 

rua Central; F_ Largo da Capela 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Para além dos espaços de estar, numa rede de espaços públicos devem existir acontecimentos 

que convidem à sua utilização. No caso do Rabaçal existem alguns elementos de interesse que se 

afirmam como elementos âncora para a criação de um percurso pedonal urbano.  

A villa romana do Rabaçal, o espaço museu e os equipamentos desportivos são considerados os 

elementos âncora existentes (círculos assinalados na planta). Para além destes, seria desejável a 

criação de elementos espacialmente intermédios (retângulos assinalados na planta) que 

quebrem a monotonia do simples percurso. 

No que se refere ao sistema de espaços públicos na vila do Rabaçal pode-se afirmar que apesar 

das inúmeras potencialidades advindas do enquadramento paisagístico, da presença de grandes 

extensões de espaços naturais de fácil acesso através do aglomerado, não existem espaços livres 

de usufruto público em todo o aglomerado. 

A vila carece de uma intervenção profunda ao nível do espaço público, concretizando-se um 

corredor ao longo de todo o aglomerado. Pretende-se criar a possibilidade de ligação pedonal dos 

elementos âncora existentes – villa romana, museu e equipamentos desportivos.  

Estrategicamente o tratamento dos espaços públicos numa lógica de rede é uma das principais 

alavancas para o desenvolvimento sustentado da vila do Rabaçal, rica em elementos de interesse 

mas com dificuldade em encontrar um modelo urbano de equilíbrio. 

 

6. 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. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA E DE 
EXECUÇÃO DA RESPETIVA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

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

conferidas no RJRU. 
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8. 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 do centro histórico, 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 a possibilidade para 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 RJRU estabelece a necessidade do município que pretenda levar a cabo uma operação de 

reabilitação urbana (independentemente do modele 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. 
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Deste modo, com a aprovação da ARU do Rabaçal, 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 seguintes benefícios fiscais: 

 IMI – os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção por um 

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

podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos (nº 7 do Artigo 71º do 

EBF) (depende de deliberação da Assembleia Municipal);  

 IMT – são passíveis de isenção 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 (nº 8 do Artigo 71º do EBF) (depende de 

deliberação da Assembleia Municipal); 

 IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados 

com a reabilitação, até ao limite 500€ (nº 4 do Artigo 71º do EBF);  

 Mais-valias – tributação à taxa reduzida de 5%, quando estas sejam inteiramente 

decorrentes da alienação de imóveis reabilitados localizados em ARU e recuperados nos 

termos das respetivas estratégias de reabilitação de urbana (nº 5 do Artigo 71º do EBF);  

 Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida 5% quando os rendimentos sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis localizados em ARU e recuperados 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação de urbana (nº 6 do Artigo 71º do 

EBF);  

 Isenção de IRC, desde que pelo menos 75% dos seus ativos sejam imóveis sujeitos a 

ações de reabilitação localizadas em ARU;  

 Tributação das unidades de participação à taxa especial de 10%, em sede de IRS e IRC, 

nos termos previstos nos números 2 e 3 do Artigo 71º do EBF. 

 

Outra importante medida de estímulo aos processos de reabilitação urbana em ARU decorre do 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), mais concretamente em concordância 

com o Artigo 18º:   

 IVA – será aplicada a taxa reduzida de 6% em 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. 
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8.2. OUTROS INCENTIVOS 

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 agravamentos 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 do Rabaçal 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. 
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9. 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] 

 

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

intervenção no edifício e segue o disposto no Decreto-Lei n.º 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. 

 

 




