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Reabilitação Urbana
Actividade de grande consenso nacional, 
com consequências nos 3 pilares do 
desenvolvimento sustentável:

• Económico

• Social

• Ambiental

REABILITAÇÃO URBANA – Constrangimentos e Propostas
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3 PERSPECTIVAS:

1. A Importância das cidades no Século XXI

2. O sector da construção e do imobiliário 
como motor da economia portuguesa

3. Propostas para fazer acontecer a 
reabilitação  
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POPULAÇÃO MUNDIAL ao longo da História

REABILITAÇÃO URBANA – Constrangimentos e Propostas
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O Urbanismo como marca das necessidades, cultura e visão de cada época

Lisboa

REABILITAÇÃO URBANA – Constrangimentos e Propostas



FERNANDO SANTO6

REABILITAÇÃO URBANA – Constrangimentos e PropostasREABILITAÇÃO URBANA – Constrangimentos e Propostas

O Urbanismo como marca das necessidades, cultura e visão de cada época

Barcelona
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A CRISE DA ECONOMIA PORTUGUESA 

É CONSEQUÊNCIA 

DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 

DAS ÚLTIMAS DÉCADAS, AGRAVADA PELA 

CRISE DO SECTOR DA CONSTRUÇÃO E DO 

IMOBILIÁRIO, INICIADA EM 2002
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NECESSITAMOS DE UM NOVO MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO, 

MAS …

O CRESCIMENTO DA ECONOMIA PASSA PELO 
RECUPERAÇÃO DO SECTOR DA CONSTRUÇÃO E 

DO IMOBILIÁRIO, ATRAVÉS DA 
REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES E 

REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS, 

em vez da Construção Nova 
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EMPREGO POR SECTORES

1973 2009

Agricultura                  25 %                 11 %  ( - 14 %)

Indústria 35 % 29 %  ( - 6 %)

Serviços 40 % 60 %  ( + 20 %)

Fonte:  A Economia Portuguesa – Prof. Luciano Amaral 
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PIB POR SECTORES

1973  2009

Agricultura                   12 %                  3 % ( - 9 %)

Indústria 41 % 24 %  ( - 17 %)

Serviços 47 % 73 % ( + 26 %)

Fonte:  A Economia Portuguesa – Prof. Luciano Amaral 
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Comércio Internacional

Portugal: Saldo das transações correntes com o resto do mundo
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FOGOS PRODUZIDOS PARA HABITAÇÃO PERMANENTE

• Década de 70 = 517.740 fogos  

43.000 fogos / ano

• Década de 80 =  275.400 fogos

28.000 fogos / ano 

• 1990 a 2002 =  1.060.086 fogos

81.545 fogos / ano
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EMPRÉSTIMOS PARA HABITAÇÃO

Fonte: Banco de Portugal – Empréstimos OFMI – Outras Instituições Financeiras Monetárias
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Evolução do PIB

PORTUGAL EUROPA

2002 0,8 % 1,1 %

2003 - 0,8 %                        1,2 %

2004 1,5 % 2,3 %

2005 0,9 % 1,7 %

2006 1,3 % 2,8 %

2007 1,9 % 2,6 %

5,6 % 11,7 %   (2x mais)
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Taxa de desemprego
PORTUGAL EUROPA

2002 5,0 % 7,6 %

2003 6,3 % 7,9 %

2004 6,7 % 8,0 %

2005 7,6 % 8,1 %

2006 7,7 % 7,7 %

2007 8,0 %                    7,0 %
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CONSEQUÊNCIAS PARA A ENGENHARIA CIVIL

1. Falência das empresas

2. Desemprego no sector, atingindo pela 1ª vez nas 
últimas décadas, os Engenheiros Civis

3. Perda de competências nacionais em engenharia 

4. Emigração forçada dos profissionais do sector

5. Geração de riqueza nos países de acolhimento

6. Perda da transferência das experiências entre gerações
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RAZÕES PARA A REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES E 
REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

1 - Dinamização da economia através da recuperação do 
sector da construção e do imobiliário:

– Crescimento do PIB;

– Diminuição do desemprego e da despesa com apoios 
sociais;  

– Aumento das receitas devido à actividade económica 
(Turismo, materiais de construção, mobiliário);

– Incremento de outros sectores.
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RAZÕES PARA A REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES E 
REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

2 - Dinamização do mercado de arrendamento:

– Oferta de habitação a preços mais baixos;

– Resposta à maior mobilidade dos cidadãos e 

à precariedade do emprego;

– Fixação da população nos centros das cidades;

– Aumento das receitas fiscais. 
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O mercado de arrendamento em Portugal

• 1970 – 50% da construção de imóveis para o 
mercado de arrendamento.

• 2009 – O mercado de arrendamento representava 
apenas 20% dos fogos destinados a habitação 
própria.

• Portugal é o 2º país da UE com a menor percentagem 
de habitações arrendadas;

• Portugal é o 3º país da UE com a maior percentagem 
de propriedade para habitação própria (76%).
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CONSTRANGIMENTOS QUE CONDICIONAM 
O  MERCADO DE ARRENDAMENTO

• Falta de confiança dos proprietários no mercado, 
perante a falta de pagamento de rendas;

• Ausência de políticas fiscais que favoreçam o 
investimento no mercado de arrendamento, com 
vantagens face às aplicações financeiras;

• Reduzida eficácia dos programas de apoio aos 
proprietários para obras de reabilitação
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RAZÕES PARA A REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES E 
REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

3 - Maior contributo para a sustentabilidade: 

– Redução das deslocações diárias;

– Diminuição do consumo de energia e da 
correspondente importação; 

– Redução das emissões de CO2;

– Melhor aproveitamento das infra-estruturas 
existentes
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CONSTRANGIMENTOS

• Elevado nº de inquilinos com rendas baixas e sem capacidade 
económica, os quais foram abandonados pelas políticas públicas 
de realojamento;

• Grande dispersão da posse da propriedade edificada, o que 
transforma cada proprietário  num potencial promotor/investidor

• Necessidade de realojar inquilinos e proprietários durante as 
obras;

• Não adequação do modelo de licenciamento às características da 
reabilitação, com maiores exigências;
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DIFICULDADES ACRESCIDAS EM VIABILIZAR 
ECONÓMICAMENTE AS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO

• Os preços de mercado para venda das fracções, após a operação 
de reabilitação, são muitas vezes inferiores ao preço do imóvel 
em mau estado, acrescido do custo das obras e dos restantes 
custos.

• Variáveis

– Custo dos realojamentos

– Custo de construção mais elevados e imprevisíveis

– Dificuldades acrescidas no licenciamento

– Muitos outros inconvenientes face à construção nova
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ABORDAGEM DO PROBLEMA

Perceber as causas que conduziram à actual situação e 
propor soluções que possam tornar o mercado mais 
eficiente,

Em vez de:

Insistir nas políticas que estiveram na origem da actual 
situação e dos problemas decorrentes.

A conjuntura actual é favorável à mudança de políticas
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MEDIDAS PARA FAZER ACONTECER A REABILITAÇÃO

• Alterar o Sistema Fiscal sobre o Património Imobiliário, criando estímulos 
que canalizem a poupança para a reabilitação:

– taxa de IRS sobre os rendimentos do arrendamento igual à taxa sobre 
aplicações financeiras;

– Isenção do IMT por um prazo não inferior a 10 anos;

– Dedução anual ao rendimento colectável em IRS ou IRC, de 7% do 
investimento com obras de reabilitação em fracções destinadas ao 
mercado do arrendamento, durante dez anos;

– Taxa reduzida de IVA para as obras de reabilitação.
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MEDIDAS PARA FAZER ACONTECER A REABILITAÇÃO

• Dinamização do Mercado de Arrendamento

– Simplificar os processos de despejo;

– Instituir o seguro de renda;

– Tipificação dos diferentes tipos de devolutos e 
implementação das soluções mais adequadas para cada caso
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MEDIDAS PARA FAZER ACONTECER A REABILITAÇÃO

• Simplificar o regime jurídico do licenciamento e dos regulamentos 
municipais aplicados às obras de reabilitação:

– Permitir a fusão de lotes ou edifícios existentes, quando da 
aprovação de um projecto que preveja o estabelecimento de 
um imóvel único;

– Simplificação das exigências com a reabilitação em zonas 
históricas ou zonas classificadas e maior transparência e 
objectividade nas regras;

– Criação de uma VIA VERDE para as obras de reabilitação.
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MEDIDAS PARA FAZER ACONTECER A REABILITAÇÃO

Via Verde do Licenciamento
• Apoio à elaboração de projectos;
• Publicação das normas e regulamentos em vigor;
• Responsabilidade dos autores dos projectos, com dispensa de 

verificação dos serviços públicos; 
• Identificação das disposições que não são cumpridas;
• Deferimento em prazo reduzido;
• Uniformização das disposições técnicas dos regulamentos 

municipais, e das empresas concessionárias de serviços 
públicos. 
O país não pode ter um mercado protegido por município e 
entidade concessionária de serviços públicos.
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MEDIDAS PARA FAZER ACONTECER A REABILITAÇÃO

• Permitir  a demolição dos edifícios cuja reabilitação não seja 
economicamente viável, face ao custo das obras e ao seu valor 
no mercado, após a reabilitação;

• Sempre que a administração pública considere de interesse 
público a reabilitação de edifícios sem viabilidade económica, 
deverá suportar o prejuízo da operação, ou permitir  alterações 
que viabilizem a intervenção. 
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• RESOLUÇÃO  DO CONSELHO DE MINISTROS DE 17/03/2011
Publicado no Diário da República nº 58, de 23 de Março de 

2011

• PROJECTO DE LEI

MEDIDAS LEGISLATIVAS
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DECLARAÇÃO DO ACORDO COM A TROIKA

O Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) deverá
ser alterado a partir de Julho, de acordo com as medidas 
definidas no Memorando de Entendimento assinado entre o 
Governo e os representantes da União Europeia (UE), o 
Fundo Monetário Europeu (FMI) e o Banco Central Europeu 
(BCE), de forma a incluir novos direitos e obrigações para 
senhorios e inquilinos, e garantir a protecção para pessoas 
em situações socialmente mais vulneráveis. 
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DECLARAÇÃO DO ACORDO COM A TROIKA
Arrendamento:
• Reduzir o prazo de pré-aviso de despejo por parte dos senhorios;

• Criar um procedimentos extra-judicial para casos de incumprimento dos contratos, 

para reduzir para três meses o prazo do processo de despejo;

• Alargar as condições de renegociação de contratos de arrendamento sem termo 

e limitar a possibilidade da sua transmissão aos familiares directos;

• Introduzir regras para eliminar, faseadamente, os mecanismos de controlo das 

rendas em situações de acesso à habitação em casos de vulnerabilidade social;
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DECLARAÇÃO DO ACORDO COM A TROIKA

Reabilitação urbana:
• Deverão ser criados, entre Julho e Setembro, procedimentos administrativos mais simples 

para a renovação dos imóveis.

• Simplificar os procedimentos administrativos para obras de reabilitação e renovações que 

melhorem e valorizem os edifícios, como seja a eficiência energética.

• Simplificar as regras de realojamento de inquilinos de imóveis sujeitos a obras de 

reabilitação, de forma a acautelar as suas necessidades, respeitando as suas condições de 
vida.

• Possibilitar aos senhorios um pré-aviso de seis meses para que possam solicitar o fim dos 

contratos de arrendamento para levar a cabo obras de renovação de grande envergadura, 
que afectem a estrutura e a estabilidade do edifício.

• Uniformizar as regras que regulam o nível de conservação dos edifícios e as condições 

para a demolição de imóveis em ruína.
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DECLARAÇÃO DO ACORDO COM A TROIKA

Impostos: 
•Reavaliar, até ao final de 2012, o valor patrimonial dos imóveis os imóveis.

• Actualizar a avaliação dos imóveis 

(anualmente para fins comerciais e cada três anos para fins habitacionais).

• Alterar a tributação para nivelar os incentivos ao arrendamento com a aquisição 

de imóveis;

•Reduzir as isenções temporárias do imposto municipal sobre os imóveis (IMI) 

para os proprietários que neles residam, com aumento dos custos para imóveis 
vazios ou não arrendados.
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CONCLUSÃO

É necessária uma profunda revisão de toda as 
disposições legais, fiscais, técnicas e económicas, que 
foram desenvolvidas nos últimos 30 anos para serem 

aplicadas à construção nova.

Não podemos continuar a querer aplicar 
regulamentos do século XXI a imóveis do século XIX 

para serem utilizados por pessoas que têm 
rendimentos do século XX.
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MUITAS DAS DISPOSIÇÕES IDENTIFICADAS COMO 

PRIORITÁRIAS JÁ SE ENCONTRAM PREVISTAS NA 

LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

MAS,

AINDA NÃO FAZEM PARTE DA PRÁTICA CORRENTE DE 

MUITOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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A CONTRADIÇÃO ENTRE AS MEDIDAS PREVISTAS NA 
LEGISLAÇÃO E A PRÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

Exemplos de disposições legais:

Decreto-Lei nº 555/2009, de 16 de Dezembro
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
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A RESPONSABILIZAÇÃO DOS TÉCNICOS
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

Artigo 10.º
Termo de responsabilidade

1 - O requerimento ou comunicação é sempre instruído com 
declaração dos autores dos projectos, da qual conste que foram 
observadas na elaboração dos mesmos as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente as normas técnicas de 
construção em vigor, e do coordenador dos projectos, que ateste a 
compatibilidade entre os mesmos.
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A RESPONSABILIZAÇÃO DOS TÉCNICOS

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro

Artigo 10.º
Termo de responsabilidade

5 - Os autores e coordenador dos projectos devem declarar, 
nomeadamente nas situações previstas no artigo 60.º, quais as 
normas técnicas ou regulamentares em vigor que não foram 
observadas na elaboração dos mesmos, fundamentando as razões 
da sua não observância.
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Relação das disposições legais referentes à construção

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro
.

Artigo 123.º

Até à codificação das normas técnicas de construção, compete aos 

membros do Governo responsáveis pelas obras públicas e pelo 

ordenamento do território promover a publicação da relação das 

disposições legais e regulamentares a observar pelos técnicos 

responsáveis dos projectos de obras e sua execução, devendo essa 

relação constar dos sítios na Internet dos ministérios em causa.

Nota: A última relação foi publicada em 2005 e refere-se a 31 de 
Dezembro de 2003 (Portaria nº193/2005 de 17 de Fevereiro)
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A RESPONSABILIZAÇÃO DOS TÉCNICOS

Decreto-Lei nº 166/70, de 15 de Abril
Reforma do Processo de Licenciamento Municipal e de Obras Particulares
Este Decreto foi revogado pelo posterior regime de licenciamento, mas introduziu a  
1º reforma legislativa com responsabilidades  atribuídas  aos autores dos projectos.
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Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro

Artigo 4.º
Princípios gerais

h) Princípio da protecção do existente, permitindo a realização de 
intervenções no edificado que, embora não cumpram o disposto 
em todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à data 
da intervenção, não agravam a desconformidade dos edifícios 
relativamente a estas disposições ou têm como resultado a 
melhoria das condições de segurança e salubridade da edificação 
ou delas resulta uma melhoria das condições de desempenho e 
segurança funcional, estrutural e construtiva da edificação e o 
sacrifício decorrente do cumprimento daquelas disposições seja 
desproporcionado em face da desconformidade criada ou agravada 
pela realização da intervenção;
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A DISPENSA DA VERIFICAÇÃO DOS PROJECTOS POR 
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Artigo 20.º

Apreciação dos projectos de obras de edificação
8 - As declarações de responsabilidade dos autores dos 

projectos das especialidades e outros estudos que estejam 

inscritos em associação pública constituem garantia bastante do 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos 
projectos, excluindo a sua apreciação prévia, salvo quando as 

declarações sejam formuladas nos termos do n.º 5 do artigo 10.º

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro



FERNANDO SANTO44

REABILITAÇÃO URBANA – Constrangimentos e PropostasREABILITAÇÃO URBANA – Constrangimentos e Propostas

Consulta a Entidades Externas
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro

Revisto pelo DL n.º 26/2010, de 30 de Março

Artigo 13.º
8 - A consulta por entidade interna ou externa aos municípios, dos 
projectos das especialidades e outros estudos referidos no número 
anterior não têm lugar quando o respectivo projecto seja 
acompanhado por termo de responsabilidade subscrito por técnico 
autor de projecto legalmente habilitado que ateste o cumprimento 
das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
identificadas nos nºs 1 e 2 do artigo 10.º;
9 - A realização de vistoria, certificação, aprovação ou parecer, pelo 
município ou por entidade exterior, sobre a conformidade da 
execução dos projectos das especialidades e outros estudos com o 
projecto aprovado ou apresentado é dispensada mediante emissão 
de termo de responsabilidade por técnico legalmente habilitado para 
esse efeito, de acordo com o respectivo regime legal, que ateste essa 
conformidade.
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Consulta a Entidades Externas
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro

Revisto pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro

Artigo único

Alteração ao Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de Março

Artigo 13.º

10 - O disposto nos nºs 8 e 9 não se aplica às especialidades de 

electricidade e de gás que serão reguladas por legislação especial 

que assegure a segurança das instalações.
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Licença de Utilização
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro

Revisto pelo DL n.º 26/2010, de 30 de Março 

Artigo 63.º
Instrução do pedido

1 - O pedido de autorização de utilização deve ser instruído com 
termo de responsabilidade subscrito pelo director de obra ou 
director de fiscalização de obra, no qual aqueles devem declarar 
que a obra está concluí da e que foi executada de acordo com o 
projecto de arquitectura e arranjos exteriores aprovados e com as 
condições da licença ou da comunicação prévia e, se for caso disso, 
que as alterações efectuadas ao projecto estão em conformidade 
com as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis.
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A VIABILIDADE ECONÓMICA DAS OPERAÇÕES DE 
REABILITAÇÃO URBANA E A 

DISPENSA DE CUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS 
OU REGULAMENTARES SUPERVENIENTES À

CONSTRUÇÃO ORIGINÁRIA
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Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro

Artigo 4.º

Princípios gerais

d) Princípio da sustentabilidade, garantindo que a intervenção 

assente num modelo financeiramente sustentado e equilibrado e 
contribuindo para valorizar as áreas urbanas e os edifícios 

intervencionados através de soluções inovadoras e sustentáveis 

do ponto de vista sócio -cultural e ambiental;
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Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro

Artigo 4.º
Princípios gerais

h) Princípio da protecção do existente, permitindo a realização 
de intervenções no edificado que, embora não cumpram o 
disposto em todas as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à data da intervenção, não agravam a desconformidade 
dos edifícios relativamente a estas disposições ou têm como 
resultado a melhoria das condições de segurança e salubridade 
da edificação ou delas resulta uma melhoria das condições de 
desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva da 
edificação e o sacrifício decorrente do cumprimento daquelas 
disposições seja desproporcionado em face da desconformidade 
criada ou agravada pela realização da intervenção;
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Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro

Artigo 51.º
Protecção do existente

1 - A emissão da licença ou a admissão de comunicação 
prévia de obras de reconstrução ou alteração de edifício 
inseridas no âmbito de aplicação do presente decreto - lei não 
podem ser recusadas com fundamento em normas legais ou 
regulamentares supervenientes à construção originária, 
desde que tais operações não originem ou agravem a 
desconformidade com as normas em vigor ou tenham como 
resultado a melhoria das condições de segurança e de 
salubridade da edificação.
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Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro

Artigo 51.º
Protecção do existente

2 - As obras de ampliação inseridas no âmbito de uma operação de 
reabilitação urbana podem ser dispensadas do cumprimento de 
normas legais ou regulamentares supervenientes à construção 
originária, sempre que da realização daquelas obras resulte uma 
melhoria das condições de desempenho e segurança funcional, 
estrutural e construtiva da edificação e o sacrifício decorrente do 
cumprimento das normas legais e regulamentares vigentes seja 
desproporcionado em face da desconformidade criada ou agravada 
pela realização daquelas.

3 - O disposto no número anterior é aplicável ao licenciamento ou à
admissão de comunicação prévia de obras de construção que visem 
a substituição de edifícios previamente existentes.



Podemos perder o TGV, 
mas não podemos 
perder o comboio da 
REABILITAÇÃO

Obrigado,

Fernando Santo


