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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste na memória descritiva para a delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) da Delgada, elaborada de acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

(RJRU), publicado na Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, que veio alterar o Decreto-Lei nº 307/2009, 

de 23 de outubro.  

Em sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada em 30/09/2016 foi deliberado, nos 

termos do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU, aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana da 

Delgada, que foi objeto de publicação em Diário da República através do Edital n.º 1035/2016, de 

5 de dezembro. As principais alterações relativamente à delimitação de 2016 passaram por 

encurtar o limite da ARU a sudeste, na zona da vacaria e a poente, no Paúl e pelo prolongamento 

para norte ao longo na EN8. 

Foto 1: Delimitação aprovada da ARU da Delgada (2016) e nova delimitação (2021) 

 
Fonte: Câmara Municipal do Bombarral (janeiro, 2021) 
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Esta ARU visa dar sequência aos objetivos de requalificação do edificado, que poderá ser 

complementado através de um conjunto de intervenções qualificadoras do espaço público, das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes de utilização coletiva, incentivando 

através da redução dos custos administrativos das operações urbanísticas dos particulares e de 

um conjunto de apoios e benefícios fiscais a reabilitação do parque edificado.  

Desta forma, através da delimitação de uma ARU pretende-se devolver à aldeia da Delgada, 

atratividade e qualidade da paisagem urbana, a partir da qual se poderá estabelecer um quadro 

adequado, coerente e consistente de medidas de gestão e de incentivo à Reabilitação Urbana.  

Assim, a delimitação da área de reabilitação urbana poderá constituir um ponto de partida para o 

desenvolvimento e afirmação da Delgada enquanto aglomerado requalificado.  

O presente documento pretende renovar a ARU da Delgada, caducada a 5 de dezembro de 2019, 

por não ter sido elaborada a respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU). Neste contexto, o 

presente documento tem por base a memória descritiva que suportou a delimitação desta ARU 

concretizando a sua atualização e a nova delimitação.  

Inclui um breve enquadramento legal, desenvolvendo de seguida o enquadramento 

regulamentar da área na 1ª Revisão do PDM do Bombarral, assim como a apresentação dos 

critérios subjacentes à delimitação da presente ARU.  

Segue-se uma sucinta caracterização da Área de Reabilitação Urbana, com base em dados dos 

censos 2011 (INE) e da Câmara Municipal, que integra aspetos relacionados com a demografia, o 

edificado, as atividades económicas, os equipamentos, o património cultural e as redes de 

equipamentos.  

Finalmente, e cumprindo os requisitos do RJRU são apresentados os Objetivos Estratégicos e 

Específicos e o Quadro de Apoios e Incentivos previstos para esta ARU, assim como a respetiva 

Delimitação. 

Em 20 de agosto de 2021 foi publicado na 2.ª série do Diário da República, parte H, página 353, o 

Edital (extrato) n.º 949/2021 que torna público a aprovação pela Assembleia Municipal, em reunião 

de 25 de junho de 2021, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião pública de 02 

de junho de 2021, da área de reabilitação urbana da Delgada. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A significativa degradação da maioria das áreas urbanas antigas levou à reforma do RJRU, 

publicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. O novo Regime veio definir medidas tendo em 

vista a agilização e dinamização da reabilitação urbana.  

O desenvolvimento de ações de reabilitação e de regeneração urbana passam a constituir uma 

prioridade das políticas públicas nacionais e locais.  

A legislação define que as ARU “incidem sobre espaços urbanos 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”1. “Podem abranger (…) áreas e centros históricos, património cultural imóvel 

classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção, áreas urbanas degradadas 

ou zonas urbanas consolidadas”.2 

A delimitação da ARU circunscreve a necessidade de desenvolver um conjunto de intervenções e 

investimentos integrados, no decurso de uma estratégia previamente definida, assegurando a 

salvaguarda do património edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território.  

Com o progressivo abandono e desinteresse em habitar os centros históricos e os aglomerados 

de menores dimensões em municípios rurais, a reabilitação urbana assume-se hoje como uma 

componente indispensável da política de desenvolvimento urbano e da política de habitação. Em 

ambas convergem objetivos de requalificação e revitalização dos aglomerados urbanos, em 

particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, procurando-

se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável e a garantia, para todos, de 

uma habitação condigna. 

A regeneração urbana contribui para a recuperação do parque edificado, para a diversificação de 

usos, para a revitalização do comércio tradicional, para o aumento da capacidade de captação de 

                                                 
1 N.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto 

2 N.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto 
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novas atividades económicas, assim como para a instalação de equipamentos sociais e culturais e 

rejuvenescimento económico.  

 

 



                                                                        
 
                                                                

Á Área de Reabilitação Urbana de Delgada | Junho 2021 | ARU_DELGADA.docx 5 

3. ENQUADRAMENTO NA PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM DO BOMBARRAL 

A ARU da Delgada, situada no aglomerado urbano de Nível II3 da rede urbana, está sujeita à 

regulamentação da 1ª Revisão do PDM do Bombarral, sendo este o único plano vinculativo dos 

particulares nesta área.  

Relativamente às categorias de uso do solo urbano previstas no PDM observa-se na ARU da 

Delgada inclui apenas Espaços urbanos de baixa densidade. Em solo rustico abrange as Áreas de 

edificação dispersa. 

Figura 1: Enquadramento da ARU da Delgada na Planta de Ordenamento da 1ª Revisão do PDM do 
Bombarral 

 
Fonte: 1ª Revisão do PDM do Bombarral, Câmara Municipal do Bombarral (janeiro, 2021) 

                                                 
3  Núcleos urbanos que não tendo a relevância da sede de concelho, registam uma dinâmica socioeconómica relevante, que se tem, 
inclusivamente, refletido na dinâmica urbanística 
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Os Espaços urbanos de baixa densidade abrangem as áreas edificadas que se destinam 

predominantemente a funções residenciais, localizadas em aglomerados dotados por um nível baixo de 

infraestruturação, baixa densidade populacional e reduzido nível de funções urbanas. Estes espaços podem 

ainda acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante. 

As Áreas de edificação dispersa compreendem espaços de edificação pouco concentrada, estruturada ao 

longo da rede viária existente, integrando áreas de uso misto, sem funções urbanas prevalecentes, 

delimitadas em função das características de ocupação existente, da estrutura viária e da tipologia do 

edificado. As intervenções urbanísticas devem procurar consolidar e estruturar, urbanisticamente, estas 

áreas promovendo, progressivamente, a sua transição e estruturação como aglomerado. 

Quanto ao regime de edificabilidade, respetivos índices e parâmetros urbanísticos, aplica-se o disposto no 

Regulamento do PDM de Bombarral. 
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4. CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO  

Contemplando todas as componentes estruturantes da área a reabilitar, a delimitação da ARU da 

Delgada teve em consideração um conjunto de critérios, que se passa a citar:  

• Culturais, correspondentes à preservação e qualificação do património cultural;  

• Urbanísticos e Morfológicos que consideram a época urbana do seu desenvolvimento ou 

transformação, as características morfológicas próprias e contemplam o património edificado, os 

espaços públicos e arruamentos;  

• Acessibilidade e Mobilidade cujos objetivos são a adaptação do edificado e dos espaços públicos 

às condições de mobilidade e acessibilidade pedonal e viária, e a melhoria do estado de 

conservação dos arruamentos;  

• Funcionais, respeitantes às funções (equipamentos, serviços e comércios). Estes são determinantes 

para garantir a sua autossuficiência e a sua devida articulação com outros territórios;  

• Dinâmicos, relativos às dinâmicas sociais e económicas que podem determinar o 

desenvolvimento e influir na intensidade e velocidade do processo de reabilitação e de 

revitalização do lugar.  

Esta delimitação, a que corresponde uma área de 33.07 hectares é apresentada na Planta de 

delimitação da ARU da Delgada, no Anexo I. 
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5. CARATERIZAÇÃO DA ARU 

A aldeia da Delgada, situada na freguesia da Roliça, é um aglomerado urbano a norte da vila do 

Bombarral, distando pela N8, cerca de 4 km da sede de concelho. 

São poucas as referências histórica relativamente à formação da povoação da Delgada. Sabe-se no 

entanto que no século XVII foi construída a Ermida da Delgada, também conhecida como Ermida 

de São Martinho. 

Em termos de morfologia urbana, a Delgada apresenta uma estrutura em radiais e circulares com 

quarteirões triangulares embora irregulares. A sudeste, separado pela A8, no cruzamento da EN 8 com 

a EM 587 e da EN 8 com a EM 586, localiza-se o aglomerado do Paúl, com uma ocupação tipo 

concentrado linear, onde ao longo dos eixos viários se desenvolvem povoamentos contínuos, que 

apresentam um grau de consolidação bastante significativo. Na ligação da Delgada ao Paul e na 

ligação à Delgada-Velha a malha urbana assume uma estrutura linear.  

O edificado é predominantemente destinado a habitação, com 1 ou 2 pisos, surgindo pontualmente 

edifícios destinados a habitação coletiva de 2 ou 3 pisos, onde se localizam algumas funções 

económicas (comércio e/ou serviços). Importa destacar a forte presença de construções destinadas à 

armazenagem no interior do aglomerado. 

 Foto 2: Rua da Escola 

 

Foto 3: Rua D. Afonso Henriques 

 
Fonte: Google Maps – Street View, acedido em abril de 2021 

Dentro do aglomerado da Delgada, em 2011, residiam 969 indivíduos, correspondendo a 397 

famílias. Apresenta alguns constrangimentos ao nível do edificado, não tanto associados à falta de 

alojamento, visto que em 2011 o número de famílias era inferior ao número de alojamentos (519 

alojamentos) mas pela degradação das condições de solidez, segurança e salubridade de alguns 
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imóveis, motivadas pelo seu abandono, mas também pelos custos associados à sua manutenção 

e reabilitação serem difíceis de comportar por parte dos proprietários.  

Relativamente à idade dos edifícios mais de 66% do total é posterior a 1960 e praticamente 22% é 

anterior a 1945. Considerando que o envelhecimento dos edifícios está associado à idade dos 

mesmos, constata-se que a degradação é mais visível nos edifícios mais antigos.  

Como referido anteriormente, o aglomerado, particularmente dominado por edifícios 

exclusivamente ou principalmente residenciais, cerca de 97%, sendo apenas 3 os edifícios 

principalmente não residenciais. 

Predominam os edifícios isolados (46%), seguindo-se os edifícios em banda (cerca de 37%). 

Aproximadamente 15% dos edifícios são geminados. 

A nível volumétrico, quase a totalidade dos edifícios do aglomerado urbano tem 1 ou 2 pisos (cerca 

de 99%). Apenas 7 edifícios têm mais de 2 pisos (3 ou 4 pisos). Relativamente aos materiais 

utilizados na construção, aproximadamente 79% dos edifícios são de alvenaria com ou sem placa, 

cerca de 13% têm estrutura em betão e 8% dos edifícios são em adobe ou alvenaria de pedra solta. 

No que concerne aos alojamentos e à sua forma de ocupação existe o predomínio da residência 

habitual (84%), seguidos dos alojamentos vagos (quase 14%). Os alojamentos de residência 

secundária ou sazonal representam cerca de 2% do total de alojamentos.  

Tendo em consideração que a degradação dos edifícios resultante da sua utilização ou abandono 

acaba em muitos casos por ter reflexos nas condições do alojamento, parece justificar-se a 

reabilitação também de alojamentos através do incentivo à reabilitação do parque habitacional. 

O património cultural, segundo a legislação em vigor, integra “todos os bens que, sendo 

testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, 

devem ser objeto de especial proteção e valorização”, designadamente por possuírem interesse 

histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, sendo particularmente notáveis pela 

sua antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, e por isso 

devem ser objeto de especial proteção e valorização. 

No que respeita ao Património classificado identificam-se alguns exemplos no concelho do 

Bombarral, embora nenhum deles se encontre inserido no aglomerado da Delgada. É no entanto 
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possível identificar património edificado relevante, designadamente a Ermida de São Martinho, a 

norte do aglomerado, na Travessa de São Martinho e o Museu da Aldeia dos Pequeninos, na Rua 

da Escola.  

Foto 4: Ermida de São Martinho 

 

Foto 5: Museu dos Pequeninos 

 
Fonte: www.cm-bombarral.pt, acedido em abril de 2021 

A aldeia da Delgada conta com um razoável número de equipamentos, que se encontram, regra 

geral, em bom estado de conservação (não obstante da alguns necessitarem de obras de 

manutenção), os quais potenciam a regeneração urbana, atraem turistas e promovem a fixação 

de população, oferecendo condições e modos de vida modernos e atrativos. 

Nesse sentido é importante inventariar os equipamentos e enumerar as suas valências. Foram 

contabilizadas 7 valências as quais correspondem aos seguintes equipamentos: 

• Educação 

• Jardim de Infância 

• EB1 Delgada 

• Administração e Outros Serviços Públicos 

• Delegação da Junta de Freguesia da Roliça 

• Culturais 

• Museu do Pequeninos 

• Clube Recreativo Delgadense 

• Recreio e Lazer 

• Parque Infantil  

• Parque de Merendas 

• Desportivos 

• Campo de Futebol 

• Religioso 

• Ermida de São Martinho 
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• Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

• Outros 

• Lavadouros 

Relativamente aos espaços urbanos de utilização coletiva, o tecido urbano da Delgada divide-se 

entre o edificado e o espaço público essencialmente composto por ruas, travessas e alguns largos, 

fundamentais para a boa articulação do mesmo. Não obstante a existência de espaços com 

potencial para a utilização coletiva, há um número reduzido dos que efetivamente estão 

qualificados para tal, pelo que é importante não descurar o investimento nestes espaços. 

Destacam-se enquanto espaços urbanos de utilização coletiva com condições adequadas ao seu 

uso e permanência o Largo da Pontinha e o Largo das Sete Estradas, ambos de pequenas 

dimensões e a necessitar de uma requalificação urbana, tendo em consideração o atual estado de 

conservação.  

O Largo da Pontinha é composto por três zonas de diferentes usos, o parque de merendas (que 

integra uma zona ajardinada e mobiliário adequado à sua utilização – mesas e bancos de pedra), 

o parque infantil e uma zona de estar (uma área pavimentada e uma zona ajardinada, com 

arbustos de médio porte, luminárias, bancos de jardim e papeleiras). O Largo das Sete Estradas é 

totalmente revestido com pavimento impermeável, destacando-se o fontanário com duas bicas. 

Não possui características e condições para ser utilizado como espaço de permanência. 

 
Foto 6: Largo da Pontinha 

 

Foto 7: Largo das Sete Estradas  

 
Fonte: Google Maps – Street View, acedido em abril de 2021 

 

Relativamente à rede de circulação viária e pedonal, de um modo geral, a estrutura viária da aldeia, 

carateriza-se por vias com um perfil tipo que apenas inclui a faixa de rodagem e por vezes passeio. 

Dentro do aglomerado a circulação viária e pedonal torna-se difícil, devido às ruas estreitas e 

irregulares e muitas vezes sem passeio. Observa-se também a degradação dos pavimentos, a 
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presença de barreiras arquitetónicas e o estrangulamento das vias devido ao estacionamento 

irregular que condiciona principalmente a mobilidade pedonal em segurança. São muitas as 

situações em que se os automóveis ocupam a via para estacionar e constata-se também a 

presença de esplanadas a ocupar o espaço público, comprometendo também a mobilidade 

urbana. 

Existe a necessidade de intervenção a nível da circulação no espaço público, nomeadamente, 

melhoramento de pavimentos e construção de passeios, e adotação de novas soluções de 

estacionamento que ofereçam aos residentes e visitantes boas condições de mobilidade e 

acessibilidade. 

Em termos de infraestruturas, o aglomerado apresenta uma boa cobertura de infraestruturas 

urbanas básicas (abastecimento de água, rede de esgotos, abastecimento elétrico e 

telecomunicações). Os constrangimentos identificados referem-se a situações de ordem funcional 

e estética que importa corrigir, de forma a contribuir para a melhoria da imagem urbana e 

assegurar boas condições e qualidade de vida.  

No sentido de valorizar o património edificado, considera-se importante, a revisão da iluminação 

exterior de alguns imoveis e arruamentos, propondo-se a reparação e/ou substituição dos 

projetores existentes assim como a substituição de algumas das luminárias de rua que apresentam 

alguma degradação de forma que se enquadrem nos parâmetros de eficiência energética. 
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DELIMITAÇAO DA ARU 

A delimitação da ARU determina a assunção pelo Município da necessidade de congregar nessa 

área, um conjunto de intervenções e investimentos integrados, assegurando a salvaguarda do 

património edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território.  

Adaptar os recursos existentes, públicos e privados, incentivando a população e entidades locais 

a participarem no processo de regeneração de forma coordenada é, sem dúvida, um objetivo a 

atingir.  

A regeneração urbana deve basear-se numa visão global, atuando na melhoria da qualidade do 

ambiente urbano e das condições socioeconómicas.  

Inerente aos critérios de delimitação da ARU e às intervenções estratégicas propostas para esta 

área, encontra-se um conjunto de objetivos estratégicos que permitirão a implementação da 

estratégia de intervenção, nomeadamente 

• Reabilitar o tecido urbano degradado e em degradação;  

• Valorizar o património edificado como fator de identidade e competitividade e potenciador do 

desenvolvimento turístico cultural;  

• Intervir e qualificar espaços urbanos e equipamentos de utilização coletiva potenciando novas 

dinâmicas urbanas;  

• Potenciar o desenvolvimento e a qualidade urbana;  

• Potenciar o equilíbrio entre a paisagem urbana e natural;  

• Diversificar e potenciar a imagem urbana da Delgada;  

• Modernizar as infraestruturas urbanas;  

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

• Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos 

existentes;  

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

• Dinamizar a atividade cultural reabilitando equipamentos;  

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

pública, do estacionamento e dos demais espaços de circulação;  

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

• Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados;  
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• Assegurar o princípio da sustentabilidade, garantindo que as intervenções assentam num modelo 

financeiramente equilibrado;  

• Atrair e fixar novas empresas no Município para criação de novos postos de trabalho.  

A delimitação desta ARU apresenta também um conjunto de objetivos específicos e de medidas 

a implementar: 

1º MELHORIA DO SISTEMA URBANO  

• Promover a vivência dinâmica e de qualidade nos aglomerados;  
• Cerzir a malha urbana mais recente com a malha urbana antiga/núcleo histórico;  
• Promover a multifuncionalidade da área a reabilitar, privilegiando o uso habitacional, comercial e 

de serviços;  
• Aumentar as dinâmicas e vivências da área a reabilita, bem como a condições de segurança da sua 

permanente utilização;  
• Intervir no edificado para melhoramento das acessibilidades.  

2º REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO EXISTENTE  

• Reabilitação do edificado com graus diversificados de intervenção;  
• Reforço da articulação e diálogo entre os espaços ocupados e os espaços livres, por forma a 

integrarem a volumetria e arquitetura dos edifícios existentes;  
• Reabilitação dos edifícios degradados e funcionalmente desadequados.  

3º QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA  

• Intervenção nos espaços públicos tendo em vista um efeito multiplicador de influência na 
recuperação de edifícios no perímetro envolvente;  

• Introdução de mobiliário urbano adequado e/ou reposicionamento do existente;  
• Requalificação e reperfilamento de passeios;  
• Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços públicos urbanos.  

4º QUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE  

• Potenciar a rede de fibra telecomunicações;  
• Intervenção no construído para melhoramento das acessibilidades, preservando o valor 

patrimonial dos edifícios;  
• Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada;  
• Adaptação dos edifícios existentes e adequação dos novos às condições de mobilidade e 

acessibilidade;  
• Adaptação dos espaços públicos às condições de mobilidade e acessibilidade (com criação e 

redefinição de passeios, com rampas, e passadeiras sobre-elevadas);  
• Pavimentação com revestimentos adequados à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

reduzida.  
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5º ESTACIONAMENTO E CIRCULAÇÃO VIÁRIA  

• Criação e definição de bolsas de estacionamento distribuídas ao longo dos aglomerados, de modo 
a que haja parqueamento automóvel que cubra os territórios na sua totalidade tornando-o atrativo 
à fixação de população;  

• Sinalização horizontal e vertical;  
• Introdução de elementos que visem a segurança do tráfego, com prioridade à segurança nos 

percursos preferenciais da população;  
• Melhorar o acesso pedonal e permitir o acesso automóvel a todo o edificado.  

6º APOIO AOS PARTICULARES  

• Criação de um programa de apoio à reabilitação e ao arrendamento urbano;  
• Incentivar os privados à reabilitação do seu património, recorrendo à atribuição de benefícios 

fiscais, celeridade no processo administrativo e outros programas de apoio;  
• Promover a reocupação do edificado devoluto, através da adaptação a novas funções, 

dinamizando este mercado com programas de apoio ao arrendamento, atraindo novos públicos;  
• Potenciar um maior dinamismo imobiliário que possa permitir a entrada de novos atores.  

 

7º POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  

• Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 
competitividade urbana;  

• Aposta na produção de produtos regionais;  
• Reforçar a divulgação e integração do Património cultural e natural nos roteiros regionais, nacionais 

e internacionais.  
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7. QUADRO DE APOIOS E INCENTIVOS  

Ao promover a delimitação da ARU o Município compromete-se com o objetivo de valorizar o 

património urbano existente. A opção estratégica passa pela realização de futuras operações de 

reabilitação urbana, tendo como entidade gestora o próprio Município que assumirá a 

coordenação e gestão, fazendo uso das seguintes medidas de atuação:  

• Apoio à reabilitação através de benefícios fiscais, aquando de uma ação de reabilitação 

urbana;  

• Assumir-se como parceiro ativo e dinamizador dos processos de controlo prévio com 

redução dos custos e simplificação dos procedimentos de licenciamento, comunicação 

prévia e autorização de utilização.  

O facto da aprovação da ARU da Delgada constituir a primeira etapa do processo, que se concluirá 

com a respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU), considera-se oportuno avançar desde já 

com o conjunto de incentivos de natureza fiscal, nomeadamente, os associados aos impostos 

municipais sobre o património e outros que decorrem da aplicabilidade da legislação em vigor 

relativa à matéria de reabilitação urbana, remetendo para o âmbito da ORU, uma ponderação mais 

consistente sobre o alcance destes, nomeadamente, em função das unidades territoriais e 

modelos de intervenção, bem como a atribuição de outro tipo de incentivos, nomeadamente de 

natureza administrativa e procedimental. 

7.1 INCENTIVOS DE NATUREZA PROCEDIMENTAL E ADMNISTRATIVA 

Ao particular será assegurado um atendimento técnico para a instrução adequada das operações 

urbanísticas promotora de um acompanhamento proximidade dos processos quer na fase de 

instrução e implementação quer durante a vigência da operação de reabilitação. O Município 

disponibilizará também um conjunto adicional de incentivos de natureza administrativa, 

associados à redução e/ou isenção das taxas cobradas pela Câmara Municipal no âmbito dos 

processos relativos a obras de reabilitação (p. e taxas de licenciamento, taxas de ocupação de 

espaço público por motivo de obra, taxas devidas pela realização de vistorias, etc.).  
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7.2 BENEFÍCIOS FISCAIS 

A aprovação da delimitação de uma ARU 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. 

Alguns dos benefícios são alvo de ajustamentos periódico como é o caso da Lei n.º 75-B/2020 de 

31 de dezembro que publica o novo Orçamento do Estado para 2021, conforme adiante descrito.  

7.2.1 IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)  

Conforme previsto no código do IVA (n.º1 do artigo 18.º), para prestações de serviços constantes 

da lista I (anexa ao código do IVA - CIVA), aplica-se o IVA à taxa reduzida de 6%, nas seguintes 

situações: 

1) 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 

(ponto 2.2.3 da lista I anexa ao CIVA);  

2) Empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam contratadas 

diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado pela sua sociedade gestora, ou pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), 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, I. P (ponto 2.2.4 da lista I anexa ao CIVA); 

7.2.2 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)  

Relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aplicam-se as seguintes regras: 

1) 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. (alínea 

n) do nº 1 do artigo 44.º dos Estatutos dos Benefícios Fiscais - EBF);  

2) Ficam isentos de IMI  por um período de três anos a contar do ano (inclusive) da conclusão das obras de 

reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente; (Artigo 45.º, n.º2, 

alínea a) do EBF).  
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3) 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 (abrangendo também os arrumos, despensas e garagens, ainda que fisicamente 

separados, mas integrando o mesmo edifício ou conjunto habitacional, desde que utilizados exclusivamente 

pelo proprietário, inquilino ou seu agregado familiar, como complemento da habitação isenta), 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. No 

caso de prédios ampliados ou melhorados, a isenção aproveita apenas ao valor patrimonial tributário 

correspondente ao acréscimo resultante das ampliações ou melhoramentos efetuados, tendo em conta, 

para a determinação dos respetivos limite e período de isenção, a totalidade do valor patrimonial tributário 

do prédio após o aumento derivado de tais ampliações ou melhoramentos (conforme n.ºs 1, 2, 3 e 4 do 

artigo 46.º do EBF);  

4) Para efeitos do referido nos números 2 e 3 do artigo 46.º do EBF, o período de isenção a conceder é de 

três anos, aplicável a prédios urbanos cujo valor patrimonial tributário não exceda € 125 000 (conforme n.º 

5 do artigo 46.º do EBF);  

5) 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. (conforme n.ºs 1, 3 e 5 do 

artigo 46.º do EBF);  

7.2.3 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS (IMT)  

Na ARU, aplicam-se as seguintes regras em matéria de Imposto Municipal sobre Transmissões 

(IMT): 

1) 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 (conforme alínea g) do artigo 6.º do 

Código do IMT);  

2) Ficam isentas de IMT onerosas as aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística, 

desde que, no prazo de três anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras. 

(conforme alínea b) do n.º 2 do artigo 45.º do EBF);  

7.2.4 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO COLETIVO (IRC)  
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Na ARU, aplicam-se as seguintes regras em matéria de IRC:  

1) Ficam isentos do IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento 

imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional desde que constituídos 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. (conforme n.º 1 do artigo 71.º do EBF). 

 2) 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 (conforme n.º 2 do artigo 71.º do EBF). 

7.2.5 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO SINGULAR (IRS)  

Na ARU, aplicam-se as seguintes regras em matéria de IRS:  

1) Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento referidos no n.º 1 

do artigo 71º do EBF, 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. (conforme n.º 2 do artigo 71.º do EBF); 

2) 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.º1 do artigo 71.º do EBF é tributado à taxa de 10% 

quando os titulares sejam entidades não residentes a que não seja aplicável a isenção prevista no artigo 27.º 

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

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

(conforme n.º 3 do artigo 71.º do EBF);  

3) 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. 

(conforme n.º 4 do artigo 71.º do EBF);  

4) As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português decorrentes da 

primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado em ARU, são tributadas à taxa 

autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento (conforme n.º 5 do artigo 71.º do EBF);  

5) 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 
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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. (conforme n.º 

7 do artigo 71.º do EBF).  

7.2.6 FUNDOS E SOCIEDADES DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PARA ARRENDAMENTO 
HABITACIONAL  

A Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado de 2009) aprovou um regime 

especial aplicável aos Fundos de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional (FIIAH) 

e às Sociedades de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional (SIIAH), prevendo 

um conjunto de benefícios fiscais para estas entidades. 

Ficou então previsto que esse regime vigoraria até 31 de dezembro de 2020, operando-se nessa 

data a conversão dos FIIAH em Fundos de Investimento Imobiliário sujeitos na íntegra ao Regime 

Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário. 

Por seu turno, o artigo 71.º, n.º 6 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) prevê que é aplicável ao 

Fundo Nacional para a Reabilitação Urbana (FNRE) o regime tributário especial dos FIIAH e SIIAH, 

desde que no âmbito das finalidades previstas para a criação do FNRE, designadamente  a afetação 

da maioria da área reabilitada, ao mercado de arrendamento para a habitação em condições 

acessíveis à classe média, incluindo a residência temporária de estudantes. 

De acordo com o artigo 398.º Lei do Orçamento de Estado para 2021 (lei n.º 75-B/2020, der 31 de 

dezembro), para efeitos de aplicação ao FNRE do regime tributário especial, aprovado pelo artigo 

102.º do Orçamento do Estado de 2009, aquele regime é prorrogado até 31 de dezembro de 2025. 

O regime tributário em causa prevê um conjunto de isenções e outros benefícios fiscais em sede 

de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS), Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e Imposto do Selo (IS), além da isenção de taxas de 

supervisão, que se resumem nos pontos seguintes, não dispensado a consulta da legislação 

específica aplicável a cada imposto: 

• Ficam isentos de IRC os rendimentos obtidos por FIIAH constituídos entre 1 de janeiro de 2009 e 

31 de 2013;  
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• Ficam isentos de IRC e IRS os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos FIIAH pagos 

ou colocados à disposição dos respetivos titulares;  

• Ficam isentas de IRS as mais-valias resultantes da transmissão de imóveis destinados à habitação 

própria a favor dos FIIAH, que ocorra por força da conversão do direito de propriedade desses 

imóveis num direito de arrendamento;  

• Ficam isentos de IMI, enquanto se mantiverem na carteira dos FIIAH, os prédios urbanos destinados 

ao arrendamento para habitação permanente que integrem o património dos FIIAH;  

• Ficam isentas de IMT: As aquisições e prédios urbanos ou de frações autónomas de prédios urbanos 

destinados exclusivamente a arrendamento para habitação permanente, pelos FIIAH; As aquisições 

de prédios urbanos ou de frações autónomas de prédios urbanos destinados a habitação própria 

e permanente, em resultado do exercício da opção de compra pelos arrendatários dos imóveis que 

integram o património dos FIIAH;  

• Ficam isentos de imposto de selo todos os atos praticados, desde que conexos com a transmissão 

dos prédios urbanos destinados a habitação permanente que ocorra por força do direito de 

propriedade desses imóveis num direito de arrendamento sobre os mesmos, bem como com o 

exercício de opção de compra;  

• Relativamente às SIIAH aplicar-se-á o regime aplicado aos FIIAH, com as devidas alterações. 

(conforme números 1, 2, 3, 12, 14, 15 e 16 do artigo 71.º do EBF e artigos 396.º e seguintes do 

Orçamento do Estado para 2021).  

Para fins de benefícios fiscais e quando os mesmos forem solicitados por motivos de realização de 

obras de reabilitação, deverá o interessado fornecer à Entidade Gestora/Município prova de 

titularidade do imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do mesmo. Serão concedidos 

os benefícios fiscais assumidos à totalidade do prédio, mesmo que a delimitação da ARU só abranja 

parte deste. 

7.3 CONDICIONATES DE APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS 

São elegíveis para beneficiarem dos apoios e incentivos previstos para as ações de reabilitação 

todos os prédios ou frações incluídos no perímetro da Área de Reabilitação Urbana da Delgada. 

Para garantir a sua concessão será necessário que as ações a realizar assegurem a correção das 

patologias existentes no que diz respeito aos aspetos de saúde e salubridade, assim como os de 

desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva, ou lhe confiram novas aptidões 

funcionais, com vista a permitir novos usos ou um mesmo uso com padrões de desempenho mais 
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elevados, da qual resultem uma melhoria do estado de conservação no mínimo de dois níveis face 

à avaliação inicial antes da intervenção.  

Os níveis associados ao estado de conservação dos imóveis (nível 1 – péssimo; nível 2 – mau; nível 

3 – médio; nível 4 – bom; e nível 5 – excelente), assim como o quadro de responsabilidades e 

procedimentos encontram-se definido no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, que 

estabelece o regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações 

autónomas, arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de 

reabilitação urbana e de conservação do edificado. 

7.4 PROCEDIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS DE NATUREZA FISCAL 

A atribuição dos incentivos de natureza fiscal dispostos no artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais - EBF (Incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento habitacional a custos acessíveis), 

descriminados anteriormente, carece do cumprimento de um processo administrativo que visa 

certificar o cumprimento dos critérios de elegibilidade.  

Compete à Câmara Municipal, ou outra entidade legalmente habilitada, a comprovação do início 

e conclusão das ações de reabilitação, no sentido de certificar o estado de conservação dos 

imóveis através de vistoria, antes e depois das obras concluídas, sendo que o processo deve ser 

despoletado pelo interessado. Esta avaliação visa verificar que as ações de reabilitação executadas 

sobre o prédio ou fração resultaram numa melhoria do estado de conservação (mínima de dois 

níveis, conforme referido anteriormente) face à avaliação inicial antes da intervenção.  

Neste sentido, deverá o interessado instruir à Câmara Municipal, ou entidade legalmente 

habilitada um processo de acordo com a intervenção que pretende efetuar, iniciando para o efeito 

o processo. A Câmara Municipal, ou entidade legalmente habilitada, procede à análise do processo 

e desloca-se ao local para avaliar o estado de conservação antes do início da ação de reabilitação. 

Após a execução da obra o interessado deverá comunicar à Câmara Municipal, ou entidade 

legalmente habilitada a sua conclusão, para que se proceda a uma nova avaliação e atribuição de 

um novo nível do estado de conservação. Verificada a melhoria dos dois níveis no estado de 

conservação face a avaliação inicial, a Câmara Municipal comunica ao Serviço de Finanças que o 

imóvel foi objeto de ação de reabilitação, o qual promoverá a aplicação dos benefícios fiscais em 

questão.  
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Este processo para atribuição de incentivos de natureza fiscal apenas se aplica aos benefícios 

decorrentes do EBF. No caso do incentivo previsto no Código do IVA – a aplicação de taxa reduzida 

de 6% em empreitadas de reabilitação urbana – o procedimento deverá ser articulado com o 

Serviço de Finanças. 
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7.5 FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS, BENEFÍCIOS FISCAIS E MATIZ DE UNIFORMIZAÇÃO DE CONCEITOS 

Figura 2: Fluxograma de Procedimentos e benefícios fiscais 
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Figura 3: Benefícios fiscais – EBF – Artigo 45º 
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Figura 4: Benefícios fiscais – EBF – Artigo 71º 
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Figura 5: Benefícios fiscais – CIVA 
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Quadro 1: Matriz de uniformização do conceito de reabilitação urbana 4 

 

Edificado com 
qualidade 
arquitetónica 
relevante 

Edificado 
integrado em 
conjunto urbano 
de 
características 
diferenciadoras  

Edificado com 
condições 
adequadas de 
segurança 
estrutural e 
sísmica 

Estado de 
conservação Soluções possíveis 

Não Não Não 
Mau estado/ 
Devoluto - Reconstrução, ampliação, alteração ou demolição dos edifícios 

Indiferente Sim Indiferente Indiferente 
- Alteração ou reconstrução, reproduzindo as características arquitetónicas quando a qualidade for 
relevante, no caso de não possuir adequadas condições de segurança 
- Ampliação, conservação, caso tenha condições de segurança 

Sim Sim Indiferente Indiferente - Ampliação, alteração, conservação 

Sim Não Não Indiferente 
- Alteração ou reconstrução, reproduzindo, pelo menos em parte, as características arquitetónicas 
diferenciadoras e marcantes da época da construção original  
- Ampliação, conservação, fazendo reforço estrutural 

Indiferente Indiferente Não Indiferente 
- Alteração ou reconstrução, reproduzindo as características arquitetónicas quando a qualidade for 
relevante 
- Ampliação, conservação, fazendo reforço estrutural 

Indiferente Indiferente Sim Mau Estado/ 
Devoluto 

- Ampliação, alteração, conservação mantendo características arquitetónicas quando a 
qualidade for relevante 

 

                                                 
4 Situações que eventualmente não se enquadrem na matriz apresentada, ou que ainda se mantenham dúbias após a análise pelos serviços da SPGU, serão encaminhadas para Reunião de Câmara para apreciação e decisão 
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8.  ANEXO I - PLANTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU 
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