
 

5ª TERTÚLIA APRUPP: “O REGIME JURÍDICO DE REABILITAÇÃO URBANA: 
UM BALANÇO DE TRÊS ANOS DE VIGÊNCIA» 

Breve relato da sessão 

 

A 5ª tertúlia da Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, 
que teve lugar no passado dia 22 de novembro, pelas 21.30h, no auditório do Pólo das 
Industrias Criativas (do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto), trouxe ao 
debate o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Mais concretamente, procurou-se discutir e 
avaliar as vantagens e os constrangimentos decorrentes de três anos de vigência legal do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (decreto-lei n.º 307/2009 de 23 de outubro), 
recentemente alterado pela Lei n.º32/2012 de 14 de agosto, bem como perspetivar desafios a 
curto prazo em matéria de reabilitação urbana. 

A sessão foi enriquecida com o contributo de três oradores convidados, Ana Paula Delgado 
(economista, Administradora Executiva da PortoVivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana 
da Baixa Portuense, S.A. e Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto), Diogo Duarte de Campos (mestre em direito, Associado Sénior da 
PLMJ – Sociedade de Advogados R.L. e Assistente Convidado da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra) e Francisco Rocha Antunes (gestor, Gerente da John Neild & 
Associados, empresa de gestão de promoção imobiliária que desenvolve projetos de 
reconversão e adaptação de imóveis com uma ênfase particular na Baixa do Porto), ficando a 
cargo de cada um deles uma exposição inicial de cerca de vinte minutos, às quais se seguiu o 
momento de debate e troca de impressões com o auditório (cerca de quarenta participantes). 
Daniel Miranda (geógrafo, Consultor Coordenador na Quaternaire Portugal e sócio-fundador 
da APRUPP) assumiu a incumbência de moderar a tertúlia. 

Daniel Miranda abriu a sessão com as boas-vindas, apresentações e agradecimentos em nome 
da APRUPP, quer à UPTEC-PINC pela cedência do espaço, quer aos oradores pela sua pronta 
disponibilidade, bem como a todos os presentes no auditório. O moderador aproveitou ainda a 
oportunidade para apresentar esta tertúlia como espaço privilegiado para o Grupo de Trabalho 
Legislação (constituído no seio da APRUPP) poder ver abordadas e discutidas algumas das 
dúvidas e questões que se têm colocado nas diversas reuniões de grupo. 

O primeiro orador a tomar a palavra foi Ana Paula Delgado, que começou por fazer uma 
contextualização do conceito de reabilitação urbana, das tendências recentes do parque 
edificado e dos alojamentos em Portugal e no quadro europeu e ainda das dinâmicas de 
investimento em matéria de reabilitação de edifícios. Posteriormente colocou em perspetiva 
os grandes desafios que se colocam à política de reabilitação urbana em Portugal: i) uma 
política adequada de conservação e de manutenção como elemento indispensável para a 
redução das necessidades de reabilitação; ii) uma política de ordenamento de território e de 
cidades orientada para a densificação e qualificação das áreas urbanas existentes e criando 
fortes desincentivos à expansão urbana; iii) uma política de habitação orientada para o 
aproveitamento do existente, redirecionando a procura para os alojamentos existentes, 
promovendo a reabilitação e a utilização dos alojamentos vagos, dotando a totalidade dos 
alojamentos existentes de níveis mínimos de conforto, estabelecendo regras urbanísticas de 
proteção ao existente e que promovam proactivamente a reabilitação, e ainda que permita 



 

simplificar os procedimentos de licenciamento e adaptação dos regulamentos; iv) uma política 
de habitação orientada para o mercado de arrendamento, e; v) desenvolver o mercado de 
produtos de construção orientados para a reabilitação e promover a formação técnica 
adequada dos recursos humanos. 

No seguimento desta exposição, tomou a palavra Diogo Duarte de Campos, que começou por 
salientar a importância do último aspeto referido na apresentação anterior, ou seja, que falar 
de reabilitação urbana sem falar de arrendamento urbano é desconexo. A sua comunicação 
centrou-se em dois grandes aspetos: em primeiro lugar procurou abordar de forma percetível 
as principais alterações jurídico-legislativas que decorrem da revisão do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (do D-L 307/2009 à Lei 32/2012), concretamente, a simplificação dos 
procedimentos conducentes à delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana; a 
possibilidade de serem definidas operações de reabilitação urbana isoladas; os procedimentos 
simplificados de controlo prévio de operações urbanísticas; o regime específico de proteção do 
existente. Em segundo lugar procurou apresentar a panóplia de incentivos e benefícios fiscais 
existentes em intervenções de reabilitação urbana e em áreas de reabilitação urbana, 
nomeadamente em matéria de IVA (aplicação da taxa reduzida a diversas empreitadas), de IMI 
(isenções e majorações), de IMT (isenções) e de IRC (isenção). 

Finalmente, Francisco Rocha Antunes trouxe para o debate muita da sua experiência em 
operações privadas de reabilitação urbana em Portugal, e mais especificamente na cidade do 
Porto (centro histórico e baixa). A este propósito destacou a crescente dinâmica de projetos de 
reabilitação urbana registada em Lisboa quando comparada com o Porto (numa relação de 4 
para 1). Outro aspeto que mereceu amplo destaque foi a importância do investimento privado 
nos processos de reabilitação urbana, ou seja, a assunção do investimento privado como 
motor da reabilitação urbana, passando pela adoção de modelos de parceria público-privadas 
ou privadas-privadas: o modelo dos últimos anos de financiamento público à reabilitação 
urbana, assente em grandes projetos urbanos, esgotou-se, sendo de perspetivar que a 
engenharia de financiamento à reabilitação urbana encare o retorno económico do 
investimento como indispensável. Finalmente, abordou a temática do arrendamento urbano, 
considerando que as constantes revisões do quadro legal em nada beneficiam o mercado de 
arrendamento, chegando mesmo a afirmar que será a demografia a resolver os problemas 
existentes com os contratos antigos de arrendamento. 

Findas as exposições por parte dos oradores foi tempo de abrir o debate com todos os 
presentes no auditório. A participação foi ativa, com diversos comentários e interpelações aos 
convidados, tentando em seguida apresentar-se um relato abreviado e não exaustivo da 
discussão, agrupado por grandes questões (e correndo por esse motivo o risco de deixar d for 
algumas das questões abordadas). 

Começou por se discutir o papel do Estado na reabilitação urbana num quadro de forte 
restrição e contenção orçamental (e de maior dificuldade de acesso ao crédito bancário). Foi 
relativamente consensual que o projeto público enquanto alavanca de processos mais 
alargados de reabilitação urbana dos centros das cidades tenderá a ser substituído pela 
iniciativa privada (no entanto continua a ser importante que os organismos públicos, 
nomeadamente as autarquias e as SRU, invistam em reabilitação urbana, principalmente ao 
nível da requalificação do espaço público e da sua infraestruturação). Aliás, os primeiros sinais 
do que poderão ser os mecanismos de apoio comunitário no próximo ciclo de programação 
2014-2020 apontam já nesta direção, uma vez que se perspetiva que lógicas de instrumentos 
como a Iniciativa JESSICA (essencialmente vocacionadas para o apoio a projetos privados, sob 



 

a forma de empréstimo reembolsável, com taxas de juro mais reduzidas do que aquelas 
praticadas no mercado livre bancário) sejam replicadas em novos instrumentos comunitários 
de engenharia financeira. Uma vez mais se reforçou a ideia de que a reabilitação urbana 
passará por projetos em parcerias público-privadas ou privadas-privadas. 

O mercado imobiliário (quer de aquisição, quer de arrendamento) foi outra das temáticas 
amplamente abordada e que mais animou a discussão em torno de questões como “quais as 
repercussões no mercado que decorrem do facto de o setor bancário se continuar a afirmar 
como grande proprietário de imóveis? Poderão “condicionar” o desenvolvimento do mercado 
da reabilitação dos centros urbanos, colocando o seu próprio património imobiliário 
(principalmente nas zonas de expansão urbana) no mercado a preços mais competitivos e em 
condições privilegiadas de acesso a crédito bancário?”. De igual modo se apontou para o 
elevado número de alojamentos vagos que não se encontram no mercado imobiliário como 
um entrave sério ao incremento do mercado arrendamento. A este propósito, foi uma vez 
mais destacada a importância de um eficaz regime jurídico do arrendamento urbano, que 
agilize de facto os processos de despejo nos casos de incumprimento de contratos. 

Houve igualmente espaço para se discutir e questionar os modelos de desenvolvimento 
urbano das últimas décadas, assente na expansão urbana (alargamento de perímetros) e na 
consequente especulação imobiliária. Registou-se alguma confluência de opiniões quanto à 
atual tendência de alteração destes modelos, passando para lógicas de redução de perímetros 
urbanos, de densificação dos centros urbanos (soluções ao nível dos vazios urbanos) e de 
aposta de revitalização dos centros das cidades (funcional, económica e social). Alertou-se 
ainda para a necessidade de se começar a refletir sobre a reabilitação urbana destas zonas de 
expansão urbana (por falta de manutenção dos imóveis) e que poderá colocar a temática da 
reabilitação urbana de forma ainda mais vincada na agenda política. 

Finalmente discutiu-se a necessidade de se flexibilizar toda a regulamentação relacionada com 
a reabilitação de edifícios (muito formatada para a construção nova), bem como a utilidade de 
se produzirem manuais técnicos de apoio ao processo de intervenção em matérias de 
reabilitação urbana.  

Como se tentou demonstrar com este relato, a 5ª Tertúlia da APRUPP foi rica em conteúdo e 
ativa enquanto fórum de discussão e debate com a comunidade. Correndo uma vez mais 
algum risco de discricionariedade, apresentam-se em seguida algumas conclusões e consensos 
que resultam como mais evidentes desta sessão: 

1. O novo quadro legal em vigor (regime jurídico da reabilitação urbana e do arrendamento 
urbano) procura, por um lado, estimular novos processos de reabilitação urbana e por outro, 
dar resposta às dinâmicas recentes em matéria de reabilitação urbana. 

2. O atual cenário de degradação dos territórios centrais das cidades fica a dever-se a um 
conjunto de fatores, muitos deles interligados: desde logo o paradigma da política de 
habitação das últimas décadas assente no mercado de aquisição de habitação própria 
(recorrendo a crédito bancário e estimulada por incentivos fiscais); o complexo 
enquadramento jurídico do mercado de arrendamento; e ainda práticas de planeamento e 
ordenamento do território desajustadas das necessidades de expansão dos perímetros 
urbanos. 

3. A obsolescência funcional dos edifícios dos centros urbanos históricos, associada a modelos 
de crescimento urbano extensivos e à desvalorização do património, conduz à sua 



 

obsolescência física (decadência física dos edifícios, perda dos elementos identitários dos 
mesmos, efeitos externos negativos sobre a área envolvente), originando por seu turno a 
quebra da procura nos centros, a baixa dos preços e a falta de interesse dos proprietários na 
sua conservação e recuperação. Ou seja, tem como consequência última a obsolescência 
económica dos centros urbanos. 

4. Em traços muitos gerais, o mercado nacional de reabilitação vale mais de 160 mil milhões de 
euros, acrescido de mais de 1.500 milhões/ano de obras de manutenção, acarretando 
impactos positivos nas economias locais ao nível do emprego, da balança energética e do saldo 
fiscal. 

5. Caberá primordialmente aos proprietários, enquadrados por estratégias de atuação 
alargadas (lideradas pelos municípios ou sociedades de reabilitação urbana), a tarefa de 
reabilitar o parque edificado dos centros urbanos. Para isso será indispensável, não só limitar a 
expansão urbana, mas principalmente atribuir benefícios e incentivos de natureza fiscal e 
administrativa a projetos de reabilitação urbana. Este tipo de incentivos deverão ser 
mobilizados para estimular ou facilitar intervenções de natureza privada, tanto na reabilitação 
física e funcional de edifícios ou espaços, como na promoção de atividades relacionadas com a 
revitalização económica e social. 

6. O mercado de arrendamento assume um papel central na reabilitação urbana, apesar dos 
diversos entraves que neste momento se colocam ao seu crescimento: constantes alterações 
do respetivo quadro legal e algumas dificuldades da sua aplicabilidade, elevado número de 
alojamentos vagos que não se encontram disponíveis no mercado, a ameaça da banca como 
grandes proprietários e que poderão facilitar o acesso a processos de aquisição de habitação a 
preços muito competitivos quando comparados com os preços do mercado de arrendamento. 
Revela-se crucial alterar o paradigma do mercado imobiliário das últimas décadas de aquisição 
de habitação própria para o arrendamento, sendo para isso igualmente vital que o Estado 
avance com instrumentos financeiros e fiscais que o estimulem, como por exemplo a 
neutralização de cargas fiscais prediais nos casos em que se verifiquem contratos de 
arrendamento. 

7. A necessidade de “ir mais além” em matéria de política de arrendamento (importa 
contrariar as tendências evidenciadas pelo Censo 2011, onde se regista uma descida do peso 
do arrendamento no panorama nacional para 19%): assegurar que a função social fique a 
cargo do estado e não dos proprietários e definir políticas sociais de habitação que não passem 
necessariamente pela oferta de nova habitação social, mas antes avançando com novos 
modelos, como o arrendamento social. 

8. Parece ser uma certeza o facto da reabilitação urbana se posicionar no cerne da política 
urbana municipal, nacional e europeia. Os trabalhos preparatórios do próximo ciclo de 
programação de fundos comunitários (Quadro Estratégico Comum 2014-2020) apontam já 
alguns caminhos do ponto de vistas dos instrumentos e mecanismos financeiros de apoio e 
estímulo à reabilitação urbana, replicando-se lógicas de partilha de risco entre público e 
privado e acentuando a participação e envolvimento (institucional, mas sobretudo financeiro) 
dos privados nos processos de reabilitação urbana: a premência de orientar as políticas 
públicas para o investimento privado. 

Por fim, foram colocadas à apreciação da direção da APRUPP algumas sugestões e propostas 
de atividades a levar a cabo a breve prazo, concretamente, e assumindo a importância da 
"parelha" de instrumentos legislativos em matéria de reabilitação e que não devem ser 



 

dissociados, a Lei da Reabilitação Urbana e o novo Regime Jurídico do Arrendamento Urbano, 
promover novo momento de discussão e partilha de ideias (num formato semelhante a esta 
sessão) em torno das implicações e desafios que o novo quadro legal coloca ao mercado do 
arrendamento. Foi ainda solicitado à direção da APRUPP e à organização da 5ª Tertúlia a 
disponibilização no sítio da associação dos materiais de apoio apresentados pela Dra. Ana 
Paula Delgado e pelo Dr. Diogo Duarte de Campos, bem como de uma síntese conclusiva da 
sessão (documento que agora se apresenta). 

 

Matosinhos, 12 de dezembro de 2012. 

 

 

Pelo Grupo Legislação da APRUPP 

Daniel Miranda 


