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2.1. Criação de Áreas de Reabilitação Urbana 

• Faseamento do procedimento 

 Separação da criação das ARU da aprovação das operações de reabilitação 

 

• Definição dos benefícios fiscais aplicáveis 

 

• Definição das operações de reabilitação urbana em instrumento próprio ou em plano pormenor 

 

   

1. REABILITAÇÃO URBANA 



2.2. Procedimento simplificado de controlo prévio 

• Abrange as obras conformes com plano de pormenor 

 

• Comunicação prévia 

 

• Deferimento tácito no prazo de 15 dias 

 

• Centralização no Município (que reenviará para a entidade gestora) 

 

• Protecção do existente 

 

• Simplificação da constituição da propriedade horizontal 

 

• Simplificação da autorização de utilização 
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2.3. Operações de reabilitação “isoladas” 

• Construções fora de ARU com mais de 30 anos: 

 a) Aplicação do procedimento simplificado de controlo prévio das operações urbanísticas; 

 

 b) Exclusão dos bens classificados ou em vias de classificação (mas aplica-se aos bens situados em zonas de protecção). 
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1.1. IVA 

•  Aplicação da taxa reduzida de IVA a diversas empreitadas: 

 
  a) Em função da natureza do dono da obra (2.19 e 2.24); 

 

  b) Natureza da empreitada (2.24); 

 

  c) Localização dos trabalhos (2.23) 
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1.2. Artigo 45.º do EBF 

• Isenção de IMI 
 

a) Pelo período de 2 anos, a contar da emissão da licença camarária; 

b) Necessidade de reconhecimento camarário; 

c) Benefício conferido sem prejuízo da sua liquidação e cobrança. 

 

• Isenção IMT 

 
a) Desde que as obras de reabilitação se iniciem no prazo de dois anos 2 anos, a contar da compra do imóvel; 

b) Necessidade de reconhecimento camarário; 

c) Benefício conferido sem prejuízo da sua liquidação e cobrança. 

 

• Dificuldade de compatibilização com o artigo 71.º EBF 
  

 O regime “não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza”. 
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1.3. Artigo 71.º do EBF 

• Isenção de IRC: 

 
a) Condição Temporal:  

  (i) As acções de reabilitação deverão ter início após 1 de Janeiro de 2008 e encontrarem-se  

      concluídas até 31 de Dezembro de 2020; 

 (ii) O fundo de investimento imobiliário se constituam entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2012. 

 

b) Condição Material:  

      (i) Execução de “acções de reabilitação”; 

 (ii) 75% dos seus activos sejam imóveis sujeitos a acções de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana. 

 

c) Condição Objectiva:  

 As acções de reabilitação deverão incidir sobre determinado tipo de prédios. 
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1.3. Artigo 71.º do EBF 

• Isenção de IMI e IMT 

 
 a) Isenção de IMT na primeira transferência onerosa, desde que destinada a habitação própria e permanente; 

 

 b) Isenção de IMI pelo período de 5 anos, eventualmente renovável por igual período. 

  

 c) Condição Procedimental: 

     Conjunto de deliberações dos órgãos autárquicos nos termos da Lei das Finanças Locais 
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