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Reabilitação Urbana - Conceito 
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Conceito Reabilitação Urbana 

Fonte cf. art. 2º, DL 307/2009, de 23 de outubro, DR, 1ª série – nº 206, pp.7958 

Descritivo A forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, 

em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no 

todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização 

de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de 

infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços 

urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação 

ou demolição dos edifícios. 

 



Reabilitação Urbana 
Necessidade de Intervenção 
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Obsolescência Funcional 

OBSOLESCÊNCIA FÍSICA 

- Decadência física dos 

edifícios; 

- Perda dos elementos 

identitários dos mesmos; 

- Efeitos externos negativos 

sobre a área envolvente. 

Edifícios históricos e 

emblemáticos  (religiosos, 

universidades e colégios, 

palácios, teatros e salas de 

espetáculos) deixados em 

abandono pelos utilizadores 

iniciais e em decadência (não 

ocupados) ou excessivamente 

ocupados por novos 

utilizadores 

Edifícios de escritórios, 

antigas instalações 

industriais ou edifícios 

residenciais ocupados por 

famílias de elevado e 

médio/elevado rendimento e 

deixados vazios 

Abandono  

e/ou 

Subdivisão  (informal, por 

vezes) dos espaços para 

habitações de baixa qualidade 

e baixo preço; subdivisão para 

outras atividades produtivas e 

comerciais 

Abandono 

e/ou 

Processos de filtramento 

nos edifícios residenciais; 

subdivisão para outras 

atividades produtivas e 

comerciais 

Abandono do centro; Edifícios valem menos que os terrenos onde estão implantados 

Obsolescência Económica 

Consequência 

- Obsolescência Funcional; 

- Mudanças Políticas; 

- Incapacidade financeira; 

- Modificação das preferências 
dos utilizadores (famílias, 
firmas e sector público); 

- Inovação Tecnológica; 

- Mudança nos transportes. 

- Quebra da procura no 

centro; 

- Baixa dos preços; 

- Falta de interesse dos 

proprietários por conservação 

e recuperação;  

+ 

Políticas Públicas 

Conservacionistas 

Crescimento urbano extensivo; 

Desvalorização da importância do património 



Reabilitação Urbana 
Alguns números 

4 © Porto Vivo, SRU (2012) 

Na última década: 

 + 840 000 AFC;  5 866 152 alojamentos em 2011 

 + 206 061 habitantes; 10 562 178 habitantes em 2011 

 + 389 093 famílias; 4 043 726 famílias em 2011 

 

- Diminuição dos AF não clássicos:  6 612, em 2011 

- Aumento dos AFC vagos: são agora 735 128, um acréscimo de 35% 

representando 13,4% do parque; 

- Aumento dos AFC arrendados: são agora 794 465, um acréscimo de 7,3% e 

14,5% do parque; 

- Aumento dos alojamentos arrendados com contrato a prazo certo: 31,6% do 

total contra 18% em 2001;  MAS os alojamentos com contrato com duração 

indeterminada dominam ainda o mercado de arrendamento: 57,9% 

- Em 2001 40% dos edifícios tinha necessidade de reparação ou estava muito 

degradado; em 2011 “só” 28,9% - reflete a importância da construção nova mas 

tb, da reabilitação: há menos 234 000 edifícios a necessitar de reparação e 

menos 33000 muito degradados 

 

 



Justificação da Reabilitação Urbana  (INH, LNEC, 2006, GUIA TÉCNICO 

DA REABILITAÇÃO HABITACIONAL, VOL. I, p. 81, adaptado) 

Argumentos de natureza ambiental e de 

sustentabilidade 

A reabilitação urbana, por oposição ao 

crescimento urbano extensivo  e à 

construção nova (urban sprawl), permite 

reduzir o consumo de recursos não 

renováveis;  

Argumentos de natureza social A dimensão cultural e patrimonial da 

cidade é fundamental para reforçar a 

identidade local, melhorara qualidade do 

ambiente urbano e reduzir as 

assimetrias 

Argumentos de natureza económica Aproveitamento do capital fixo 

Utilização  eficiente da capacidade 

instalada 

A cultura e o património são factores 

chave de desempenho económico e de 

competitividade 

Argumentos de natureza histórico-

cultural 

A cidade, nas suas múltiplas dimensões – 

patrimonial, morfológica, funcional, social, 

económica, imaterial – é um bem 

colectivo 5 



Reabilitação em Portugal – aquém da Europa 

Geraldes, F., 2009, “Tendências do Mercado na Construção Urbana – Extensão, 
Compactação, Recuperação”, Workshop ANEOP “ Que  forma(s) urbana(s) para as 
cidades sustentáveis  do futuro”,  CGD, Outubro 2009 

INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO   
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Reabilitação em Portugal – aquém da Europa 

Peso da reabilitação no sector da CCOP 
 (AECOPS, 2009, O Mercado da Reabilitação. Enquadramento, Relevância e 
Perspectivas,  in 
http://prewww.aecops.pt/pls/daecops2/get_noticia?id=28605875, acedido 
em 2010.08.24, p. 12) 

Na Europa  

Média 
(2006/2009): 23% 

Portugal: 6,2% 
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Reabilitação Urbana  - O  Futuro  

A política de expansão do parque habitacional e da rede pública de infra-estruturas, não é sustentável 

O mercado de reabilitação, dadas as necessidades identificadas, vale mais de 160  mil milhões de euros, 
acrescido de mais de 1 500 milhões/ano de obras de manutenção 

Tipo de obra Valor das obras de 
reabilitação 
(M€) 

Valor anual médio 
das obras de 
manutenção  (M€) 

Fonte 

Edifícios residenciais 74 617 535/ano op. cit. pp. 
19 e 37  

Edifícios não residenciais privados 26 716 153/ano op. cit. pp. 
21 e  37 

Edifícios não residenciais públicos 5 799 33/ano op. cit. pp. 
22 e 37 

Eficiência energética (isolamento 
térmico ed. Residenciais) 

10 486 op. cit. p. 37 

Património monumental 30 600 op. cit. pp. 
28 e 37 

Infra-estruturas (rodovia, ferrovia, 
pontes, portos, abastecimento e 
drenagem águas) 

11350 777/ano (excluindo 
abastecimento e 
drenagem de 
águas) 

op. cit. pp. 
30-31, 33-35 
e 37 

Outros (barragens, aeroportos, 
requalificação urbana) 

(+/- )40 000 op. cit. p. 38 
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Reabilitação Urbana  - O  Futuro  

Impacto económico (AECOPS, 2009, O Mercado da Reabilitação. Enquadramento, 
Relevância e Perspectivas,  in 
http://prewww.aecops.pt/pls/daecops2/get_noticia?id=28605875, acedido em 
2010.08.24) 

Impactos 2011/2030 Fonte 

Emprego 
587 mil novos 

postos de trabalho 
op. cit. p.96 

Balança Energética (isolamento térmico 
dos edifícios e envidraçados) 

Poupança estimada 
de 106,1 milhões de 

euros 
op. cit. p. 61 

Saldo fiscal (variação da receita - 
variação da despesa, em resultado da 
adopção da política preconizada) 

 + 37 mil milhões de 
euros 

op. cit. p. 63 

Taxa de crescimento da economia 
(acréscimo relativamente ao 
crescimento potencial) 

+ 0,5%  op. cit. p. 61 
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Reabilitação Urbana 
 A revisão do Decreto-Lei 307/2009 
 (Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) 

Simplificação dos procedimentos conducentes à delimitação de uma ARU 

Criação de operações de reabilitação urbana isoladas 

Procedimento simplificado de controlo prévio de operações urbanísticas 

Outros. 

Uma Nota: há ainda que ter em conta a reforma do 
- regime do arrendamento urbano (lei nº 31/2012, de 14 de agosto) 
 
- regime das obras em prédios arrendados (lei nº 30/2012, de 14 de agosto) 
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Simplificação do processo de delimitação de área de reabilitação 

urbana 

Revogação do nº 2 do artigo 59º 

A delimitação da ARU, da competência da AM sob proposta da CM, deve conter: 

- memória descritiva e justificativa, critério de delimitação e objetivos estratégicos a 

prosseguir;  

- os benefícios fiscais associados aos impostos municipais; 

- a planta com a delimitação da ARU. 

- Pode ser aprovada antes da aprovação da operação de reabilitação urbana (ORU) ou em 

simultâneo com a aprovação desta. 

- No primeiro caso, caduca se a ORU não for aprovada no prazo de três anos. 

 

A entidade gestora deixa de estar obrigada a recorrer à venda forçada ou expropriação a 

requerimento de proprietário cujo prédio foi objecto de obras coercivas 

Reabilitação Urbana 
A revisão do Decreto-Lei 307/2009 
 (Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) 



A revisão do Decreto-Lei 307/2009 
 (Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) 
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Operações de reabilitação urbana isoladas (regime especial de 

reabilitação urbana) 

Operações de reabilitação que incidam sobre edifícios ou fracções, 

ainda que localizados fora de áreas de reabilitação urbana, 

cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos e 

que, em virtude da sua insuficiência, degradação ou 

obsolescência, justifiquem uma intervenção de reabilitação 

destinada a conferir adequadas características de desempenho e 

de segurança funcional, estrutural e construtiva 

 - obras que, cumulativamente, preservem as fachadas 

principais do edifício, mantenham os seus elementos 

arquitectónicos e estruturais de valor patrimonial, bem como o 

número de pisos e a configuração da cobertura, e, além disso, não 

reduzam a sua resistência estrutural. 



A revisão do Decreto-Lei 307/2009 
 (Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) 
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Regime especial da reabilitação urbana 

Aplica-se: 

- aos imóveis que não estejam individualmente classificados,  

- a obras que, cumulativamente, preservem as fachadas principais do 

edifício, mantenham os seus elementos arquitetónicos e estruturais de 

valor patrimonial, bem como o número de pisos e a configuração da 

cobertura, e, além disso, não reduzam a sua resistência estrutural; 



A revisão do Decreto-Lei 307/2009 
 (Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) 
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Procedimento simplificado de controlo prévio das operações 

urbanísticas 

Aplicável o procedimento simplificado de controlo prévio de operações 

urbanísticas, mediante o qual a entidade gestora ou o município tem que 

se pronunciar sobre a comunicação prévia no prazo de 15 dias, sob pena 

de o requerente poder iniciar as obras; 

 

Decisão centralizada numa única entidade pública: município ou 

entidade gestora da ORU; 

 

Procedimento de autorização de utilização simplificado (maior 

responsabilidade dos técnicos responsáveis pela obra):  se não for 

determinada vistoria em 10 dias úteis  o termo de responsabilidade 

substitui o alvará de utilização 

 

 



A revisão do Decreto-Lei 307/2009 
 (Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) 
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Aplica-se: 

- aos imóveis  abrangidos pelo regime especial de reabilitação urbana; 

- É ainda aplicável a obras conformes com plano de pormenor de 

reabilitação urbana previamente aprovado e que, nos termos gerais, 

sigam o procedimento de comunicação prévia. 
 

Procedimento simplificado de controlo prévio das operações 

urbanísticas 



A revisão do Decreto-Lei 307/2009 
 (Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) 
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Regime específico de proteção do existente 

 

 

Permite que as obras de reabilitação se realizem, mesmo quando não é 

possível cumprir integralmente as regras posteriores à data de 

construção do edifício, desde que as obras de reabilitação: 

 

- Não originem ou agravem a desconformidade com as normas em vigor; 

Ou 

-   Permitam a melhoria generalizada do estado do edifício. 

 



A importância da conservação 

A importância da conservação: 
Uma política adequada de conservação 
e de manutenção é fundamental para 
reduzir as necessidades de reabilitação 

Não obstante a imposição de obrigações 
de conservação do património privado e 
público, residencial e não residencial, 
não há uma cultura/prática de 
conservação: 
-Nos edifícios arrendados, o 
congelamento das rendas limitou 
seriamente a capacidade financeira dos 
proprietários; 
-Nos edifícios ocupados pelo 
proprietário há uma subestimação dos 
custos de manutenção e não são 
realizadas provisões adequadas para 
obras de conservação e de manutenção 
(2% do valor do imóvel, por ano); 
-No património público (edifícios, infra-
estruturas e monumentos) há também 
uma sub-orçamentação das despesas de 
manutenção e de conservação. 17 

Os Desafios 



A densificação das áreas urbanas existentes 

A política de ordenamento de território 
e de cidades tem que se orientar para a 
densificação e qualificação das áreas 
urbanas existentes e criar fortes 
desincentivos à expansão urbana 
 
É necessário coordenar as políticas a 
nível supra municipal e, sobretudo, 
metropolitano 

Os ganhos são evidentes em termos de 
Efeitos ambientais; 
Racionalização do parque de 
infraestruturas existente; 
Melhoria das condições de vida da 
população; 
Consumo de energia; 
Consumo de recursos; 
 
A questão: 
Como  conferir eficácia, quando os 
perímetros urbanos já aprovados 
excedem largamente as necessidades 
(vd comportamento demográfico) e 
geraram direitos adquiridos 
 

18 

Os Desafios 



Política de habitação orientada para o aproveitamento do existente 

Objectivo 

 Redireccionar a procura para os 
alojamentos existentes, promovendo a 
reabilitação e a utilização dos 
alojamentos vagos (INH/LNEC, 2006, 
p.79, adapt.) 

 Diminuir o excesso de oferta; 
 Racionalizar a taxa de utilização das 
infra-estruturas existentes; 
 Diminuir as necessidade de 
investimento em infra-estruturas 
urbanas; 
 Combater a desertificação, 
nomeadamente dos centros históricos e 
áreas residenciais mais antigas 

 

 Dotar a totalidade dos alojamentos 
existentes de níveis mínimos de 
conforto (id.) 

 Melhorar as condições de vida das 
populações; 
 Coesão social 
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Os Desafios 



Política de habitação … 

Objectivo 

 Estabelecer regras urbanísticas de 
protecção ao existente e que promovem 
proactivamente a reabilitação: limitar a 
ocupação de lotes por edifícios com 
índice de construção superior e a 
alteração das funções originais (“demolir 
não deve compensar”); preservar a 
função residencial dos edifícios mais 
antigos (id.) 

 Combater a desertificação; 
 Incentivar a manutenção e 
conservação dos edifícios existentes; 
 Defender a identidade do território; 
 Promover a reabilitação 

 Simplificação dos procedimentos de 
licenciamento e adaptação dos 
regulamentos 

 agilização dos procedimentos; 
 aumento da oferta de habitação 
reabilitada; 
 diminuição dos prazos e promoção do 
investimento; 
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Os Desafios 



Política de habitação: orientar o mercado de habitação para o arrendamento 

Objectivo 

 Revisão do regime do arrendamento 
urbano 

 Promover o mercado de 
arrendamento; 
 Alterar a estrutura da procura; 
 Combater a desertificação; 
 Promover a reabilitação; 
 Remover obstáculos à livre circulação 
das pessoas e das empresas 
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Outros … 

Objectivo 

 Desenvolver o mercado de produtos 
de construção orientados para a 
reabilitação (id.) 

  os mesmos que  no anterior 

 Promover a formação técnica 
adequada dos recursos humanos 

 os mesmos que  no anterior 

Os Desafios 



Objectivo 

 Reorientar o investimento público em 
habitação para a reabilitação e o 
arrendamento; em particular reabilitar 
o património habitacional público (id.) 

 Reabilitação urbana 
 Diminuir o excesso de oferta; 
 Racionalizar a taxa de utilização das 
infra-estruturas existentes; 
 Diminuir as necessidade de 
investimento em infra-estruturas 
urbanas; 
 Combater a desertificação, 
nomeadamente dos centros históricos e 
áreas residenciais mais antigas 
Promover o mercado de 
arrendamento; 
 Alterar a estrutura da procura; 
 Combater a desertificação; 
 Promover a reabilitação; 
 Remover obstáculos à livre circulação 
das pessoas e das empresas 

 

 

22 

Os Desafios 


