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I. Memória descritiva e justificativa 

 

1. Enquadramento/ Critérios subjacentes à delimitação

Os critérios subjacentes à delimitação da

domínios: legal, evolução histórico-territorial da cidade e estratégico para o desenvolvimento e or

destes territórios. 

 

1.1 Enquadramento legal 

 

A delimitação de ARU´s) encontra-se prevista 

DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de 

 

De acordo com o referido diploma legal, uma 

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, através de 

uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento pr

urbana”. 

 

A delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana

de congregar, nessa área, um conjunto de intervenções e investimentos integrados, 

salvaguarda do património edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território

 

A esse conjunto articulado de intervenções, que, de uma forma integrada, visam a reabilitação urbana de uma 

determinada área, dá-se o nome de ORU. 

A alteração ao Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) 

possibilitar aos municípios encetar processos de reabilitação urbana em ARU de forma faseada

primeira fase, a aprovação da delimitaç

desenvolver nessa área.  

O Municipio optou por este procedimento faseado

de delimitação das 10 novas ARU´s, sendo que, assim, possui 3 an

urbana para as ARU´s, delimitadas e aprovadas pela A

de Reabilitação Urbana, no caso de ORU sistemática ou de 

simples), prazo após o qual, se não se aprovarem as ORU´s, caducarão as ARU´s

 

1.2  Enquadramento histórico-territorial

 

No que respeita ao primeiro critério de delimitação, a primazia foi para os lugares onde o

presente (na cidade e noutras centralidades do concelho) ostenta 
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Enquadramento/ Critérios subjacentes à delimitação 

Os critérios subjacentes à delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU´s)

territorial da cidade e estratégico para o desenvolvimento e or

se prevista pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de 

De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa “área territorialmente delimitada que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de 

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, através de 

uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação 

Área de Reabilitação Urbana (ARU) determina a assunção pelo Município da necessidade 

de congregar, nessa área, um conjunto de intervenções e investimentos integrados, 

salvaguarda do património edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território

A esse conjunto articulado de intervenções, que, de uma forma integrada, visam a reabilitação urbana de uma 

se o nome de ORU. A cada ARU corresponde uma ORU. 

egime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) produzida pela Lei n.º 32/2012 veio 

possibilitar aos municípios encetar processos de reabilitação urbana em ARU de forma faseada

primeira fase, a aprovação da delimitação da ARU e, numa fase subsequente, a aprovação da ORU

O Municipio optou por este procedimento faseado, sendo este documento parte integrante da 1.ª fase 

de delimitação das 10 novas ARU´s, sendo que, assim, possui 3 anos para aprovar as operações de reabilitação 

delimitadas e aprovadas pela Assembleia Municipal (através de um Programa Estratégico 

, no caso de ORU sistemática ou de Estratégia de Reabilitação Urbana, no caso de 

simples), prazo após o qual, se não se aprovarem as ORU´s, caducarão as ARU´s. 

territorial 

No que respeita ao primeiro critério de delimitação, a primazia foi para os lugares onde o

presente (na cidade e noutras centralidades do concelho) ostenta marcas que nos identificam, deixadas 
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(ARU´s) foram essencialmente de 3 

territorial da cidade e estratégico para o desenvolvimento e ordenamento 

pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo 

DL nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. 

“área territorialmente delimitada que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de 

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, através de 

óprio ou em plano de pormenor de reabilitação 

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.  

A esse conjunto articulado de intervenções, que, de uma forma integrada, visam a reabilitação urbana de uma 

produzida pela Lei n.º 32/2012 veio 

possibilitar aos municípios encetar processos de reabilitação urbana em ARU de forma faseada: numa 

fase subsequente, a aprovação da ORU a 

, sendo este documento parte integrante da 1.ª fase – proposta 

os para aprovar as operações de reabilitação 

(através de um Programa Estratégico 

de Reabilitação Urbana, no caso de ORU 

No que respeita ao primeiro critério de delimitação, a primazia foi para os lugares onde o património cultural 

marcas que nos identificam, deixadas através 
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dos tempos, as quais conferem identidade 

histórico, cultural, patrimonial, religioso e/ou social, elegendo

revitalizados para que a memória e as vivências se mantenham

Quer seja através da sua arquitetura, da valorização dos percursos, associados ou não ao culto religioso, das 

festas e romarias populares, urge conservar estes núcleos com as suas casas, com o intuito de preservar a raiz 

das pessoas e a estrutura destes lugares.

Assim, por um lado temos a malha urbana da cidade

como a matriz identitária da cidade. Foi d

de alguma rigidez formal, sendo por este facto um

cidade e as atividades económicas que conferem a

Central da Cidade) é marcada pela ortogonalidade

serviços, pontuada sistematicamente por edifícios de valor 

do período áureo do turismo balnear. 
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identidade a estes territórios, cujos lugares manifestam um especial valor, seja ele 

l, religioso e/ou social, elegendo-os como núcleos que merecem ser reabilitados e 

revitalizados para que a memória e as vivências se mantenham. 

, da valorização dos percursos, associados ou não ao culto religioso, das 

stas e romarias populares, urge conservar estes núcleos com as suas casas, com o intuito de preservar a raiz 

das pessoas e a estrutura destes lugares. 

urbana da cidade de Espinho, a qual, a partir do núcleo antigo, 

Foi desenhada em conformidade com o traçado da linha férrea, é detentora 

sendo por este facto uma referência deste território, englobando o casco histórico da 

as que conferem a multifuncionalidade ao lugar. Portanto, esta ARU

marcada pela ortogonalidade, onde predominam as funções de habitação, comércio de 

por edifícios de valor patrimonial, que preservam as memórias e os valores 

 

Fig. 1 - ARU do Núcleo Central da Cidade
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manifestam um especial valor, seja ele 

os como núcleos que merecem ser reabilitados e 

, da valorização dos percursos, associados ou não ao culto religioso, das 

stas e romarias populares, urge conservar estes núcleos com as suas casas, com o intuito de preservar a raiz 

a partir do núcleo antigo, se assumiu 

com o traçado da linha férrea, é detentora 

, englobando o casco histórico da 

Portanto, esta ARU (do Núcleo 

, onde predominam as funções de habitação, comércio de 

preservam as memórias e os valores 

ARU do Núcleo Central da Cidade
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Por outro lado, nas restantes ARU’s, as delimitações propostas também 

centralidades (e envolvente próxima) que apresentam elevado caráter histórico, patrimonial, religioso e social, o 

que torna premente a reabilitação deste p

assumindo-se também como elementos fulcrais de preservação da identidade destes diferentes e singulares 

lugares do município de Espinho.  

 

 

  

Fig. 2 - ARU da Foz de Silvalde 

 

Fig. 3 

  

Fig. 5 - ARU da Igreja de Anta e da Capela 

de Ramos 

Fig. 6 
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Por outro lado, nas restantes ARU’s, as delimitações propostas também tiveram especial 

centralidades (e envolvente próxima) que apresentam elevado caráter histórico, patrimonial, religioso e social, o 

a reabilitação deste património local (edificado ou não), nas suas diversas amplitudes, 

como elementos fulcrais de preservação da identidade destes diferentes e singulares 

 

Fig. 3 - ARU da Rua 19 - Nascente Fig. 4 - ARU da Zona Industrial

 

Fig. 6 - ARU do Lugar dos Altos Céus Fig. 7 - ARU dos Largos de São Estevão e 

São Vicente
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tiveram especial incidência nas 

centralidades (e envolvente próxima) que apresentam elevado caráter histórico, patrimonial, religioso e social, o 

nas suas diversas amplitudes, 

como elementos fulcrais de preservação da identidade destes diferentes e singulares 

ARU da Zona Industrial 

ARU dos Largos de São Estevão e 

São Vicente 
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Fig. 8 - ARU da Igreja de Silvalde e das 

Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. 

Calvário 

Fig. 9 

da Guia

 

 

1.3  Enquadramento estratégico

 

Pretende-se com a delimitação destas 

Para esse efeito o esforço dos investimentos concretos

possam desempenhar um papel estruturante e motriz ou multiplicativo no desenvolvimento e ordenamento 

territórios. 

Pretende-se, ainda, contribuir para a reabilitação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, 

para a captação de novas atividades económicas, para o fomentar da recuperação e 

devolutos.  

Pretende-se, também, promover a melhoria geral da mobilidade e da acessibilidade através da 

espaço público, equipamentos e espaços verdes e de utilização coletiva.

percursos suaves e amigáveis, que ligam equipamento

respetivas, os que fortalecem as ligações 

Para além do estímulo à reabilitação urbana por parte de operadores privados, que 

programadas devem desencadear, as 

específicas que catapultem esses investimentos

património natural e edificado.    

 

2. Objetivos a prosseguir 

 

No atual quadro de degradação das áreas urbanas antigas, o desenvolvimento de ações de reabilitação e de 

regeneração urbana constituem uma prioridade das políticas municipais, as quais assentam nos objetivos 

principais estipulados no RJRU, nas orientações internas 

apreço. Assim, a presente ARU visa:  
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Fig. 9 - ARU do Lugar da Nossa Senhora 

da Guia 

Fig. 10 - ARU da Rua Padre Sá

Enquadramento estratégico 

 ARU’s restaurar a unidade e coesão territorial 

o esforço dos investimentos concretos deverá incidir, fundamentalmente, n

possam desempenhar um papel estruturante e motriz ou multiplicativo no desenvolvimento e ordenamento 

se, ainda, contribuir para a reabilitação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, 

para a captação de novas atividades económicas, para o fomentar da recuperação e 

m, promover a melhoria geral da mobilidade e da acessibilidade através da 

espaço público, equipamentos e espaços verdes e de utilização coletiva. São, para esse efeito, preponderantes os 

, que ligam equipamentos coletivos, nomeadamente as escolas 

, os que fortalecem as ligações com o património natural e construído.  

Para além do estímulo à reabilitação urbana por parte de operadores privados, que 

 ARU’s previstas devem contemplar uma componente de ações

que catapultem esses investimentos, nomeadamente quando está em causa a valorização do 

quadro de degradação das áreas urbanas antigas, o desenvolvimento de ações de reabilitação e de 

regeneração urbana constituem uma prioridade das políticas municipais, as quais assentam nos objetivos 

nas orientações internas da política municipal e nas especificidades dos lugares em 
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ARU da Rua Padre Sá 

restaurar a unidade e coesão territorial das centralidades referidas. 

deverá incidir, fundamentalmente, nas intervenções que 

possam desempenhar um papel estruturante e motriz ou multiplicativo no desenvolvimento e ordenamento destes 

se, ainda, contribuir para a reabilitação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, 

para a captação de novas atividades económicas, para o fomentar da recuperação e reutilização dos edifícios 

m, promover a melhoria geral da mobilidade e da acessibilidade através da requalificação do 

São, para esse efeito, preponderantes os 

s coletivos, nomeadamente as escolas às centralidades 

Para além do estímulo à reabilitação urbana por parte de operadores privados, que os benefícios e as ações 

r uma componente de ações públicas 

, nomeadamente quando está em causa a valorização do 

quadro de degradação das áreas urbanas antigas, o desenvolvimento de ações de reabilitação e de 

regeneração urbana constituem uma prioridade das políticas municipais, as quais assentam nos objetivos 

e nas especificidades dos lugares em 
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a) Assegurar a reabilitação do edificado degradado e obsoleto 

cultural, do espaço público e das respetivas infraestruturas

b) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços 

não edificados; 

c) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação 

competitividade urbana; 

d) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em 

que as ações de natureza material são concebidas na sua execução com intervenções de natureza social 

e económica; 

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

existentes, preservando contudo as “lojas com história”;

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

g) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair funções 

urbanas, designadamente habitacionais, comerciais ou de serviços;

h) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão dos espaços 

públicos de circulação; 

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

j) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados;

k) Dar acesso aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus 

a um conjunto de incentivos disponíveis para a reabilitação urbana;

l) Promover a atividade económica, em particular no setor da construção civil que ocupa uma parte 

significativa do emprego no concelho, e fomentar o t

 

3. Delimitação de ARU´s 

 

3.1 Competência 

 

A delimitação das ARU é da competência da Assembleia Municipal

de aprovação publicado em Diário da República.

 

3.2 Áreas abrangidas 

 

Estas delimitações procuraram abarcar o que reconhecidamente 

que constituem as áreas de maior densidade urbana

888 m2 (perfazendo 17,4% do concelho)

que acompanham esta memória. 
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Assegurar a reabilitação do edificado degradado e obsoleto - preservando e valorizando o património 

cultural, do espaço público e das respetivas infraestruturas urbanas, que formam o tecido urbano; 

Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços 

Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação 

Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em 

que as ações de natureza material são concebidas na sua execução com intervenções de natureza social 

integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos 

existentes, preservando contudo as “lojas com história”; 

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

os funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair funções 

urbanas, designadamente habitacionais, comerciais ou de serviços; 

Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão dos espaços 

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;

Dar acesso aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações 

a um conjunto de incentivos disponíveis para a reabilitação urbana; 

Promover a atividade económica, em particular no setor da construção civil que ocupa uma parte 

significativa do emprego no concelho, e fomentar o turismo, a cultura e o lazer.

competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, sendo o ato 

de aprovação publicado em Diário da República. 

abarcar o que reconhecidamente são as centralidades 

de maior densidade urbana, onde se incluem os núcleos histórico

888 m2 (perfazendo 17,4% do concelho), de acordo com o quadro infra e os limite
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preservando e valorizando o património 

urbanas, que formam o tecido urbano;  

Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços 

Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em 

que as ações de natureza material são concebidas na sua execução com intervenções de natureza social 

integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos 

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

os funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair funções 

Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão dos espaços 

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; 

e encargos sobre os edifícios ou frações 

Promover a atividade económica, em particular no setor da construção civil que ocupa uma parte 

urismo, a cultura e o lazer. 

, sob proposta da Câmara Municipal, sendo o ato 

 da Cidade e das freguesias, 

históricos, num total de 3 680 

limites apresentados nas plantas 
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Nº ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

1 ARU do Litoral da Cidade de Espinho

2 ARU do Núcleo Central da Cidade

3 ARU da Foz de Silvalde

4 ARU da Rua 19 -

5 ARU da Zona Industrial

6 ARU da Igreja de Anta e da Capela de Ramos

7 ARU do Lugar dos Altos Céus

8 ARU dos Largos de São Estevão e São Vicente

9 ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa 
Nova e do N. Sr. Calvário

10 ARU do Lugar da Nossa Senhora da Guia

11 ARU da Rua Padre Sá

  
Total 

  
Área total do Concelho de Espinho (m2)

 

 

3.3 Efeitos 

 

A delimitação de uma ARU produz, para cada uma delas, os seguintes efeitos:

 

a. Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais 

o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

(IMT); 

b. Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana

nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Rendimento de 

pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o R

c. Compromete o município a aprovar uma ORU 

de caducidade da ARU.  

 

4. Benefícios fiscais e financeiros 

Para além das possibilidades que o estabelecimento da

designadamente no âmbito do novo quadro comunitário, para agentes públicos e/ou particulares, importa 

destacar, entre múltiplas vantagens, um conjunto de 

frações urbanas objeto de ações de reabilitação
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ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA ÁREA (m2) 

ARU do Litoral da Cidade de Espinho 451 158,00 

ARU do Núcleo Central da Cidade 1 381 819,00 

ARU da Foz de Silvalde 165 493,00 

- Nascente 80 848,00 

ARU da Zona Industrial 805 273,00 

ARU da Igreja de Anta e da Capela de Ramos 127 227,00 

ARU do Lugar dos Altos Céus 52 568,00 

ARU dos Largos de São Estevão e São Vicente 165 875,00 

ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa 
Nova e do N. Sr. Calvário 

191 236,00 

ARU do Lugar da Nossa Senhora da Guia 173 563,00 

ARU da Rua Padre Sá 85 828,00 

 
3 680 888,00 

 
Área total do Concelho de Espinho (m2) 21 103 486,00 

, para cada uma delas, os seguintes efeitos: 

Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais associados aos impostos municipais

o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana

nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Rendimento de 

pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC);

Compromete o município a aprovar uma ORU para essa área num prazo máximo de três anos, sob pena 

Para além das possibilidades que o estabelecimento das ARU´s abrem em termos de acesso a financiamentos, 

designadamente no âmbito do novo quadro comunitário, para agentes públicos e/ou particulares, importa 

destacar, entre múltiplas vantagens, um conjunto de incentivos fiscais e financeiros aplicáveis a prédios ou 

es urbanas objeto de ações de reabilitação.  
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 % ARU | CONCELHO 

2,14% 

6,55% 

0,78% 

0,38% 

3,82% 

0,60% 

0,25% 

0,79% 

0,91% 

0,82% 

0,41% 

 
17,44% 

 
 

associados aos impostos municipais, nomeadamente 

o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela 

compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, 

nomeadamente em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre o Rendimento de 

endimento de pessoas Coletivas (IRC); 

para essa área num prazo máximo de três anos, sob pena 

em termos de acesso a financiamentos, 

designadamente no âmbito do novo quadro comunitário, para agentes públicos e/ou particulares, importa 

financeiros aplicáveis a prédios ou 
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Assim, dando cumprimento ao disposto na alínea a) do ponto anterior, o 

estabelecido no estatuto dos benefícios fiscais

aplicar os benefícios fiscais relativos a prédios ou frações urbanas objeto de reabilitação, tal como 

disposto nos artigos 45º e 71º do EBF

 

O estatuto dos benefícios fiscais, aprovado p

alterações, sendo a última a operada pelo Orçamento de Estado para 2018 

dezembro, que estabelece disposições específicas em matéria de incentivos à reabilitação. Consagr

expressamente, incentivos a prédios urbanos ou frações autónomas

localizados em ARU, que sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios

O sucesso na realização das ações de reabilita

pela conjugação da aplicação de incentivos

Espinho, nos termos da legislação aplicável e da situação, de facto, dos imóveis, 

que se sintetiza de seguida.  

 

4.1 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

a. Isenção do IMI por um período de 3 anos 

podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos 

tal como dispõe o nº 6 do art.45º do EBF, está 

proposta da câmara municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do

Locais e das Entidades Intermunicipais

permanente ou a habitação própria e permanente

b. Passam ainda a estar isentos de IMI os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história

reconhecidas pelo município como estab

integrem o inventário nacional dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social 

local, nos termos previstos na Lei n.º 42/2017, de 14 de junho (alínea q) do nº1 do a

c. Agravamento da taxa para o triplo no caso de prédios em ruínas ou que se encontrem devolutos 

há mais de um ano, conforme definição e conceito contido na redação do Decreto

agosto (nº 3 do artigo 112º do CIMI);

d. Majoração até 30% a taxa aplicável aos prédios urbanos degradados

degradados aqueles que face ao seu estado de degradação não cumpram satisfatoriamente a sua função 

ou coloquem em causa a segurança de pessoas e bens (n.º 8 do artigo 112 do

 

Ainda de referir que, neste âmbito, estão isentos de imposto municipal sobre imóveis os prédios classificados como 

monumentos nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse 
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Assim, dando cumprimento ao disposto na alínea a) do ponto anterior, o município de Espinho

estabelecido no estatuto dos benefícios fiscais (EBF) associados aos impostos municipais, 

relativos a prédios ou frações urbanas objeto de reabilitação, tal como 

disposto nos artigos 45º e 71º do EBF. 

, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, sofreu diversas 

alterações, sendo a última a operada pelo Orçamento de Estado para 2018 - Lei nº 114/2017, de 29 de 

, que estabelece disposições específicas em matéria de incentivos à reabilitação. Consagr

incentivos a prédios urbanos ou frações autónomas concluídas há mais de 30 anos ou 

objeto de intervenções de reabilitação de edifícios

O sucesso na realização das ações de reabilitação propostas para o edificado integrado em ARU só se alcançará 

conjugação da aplicação de incentivos/ benefícios e agravamentos, pelo que o 

, nos termos da legislação aplicável e da situação, de facto, dos imóveis, lança mão 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)  

Isenção do IMI por um período de 3 anos a contar do ano de conclusão das obras de reabilitação, 

podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos (esta prorrogação da isenção, 

tal como dispõe o nº 6 do art.45º do EBF, está dependente de deliberação da

proposta da câmara municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias 

Intermunicipais) no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 

permanente ou a habitação própria e permanente;  

isentos de IMI os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história

reconhecidas pelo município como estabelecidos de interesse histórico e cultural ou social local que 

integrem o inventário nacional dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social 

local, nos termos previstos na Lei n.º 42/2017, de 14 de junho (alínea q) do nº1 do a

Agravamento da taxa para o triplo no caso de prédios em ruínas ou que se encontrem devolutos 

, conforme definição e conceito contido na redação do Decreto

agosto (nº 3 do artigo 112º do CIMI); 

30% a taxa aplicável aos prédios urbanos degradados

degradados aqueles que face ao seu estado de degradação não cumpram satisfatoriamente a sua função 

ou coloquem em causa a segurança de pessoas e bens (n.º 8 do artigo 112 do 

neste âmbito, estão isentos de imposto municipal sobre imóveis os prédios classificados como 

monumentos nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse 
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município de Espinho, no âmbito do 

(EBF) associados aos impostos municipais, propõe-se 

relativos a prédios ou frações urbanas objeto de reabilitação, tal como 

Lei n.º 215/89, de 1 de julho, sofreu diversas 

Lei nº 114/2017, de 29 de 

, que estabelece disposições específicas em matéria de incentivos à reabilitação. Consagram-se, 

concluídas há mais de 30 anos ou 

objeto de intervenções de reabilitação de edifícios (como dispõe o RJRU).  

ção propostas para o edificado integrado em ARU só se alcançará 

, pelo que o município de 

lança mão desta conjugação, 

a contar do ano de conclusão das obras de reabilitação, 

(esta prorrogação da isenção, 

dependente de deliberação da assembleia municipal, sob 

Regime Financeiro das Autarquias 

no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 

isentos de IMI os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história, 

elecidos de interesse histórico e cultural ou social local que 

integrem o inventário nacional dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social 

local, nos termos previstos na Lei n.º 42/2017, de 14 de junho (alínea q) do nº1 do artigo 44º do EBF); 

Agravamento da taxa para o triplo no caso de prédios em ruínas ou que se encontrem devolutos 

, conforme definição e conceito contido na redação do Decreto-Lei 159/2006, de 8 de 

30% a taxa aplicável aos prédios urbanos degradados, considerando-se como 

degradados aqueles que face ao seu estado de degradação não cumpram satisfatoriamente a sua função 

 CIMI); 

neste âmbito, estão isentos de imposto municipal sobre imóveis os prédios classificados como 

monumentos nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse 
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municipal (nos termos da legislação aplicável

aos imóveis inventariados no Plano Diretor Municipal como património cultural edificado.

4.2 Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas (IMT)

a. Isenção do IMT para aquisições de imóveis destinados

adquirente inicie as obras no prazo máximo de 3 anos após a aquisição; 

b. Isenção do IMT na primeira transmissão de imóveis que tenham sido objeto de reabilitação

se destinem ao arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e permanente.

4.3 Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

a. Dedução à coleta de 30% dos encargos

reabilitação, até ao limite de 500 

b. Tributação das mais-valias obtidas com a alienação de imóveis à 

taxa normal de 50% (sem prejuízo da opção de englobamento), quando 

imóveis recuperados nos termos da estratégia da ARU

c. Tributação à taxa de 5%, ao invés dos normais 28% (sem prejuízo da opção de englobamento) 

rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos quando sejam inteiramente 

arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia da ARU

4.4 Imposto de Valor Acrescentado (IVA)

a. No âmbito do Código do IVA

em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU delimitadas nos 

termos legais é cobrado à taxa reduzida de 6%

verba 2.23 da Lista I anexa).  

 

Condições para Atribuição de Benefícios/ Incentivos

À exceção da aplicação da taxa reduzida de IVA, que apenas obriga a comprovar a integração 

certidão de localização, os restantes incentivos devem corresponder a obras de reabilitação

resulte uma melhoria mínima de 2 níveis do estado de conservação

se alude de seguida. 

 

Certificação de obras de reabilitação:

Para efeitos do disposto no EBF, a realização das vistorias para

conservação das ações de reabilitação

concluídos há mais de 30 anos) é da competência da Câmara, incumbindo

de reabilitação) o estado de conservação dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de 
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egislação aplicável). Neste sentido, a edilidade de Espinho visa estender este benefício 

aos imóveis inventariados no Plano Diretor Municipal como património cultural edificado.

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas (IMT) 

aquisições de imóveis destinados a intervenções de 

adquirente inicie as obras no prazo máximo de 3 anos após a aquisição;  

Isenção do IMT na primeira transmissão de imóveis que tenham sido objeto de reabilitação

ao arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e permanente.

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)  

Dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, relacionados com a 

, até ao limite de 500 euros;  

obtidas com a alienação de imóveis à taxa reduzida de 5%

taxa normal de 50% (sem prejuízo da opção de englobamento), quando decorrentes da alienação de 

imóveis recuperados nos termos da estratégia da ARU;  

, ao invés dos normais 28% (sem prejuízo da opção de englobamento) 

auferidos por sujeitos passivos quando sejam inteiramente 

arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia da ARU.

mposto de Valor Acrescentado (IVA) 

Código do IVA, o imposto nas empreitadas de reabilitação urbana, 

em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU delimitadas nos 

é cobrado à taxa reduzida de 6%, ao invés dos normais 23% (Artigo 18º do CIVA | 

Condições para Atribuição de Benefícios/ Incentivos 

À exceção da aplicação da taxa reduzida de IVA, que apenas obriga a comprovar a integração 

certidão de localização, os restantes incentivos devem corresponder a obras de reabilitação

resulte uma melhoria mínima de 2 níveis do estado de conservação, atestada pela certidão de reabilitação a que 

Certificação de obras de reabilitação: 

realização das vistorias para comprovação da necessária subida do estado de 

das ações de reabilitação de edifícios realizadas nos imóveis localizados na ARU (ou

é da competência da Câmara, incumbindo-lhe certificar 

o estado de conservação dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de 
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Neste sentido, a edilidade de Espinho visa estender este benefício 

aos imóveis inventariados no Plano Diretor Municipal como património cultural edificado. 

a intervenções de reabilitação, desde que o 

Isenção do IMT na primeira transmissão de imóveis que tenham sido objeto de reabilitação e que 

ao arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e permanente. 

suportados pelos proprietários, relacionados com a 

taxa reduzida de 5%, ao invés da 

decorrentes da alienação de 

, ao invés dos normais 28% (sem prejuízo da opção de englobamento) dos 

auferidos por sujeitos passivos quando sejam inteiramente decorrentes do 

. 

empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU delimitadas nos 

, ao invés dos normais 23% (Artigo 18º do CIVA | 

À exceção da aplicação da taxa reduzida de IVA, que apenas obriga a comprovar a integração na ARU através da 

certidão de localização, os restantes incentivos devem corresponder a obras de reabilitação de edifícios das quais 

, atestada pela certidão de reabilitação a que 

da necessária subida do estado de 

realizadas nos imóveis localizados na ARU (ou fora se 

lhe certificar (através da certidão 

o estado de conservação dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na ação de 
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reabilitação e informar o serviço de fin

(no prazo de 20 dias, sendo que o serviço de finanças deve promover, no prazo de 15 dias, a anulação das 

liquidações e/ou restituições dos impostos).

Para tal, o interessado deve solicitar, junto do Município, a atribuição do estado de conservação do 

edifício antes e após as obras e a certidão de reabilitação.

Para o interessado poder usufruir dos 

deverá subir 2 níveis após a realização da ação de reabilitação

atingir ainda, no mínimo, o nível bom

do EBF), terá ainda uma redução para metade das taxas dev

conservação.  

 

Estes níveis do estado de conservação 

estando escalonados nos termos seguintes (art.º 5º, nº 2):

NÍVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO

5 Excelente 

4 Bom 

3 Médio 

2 Mau 

1 Péssimo 
 

 

No âmbito do acesso facilitado a apoios financeiros

• As entidades gestoras podem contrair empréstimos, os quais, desde que autorizados por despacho do 

ministro responsável pela área das finanças, não relevam para 

município; 

• As entidades públicas e privadas têm acesso facilitado a programas específicos de 

reabilitação, nomeadamente ao 
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e informar o serviço de finanças competente do reconhecimento do direito

(no prazo de 20 dias, sendo que o serviço de finanças deve promover, no prazo de 15 dias, a anulação das 

liquidações e/ou restituições dos impostos). 

solicitar, junto do Município, a atribuição do estado de conservação do 

e a certidão de reabilitação. 

dos incentivos decorrentes do EBF, o estado de conservação do edifício 

eis após a realização da ação de reabilitação e, para efeitos 

mínimo, o nível bom, sendo que, neste último caso (se cumpridas as condições do artigo 45º 

uma redução para metade das taxas devidas pela avaliação do estado de 

do estado de conservação são os estabelecidos no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, 

estando escalonados nos termos seguintes (art.º 5º, nº 2): 

ONSERVAÇÃO 

apoios financeiros: 

As entidades gestoras podem contrair empréstimos, os quais, desde que autorizados por despacho do 

ministro responsável pela área das finanças, não relevam para efeitos do montante da dívida do 

As entidades públicas e privadas têm acesso facilitado a programas específicos de 

, nomeadamente ao IFRRU. 
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anças competente do reconhecimento do direito, quando tal se verifique 

(no prazo de 20 dias, sendo que o serviço de finanças deve promover, no prazo de 15 dias, a anulação das 

solicitar, junto do Município, a atribuição do estado de conservação do 

estado de conservação do edifício 

efeitos da aplicação do artigo 45º, 

(se cumpridas as condições do artigo 45º 

idas pela avaliação do estado de 

B/2012, de 31 de dezembro, 

As entidades gestoras podem contrair empréstimos, os quais, desde que autorizados por despacho do 

efeitos do montante da dívida do 

As entidades públicas e privadas têm acesso facilitado a programas específicos de 
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II.  Plantas em anexo 

 

2.  ARU do Núcleo Central da Cidade

2a.  ARU do Núcleo Central da Cidade 

3. ARU da Foz de Silvalde 

3a.  ARU da Foz de Silvalde - ortofotomapa

4. ARU da Rua 19 - Nascente 

4a.  ARU da Rua 19 – Nascente -

5. ARU da Zona Industrial 

5a.  ARU da Zona Industrial - ortofotomapa

6. ARU da Igreja de Anta e da Capela de Ramos

6a.  ARU da Igreja de Anta e da Capela de Ramos 

7. ARU do Lugar dos Altos Céus

7a.  ARU do Lugar dos Altos Céus 

8. ARU dos Largos de S. Estevão e S. Vicente

8a.  ARU dos Largos de S. Estevão e S. Vicente 

9. ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. do Calvário

9a.  ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. do Calvário 

ortofotomapa 

10. ARU do Lugar da N. Sra. da Guia

10a.  ARU do Lugar da N. Sra. da Guia

11. ARU da Rua Padre Sá 

11a.  ARU da Rua Padre Sá - ortofotomapa
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do Núcleo Central da Cidade 

Cidade - ortofotomapa 

ortofotomapa 

- ortofotomapa 

ortofotomapa 

Capela de Ramos 

ARU da Igreja de Anta e da Capela de Ramos - ortofotomapa 

Céus 

Céus - ortofotomapa 

ARU dos Largos de S. Estevão e S. Vicente 

ARU dos Largos de S. Estevão e S. Vicente - ortofotomapa 

ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. do Calvário

ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. do Calvário 

ARU do Lugar da N. Sra. da Guia 

Sra. da Guia - ortofotomapa 

ortofotomapa 
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ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. do Calvário 

ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. do Calvário - 


