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INTRODUÇÃO
O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] de São Romão do Coronado assume-se como
uma peça fundamental da política municipal de urbanismo e ordenamento do território que tem
vindo a ser implementada pelo Executivo camarário ao longo dos últimos anos, dando sequência
natural às orientações emanadas do Plano Diretor Municipal [PDM] e criando condições acrescidas
para a sua implementação num dos principais aglomerados urbanos do concelho.
Em termos de estrutura, este documento encontra-se organizado em torno dos seguintes quatro
Capítulos principais:
 Caracterização da Área de Reabilitação Urbana (Capítulo A);
 Estratégia de Reabilitação e Revitalização Urbana (Capítulo B);
 Plano de Ação (Capítulo C);
 Implementação e Modelo de Gestão (Capítulo D).
Este documento contempla ainda dois Anexos especificamente dedicados à descrição detalhada de
cada um dos instrumentos de incentivo fiscal e tributário propostos no âmbito da implementação
do PERU.
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A. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
A.1. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL
O desenho e subsequente implementação de uma estratégia de reabilitação urbana para o
aglomerado de São Romão do Coronado tem como pressuposto básico a prévia delimitação
territorial da sua área de intervenção, a qual, de acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU), se consubstancia legalmente enquanto Área de Reabilitação Urbana (ARU). Nos
termos do RJRU, uma ARU corresponde a uma área territorialmente delimitada 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, através de uma operação de reabilitação urbana1.
Assim, e a título de enquadramento, compete aqui começar por assinalar que o aglomerado de São
Romão do Coronado é parte integrante da vila do Coronado, a qual pode ser descrita como uma
pequena conurbação urbana localizada na zona Sul do concelho da Trofa e que se posiciona como
centralidade de referência nesta parcela do seu território (Figura 1). Esta localização e o conjunto de
infraestruturas rodoferroviárias de que este aglomerado beneficia sustentam um padrão intenso de
relacionamentos com a cidade-sede de concelho (a Norte), com o concelho vizinho da Maia e com o
núcleo central da Área Metropolitana do Porto (ambos a Sul).

1

Alínea b) do artigo 2º do RJRU.
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FIGURA 1 – ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DE SÃO ROMÃO DO CORONADO

Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Do ponto de vista urbanístico, e em linha com os padrões e dinâmicas observados a nível regional,
São Romão do Coronado apresenta-se como um território caracterizado pela natureza extensiva e
fragmentada do seu processo de ocupação e edificação, revelando uma forte associação à disposição
da rede de infraestruturas de circulação rodoviária e, naturalmente, à estrutura cadastral e de
antigos caminhos rurais pré-existente. Por força destas características, considera-se desajustada a
opção mais convencional de concentração do esforço de reabilitação urbana numa parcela restrita
do aglomerado, perfilando-se como alternativa mais fecunda o alargamento deste tipo de
intervenção à generalidade do tecido urbano consolidado e/ou passível de futura consolidação em
complementaridade com os instrumentos de regulação da ocupação, uso e transformação do uso
do solo já existentes, designadamente o Plano Diretor Municipal [PDM] (Figura 2).
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FIGURA 2 - DELIMITAÇÃO DA ARU DE SÃO ROMÃO DO CORONADO

Neste contexto, o exercício de delimitação da ARU de São Romão do Coronado conduziu à fixação
de um perímetro de intervenção com uma área total de 61 hectares, o qual foi traçado com suporte
no conjunto de estudos realizados no âmbito do PDM em vigor (com destaque para a planta da
situação existente em 2011) e em trabalhos de terreno entretanto realizados com vista a identificar
e caracterizar dinâmicas mais recentes de ocupação e transformação do território.

A.2. MATRIZ TERRITORIAL E URBANÍSTICA
A ARU de São Romão do Coronado abrange um território onde a urbanização tem vindo
progressivamente a sobrepor-se à matriz de ocupação rural pré-existente, refletindo um processo
insuficientemente enquadrado por opções e diretrizes claras de ordenamento e
predominantemente conduzido pela iniciativa dos particulares. Este facto explica a deficiente
estruturação que caracteriza o modelo de ocupação e organização do território da ARU, bem patente
na morfologia difusa dos padrões dominantes de edificação e na diversidade de cenários de
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coexistência/interpenetração com usos declaradamente agrícolas (e, em menor escala, florestais)
do solo (Figura 3).
FIGURA 3 - SÍNTESE OPERATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DA ARU DE SÃO ROMÃO DO CORONADO

O núcleo central do aglomerado urbano encontra-se localizado na confluência entre a estação de
caminho-ferro de São Romão (Linha do Minho) e as vias distribuidoras formadas pela EN318 (atual
Rua do Horizonte) e pela Rua Délio Santarém, correspondendo ao ponto-chave de permeabilidade
entre os setores Poente e Nascente de São Romão do Coronado (fisicamente separados por via do
efeito-barreira imposto pelo espaço-canal da Linha do Minho). É relevante frisar, no entanto, que à
centralidade locativa deste núcleo não está associada uma centralidade funcional de igual
magnitude, facto que, em larga medida, decorre da implantação periférica dos principais
equipamentos de natureza coletiva que servem o aglomerado (vd. Junta de Freguesia, Escola Básica
e Secundária do Coronado e Castro e Unidade de Saúde Familiar).
Sem prejuízo da diversidade de tipologias edificatórias em presença, é nesta zona da ARU que se
assiste a uma presença mais expressiva e concentrada de blocos de habitação plurifamiliar,
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favorecendo a concentração de um apreciável contingente populacional e a própria afirmação de
uma imagem urbana que a distingue em relação à sua envolvente. É evidente, mesmo assim, que
tanto a conceção como a materialização de muitos dos empreendimentos existentes não
obedeceram a qualquer lógica de conjunto, sendo frequentes os casos em que as servidões de
acessibilidade rodoviária e pedonal associadas à sua implantação redundam em situações de
impasse (dead-ends, na terminologia anglo-saxónica) sem perspetivas concretas de resolução.
Esta falta de visão de conjunto nos tecidos urbanos mais consolidados e a morfologia de ocupação
difusa que caracteriza a sua envolvente explicam grandemente as deficiências que afetam
presentemente a rede de infraestruturas de suporte à mobilidade de São Romão do Coronado, seja
ao nível da circulação rodoviária, seja ao nível da circulação pedonal. Na impossibilidade de alterar
estruturalmente muitas daquelas deficiências, considera-se no entanto ser ainda viável a
concretização de melhorias relevantes de natureza mais pontual em áreas específicas do território
da ARU com vista a mitigar estrangulamentos existentes e a potenciar um recurso mais intenso aos
designados modos suaves.

A.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
O território da ARU de São Romão do Coronado contava em 2011 com um efetivo populacional de
aproximadamente 2.900 residentes, traduzindo assim um acréscimo de praticamente 35% face ao
valor recenseado em 2001 (Quadro 1). Esta dinâmica permitiu cimentar o peso demográfico da ARU
tanto no contexto da vila do Coronado como do conjunto do território concelhio (38% e 8% da
população total em 2011, respetivamente).
QUADRO 1 - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA ARU DE SÃO ROMÃO DO CORONADO (2011)
Variável
População residente
Famílias clássicas
Dimensão média das famílias
Índice de envelhecimento demográfico
Índice de dependência dos jovens
Índice de dependência dos idosos
Índice de dependência total

ARU

nº
nº
nº
%
%
%
%

Vila do Coronado
Concelho
3 014
7 903
38 999
1 045
2 642
13 085
2,88
2,99
2,98
43,0
69,1
85,9
28,7
25,1
21,9
12,4
17,3
18,8
41,1
42,4
40,7
Fonte: Instituto Nacional de Estatística

AM Porto
1 759 524
653 058
2,69
107,9
21,9
23,7
45,6

Portugal
10 562 178
4 043 726
2,61
127,8
22,5
28,8
51,3

Em termos de estrutura etária, a comunidade residente na ARU de São Romão do Coronado
apresenta um perfil bastante jovem face à sua envolvente, aspeto que está bem patente em
indicadores como o índice de dependência dos jovens (29 jovens por cada 100 residentes em idade
ativa, contra 25 na vila do Coronado e 22 no concelho da Trofa e na Área Metropolitana do Porto)
ou o índice de envelhecimento demográfico (43 idosos por cada 100 jovens, contra 69 na vila do
Coronado, 59 no concelho da Trofa e 108 na Área Metropolitana do Porto). Por contraponto, o peso
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relativo dos idosos no conjunto da população residente apresenta-se diminuto, não indo além dos
9% em 2011 (contra 12% na vila do Coronado, 13% no concelho da Trofa e 16% na Área
Metropolitana do Porto).
Do ponto de vista espacial, por seu turno, importa assinalar que quase metade da população da ARU
residia na zona mais central do seu território, estimando-se que tenha sido aí que se concentrou a
maior parte do crescimento demográfico observado entre 2001 e 2011 (Figura 4).
FIGURA 4 - REPARTIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ARU DE SÃO ROMÃO DO CORONADO (2011)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Muito embora não seja possível apurar com precisão a magnitude desse crescimento, a informação
disponível para o ano de 2011 permite verificar que é precisamente esta a zona do território da ARU
que possui uma população mais jovem, destacando-se o facto de 49% das famílias aí residentes
integrarem membros com idade inferior a 15 anos na sua composição (contra uma média de 43%
no conjunto da ARU). O reduzido peso da população idosa no conjunto da população residente nesta
zona da ARU (praticamente metade do nível observado no restante território) reforça o
entendimento de que foi aqui que o crescimento demográfico do período em estudo se apresentou
mais intenso.
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A.4. PARQUE EDIFICADO E CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO
O parque edificado implantado no território da ARU de São Romão do Coronado era composto em
2011 por um stock de 454 edifícios clássicos, valor que representava perto de ¼ do parque edificado
da vila do Coronado (Quadro 2). Por referência a 2001, estima-se que o crescimento deste stock não
tenha ido além dos 5%, valor que se pode classificar como pouco expressivo face ao observado na
sua envolvente concelhia e metropolitana.
QUADRO 2 - STOCK E ESTRUTURA ETÁRIA DO PARQUE EDIFICADO (2011)
Variável
Edifícios clássicos
Edifícios construídos antes de 1946
Edifícios construídos entre 1946 e 1960
Edifícios construídos entre 1961 e 1980
Edifícios construídos entre 1981 e 1990
Edifícios construídos entre 1991 e 2000
Edifícios construídos entre 2001 e 2011

ARU

nº
%
%
%
%
%
%

Vila do Coronado
Concelho
454
1 946
10 022
4,6
10,8
9,7
7,0
6,0
7,2
31,1
24,5
31,5
32,4
20,1
22,1
15,9
19,7
16,7
9,0
18,9
12,8
Fonte: Instituto Nacional de Estatística

AM Porto
418 038
15,4
11,5
28,9
16,7
15,7
11,9

Portugal
3 544 389
14,4
10,9
28,1
16,3
15,8
14,4

De acordo com os dados respeitantes à estrutura etária do parque edificado, os principais traços
marcantes da ARU decorrem quer do peso quase residual que assumem os edifícios de construção
anterior a 1946 (5% do total, contra 11% na vila do Coronado, 10% no concelho da Trofa e 15% na
Área Metropolitana do Porto), quer da menor dinâmica construtiva observada no último período
intercensitário. Num contexto em que quase 2/3 do parque edificado foi construído no período
compreendido entre 1961 e 1990, afigura-se especialmente relevante assinalar a dinâmica
construtiva que teve lugar nos anos 80, a qual representa praticamente 1/3 do stock recenseado em
2011.
Esta relativa juventude do parque edificado explica a intensidade moderada que os fenómenos de
degradação física assumem a nível local, não sendo identificáveis bolsas específicas de concentração
deste tipo de situações. Com efeito, e tendo por base a informação agregada para o conjunto da
antiga freguesia de São Romão do Coronado, é possível estimar que cerca de 25% do parque
edificado careça de intervenções de conservação e reabilitação, dos quais 8% correspondentes a
intervenções de médio e grande porte (no caso da ARU do núcleo central da cidade da Trofa, por
exemplo, estes valores são de 46% e 14%, respetivamente).
Por contraponto à menor dinâmica do parque edificado, é importante salientar que o stock de
alojamentos familiares registou entre 2001 e 2011 um aumento que se estima em cerca de 38%,
atingindo neste último ano um valor total de 1.306 unidades (Quadro 3). É possível deduzir, perante
esta discrepância de ritmos de crescimento, que a dinâmica observada ao nível da oferta de
alojamento no território da ARU terá assentado primordialmente na multiplicação de edifícios de
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habitação plurifamiliar, contribuindo assim para uma progressiva afirmação desta tipologia nas
opções de alojamento das famílias residentes em São Romão do Coronado.
QUADRO 3 - STOCK, TIPO E FORMA DE OCUPAÇÃO DO PARQUE DE ALOJAMENTOS FAMILIARES (2011)
Variável
Alojamentos familiares
Alojamentos de residência habitual
Alojamentos de residência secundária
Alojamentos vagos
Alojamentos de residência habitual
Propriedade do ocupante
Arrendamento
Outras situações

nº
%
%
%
nº
%
%
%

ARU
Vila do Coronado
Concelho
1 306
3 229
15 617
79,8
81,5
83,3
7,6
5,4
5,5
12,6
13,0
11,2
1 041
2 619
12 969
76,1
75,5
74,6
19,0
17,3
17,3
4,9
7,1
8,1
Fonte: Instituto Nacional de Estatística

AM Porto
826 101
78,3
9,7
12,1
646 703
67,5
25,5
7,1

Portugal
5 866 152
68,1
19,3
12,5
3 991 112
73,2
19,9
6,8

Em matéria de utilização, por seu turno, os dados recolhidos para 2011 apontam para uma taxa de
ocupação do parque de alojamentos de 87%, dos quais 80% em regime de residência habitual,
valores que se apresentam próximos dos registados para o conjunto da vila do Coronado, do
concelho e da AMP. Já no que se refere à forma de ocupação, importa referir que 76% dos
alojamentos utilizados como residência habitual são ocupados pelos respetivos proprietários, valor
que, embora não muito distinto da realidade concelhia, se apresenta claramente superior à média
da AMP, na qual o arrendamento assume um protagonismo relativo mais expressivo.
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B. ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA
B.1. ORIENTAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
O Plano Diretor Municipal [PDM] da Trofa constitui a principal referência orientadora em matéria de
política municipal de ordenamento do território e urbanismo, competindo-lhe explicitar a estratégia
de desenvolvimento territorial e o modelo de organização espacial do concelho2. É muito importante
assinalar, a este respeito, que a entrada em vigor do PDM ocorreu em Fevereiro de 2013 e veio
colocar termo ao período em que o território concelhio foi gerido com suporte no PDM de Santo
Tirso (datado de 1994), consagrando mais um importante passo no percurso de emancipação política
e administrativa trilhado pelo Município da Trofa desde a sua criação (Dezembro de 1998).
Atendendo à relativa subalternidade que o anterior mapa político-administrativo reservou ao
concelho, o novo PDM não deixou de assinalar que "com a formação de um novo município a
estratégia que presidiu à elaboração da proposta do plano de Santo Tirso para o território da Trofa
é substancial ou radicalmente alterada, sobretudo no tocante ao modelo de organização do
território e aos objetivos de ordenamento preconizados". Sem prejuízo das apostas colocadas na
cidade da Trofa, necessárias por força do seu novo posicionamento enquanto sede e principal centro
urbano do concelho, é fundamental realçar que o PDM reconheceu expressamente à vila do
Coronado o papel de principal centralidade da área Sul do seu território, abrindo-lhe
consequentemente novas perspetivas para o seu desenvolvimento futuro.
Em termos estratégicos, o PDM da Trofa consignou um conjunto claro de Objetivos de Orientação
Estratégica para o planeamento e gestão do território concelhio, dos quais, pela sua relevância para
o presente PERU, compete aqui destacar os seguintes:
 Melhorar as acessibilidades internas e externas;
 Reforçar a importância dos aglomerados principais na rede urbana;

2

Cf. Regulamento do PDM (Aviso nº2683/2013, de 22 de Fevereiro).
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 Valorizar o ambiente urbano;
 Preservar e potenciar o património edificado e natural.
Do ponto de vista da qualificação do solo (que reflete o uso dominante), a planta de ordenamento
do PDM enquadra a generalidade do território da ARU agora proposta como Solo Urbano,
destinando-o primordialmente ao processo de urbanização e à edificação e distinguindo no seu
interior as categorias funcionais de uso dominante respeitantes a Espaços Centrais, Espaços
Residenciais e Espaços de Uso Especial (Figura 5).
FIGURA 5 – ZOOM DA PLANTA DE ORDENAMENTO - QUALIFICAÇÃO DO SOLO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA TROFA

Fonte: Município da Trofa

De acordo com o PDM, a categoria de Espaço Central engloba áreas onde predominam as funções
direcionais dos principais aglomerados urbanos do concelho e nos quais se pretende assegurar uma
maior qualificação e disponibilização de espaço público e o incremento de funções comerciais e de
serviços, sem prejuízo da indispensável manutenção da função habitacional.
A categoria de Espaço Residencial engloba áreas urbanizadas e dominantemente edificadas,
destinadas às atividades habitacionais e ainda aos usos comerciais, de serviços, turísticos e de
equipamentos, incluindo áreas verdes urbanas de utilização pública ou privada. O PDM diferencia
ainda as subcategorias relativas a Áreas de Habitação Coletiva e Áreas de Moradias (com claro
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predomínio das primeiras no território da ARU), enquadrando assim modelos residenciais e
urbanísticos diferenciados em termos de densidade construtiva e tipologia edificatória.
Finalmente, a categoria de Espaço de Uso Especial engloba áreas afetas a infraestruturas ou
equipamentos de natureza estruturante para o ordenamento e funcionalidade do território. No caso
vertente, verifica-se que esta categoria abrange as áreas relativas ao interface da Estação de São
Romão, à Escola Básica e Secundária do Coronado e Castro e à Quinta de São Romão.
De forma complementar a esta perspetiva de qualificação do solo, a planta de ordenamento do PDM
da Trofa integra ainda uma abordagem mais orientada para a programação e execução deste
instrumento de planeamento. A este respeito, o aspeto mais relevante que decorre da formulação
do PDM assenta no reconhecimento das necessidades/desafios de consolidação urbanística em
grande parte do território da ARU, assim como na proposta de uma Unidade Operativa de
Planeamento e Gestão [UOPG] para a zona localizada entre a A3/IP1 e o seu limite Poente (Figura 6).
FIGURA 6 – ZOOM DA PLANTA DE ORDENAMENTO - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA TROFA

Fonte: Município da Trofa

Assim, e no que à primeira matéria diz respeito, verifica-se que a grande aposta se prende com o
aumento do grau de consolidação do tecido urbano, o que passa por retirar pleno partido das
infraestruturas já existentes (sem prejuízo do seu eventual completamento/reforço) através do
preenchimento dos lotes ainda não edificados. Em termos de execução, o regime adotado remete
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para a concretização de iniciativas individuais por parte dos proprietários/promotores, cabendo ao
Município assegurar o correto enquadramento das mesmas.
Já no que se refere à UOPG proposta (qualificada como solo urbanizável), o PDM determina que a
sua execução deverá corresponder a uma iniciativa estruturada de urbanização programada,
sustentada num modelo de estruturação baseado nos objetivos e parâmetros de um Espaço Central
e com a perspetiva de acolhimento de uma futura expansão da Escola Básica e Secundária do
Coronado e Castro e de um novo equipamento desportivo, assegurando também uma função de
barreira paisagística relativamente à A3/IP1. Muito embora a maior parte da área abrangida por esta
UOPG seja exterior ao território da ARU, importa no entanto reconhecer um impacte potencial
relevante ao nível do prolongamento da sua área mais central e consolidada para Poente.

B.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O presente PERU posiciona-se como um instrumento específico de política urbanística orientado
para responder às principais necessidades, desafios e oportunidades que presentemente se colocam
ao território da ARU de São Romão do Coronado no domínio da reabilitação urbana. Enquanto
instrumento elaborado ao abrigo do RJRU, este PERU assume integralmente os grandes desafios
enunciados no Preâmbulo daquele diploma legal, designadamente:
 a articulação do dever de reabilitação dos edifícios que incumbe aos privados com a
responsabilidade pública de qualificar e modernizar o espaço, os equipamentos e as
infraestruturas das áreas urbanas a reabilitar;
 a garantia de complementaridade e coordenação entre os diversos atores, concentrando
recursos em operações integradas de reabilitação nas ARU, cuja delimitação incumbe aos
Municípios e nas quais se intensificam os apoios fiscais e financeiros;
 a diversificação dos modelos de gestão das intervenções de reabilitação urbana, abrindo novas
possibilidades de intervenção dos proprietários e outros parceiros privados;
 a criação de mecanismos que permitam agilizar os procedimentos de controlo prévio das
operações urbanísticas de reabilitação;
 o desenvolvimento de novos instrumentos que permitam equilibrar os direitos dos proprietários
com a necessidade de remover os obstáculos à reabilitação associados à estrutura de
propriedade nestas áreas.
Neste contexto, a fixação de Objetivos Estratégicos para o presente PERU pretende deixar claras as
principais finalidades que deverão ser prosseguidas através da sua implementação, estabelecendo
uma ponte entre a situação atual e a situação ambicionada para o centro urbano de São Romão do

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE SÃO ROMÃO DO CORONADO

15

Coronado num horizonte temporal de médio/longo prazo (i.e. próximos 10 anos). Estes Objetivos
são, designadamente, os seguintes:
OE.1 | Valorizar o Espaço Público como Elemento-Chave de Qualificação do Ambiente Urbano
OE.2 | Melhorar as Condições de Suporte e Desempenho do Sistema de Mobilidade Urbana
OE.3 | Promover a Conservação e Plena Utilização do Parque Edificado
O primeiro Objetivo Estratégico [Valorizar o Espaço Público como Elemento-Chave de Qualificação do
Ambiente Urbano] visa posicionar o espaço público como componente fundamental na dinâmica de
afirmação da urbanidade do aglomerado de São Romão do Coronado, colmatando assim as
insuficiências decorrentes de um processo de ocupação deficientemente estruturado e os
fenómenos de degradação física e/ou funcional entretanto instalados. A prossecução deste Objetivo
Estratégico tem subjacente a realização de intervenções de natureza predominantemente física,
combinando a requalificação de espaços públicos existentes com a própria criação de novos espaços
públicos onde estes sejam manifestamente deficitários.
O segundo Objetivo Estratégico [Melhorar as Condições de Suporte e Desempenho do Sistema de
Mobilidade Urbana] visa alcançar ganhos significativos ao nível do desempenho quantitativo e
qualitativo do sistema de mobilidade urbana do aglomerado de São Romão do Coronado, incluindo
aí a criação e/ou melhoria de condições para o incremento da quota modal do transporte público e
dos designados modos suaves. A prossecução deste Objetivo Estratégico tem subjacente a realização
de intervenções de natureza predominantemente física, contemplando a otimização e beneficiação
das infraestruturas existentes, assim como a criação de novas infraestruturas.
Finalmente, o terceiro e último Objetivo Estratégico [Promover a Conservação e Utilização do Parque
Edificado] visa assegurar o pleno aproveitamento do potencial de uso do parque edificado do
aglomerado de São Romão do Coronado, condição essencial para evitar a progressão de processos
de degradação do edificado. A prossecução deste Objetivo Estratégico tem subjacente a adoção de
uma política ativa de responsabilização dos proprietários pelo estado de conservação e pela
utilização do seu património, a qual deverá ser acompanhada pela implementação de medidas de
incentivo (fiscais, financeiros, etc.) ao cumprimento pleno dos seus deveres nessa matéria.

B.3. PERFIL E PRIORIDADES DA INTERVENÇÃO MUNICIPAL
A concretização dos Objetivos Estratégicos preconizados pelo presente PERU será largamente
tributária do grau de mobilização de recursos, competências e capacidades de iniciativa que venha
a ser alcançado junto dos vários stakeholders com contributos potenciais para atingir esse
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desiderato. Com efeito, e dada a magnitude das necessidades detetadas e dos desafios em presença,
é fundamental assumir, desde já, que a ação isolada de cada um desses stakeholders será por si só
insuficiente para materializar aqueles Objetivos, raciocínio que, por maioria de razão, se aplica
também ao campo de intervenção futura do Município.
Neste contexto, e sem prejuízo da natureza coletiva que se associa a este desafio, o PERU posicionarse-á como um instrumento de política pública ao qual competirá explicitar o papel que o Município
da Trofa se propõe assumir nesse processo, consagrando um perfil de intervenção abrangente que
conjuga lógicas tão distintas como as de agente regulador, investidor, dinamizador e facilitador.
Assim, e enquanto agente regulador, o papel a assumir pelo Município da Trofa deverá assegurar o
cumprimento dos deveres específicos de conservação, reabilitação e utilização a que os proprietários
de edifícios ou frações de edifícios localizados na ARU se encontram legalmente obrigados (e, sempre
que aplicável, a outros titulares de direitos, ónus ou encargos sobre esse património). Tendo por
base esta orientação, considera-se que a intervenção municipal deverá estar prioritariamente
focalizada em:
 consolidar o nível de conhecimento sobre o parque edificado, designadamente em termos de
utilização e estado de conservação, promovendo para o efeito a recolha e tratamento sistemáticos
de informação de suporte à tomada de decisão;
 implementar mecanismos eficazes de responsabilização dos proprietários de edifícios e frações
de edifícios pelo respetivo estado de conservação, com destaque para a aplicação de medidas
concretas de penalização nos casos mais graves de degradação física do edificado e/ou de
incumprimento das notificações para realização de obras de conservação/reabilitação;
 promover o pleno aproveitamento funcional do parque edificado, ponderando o recurso a
medidas de penalização dos proprietários de edifícios e frações de edifícios mantidos em situação
devoluta.
Enquanto agente investidor, o papel a assumir pelo Município da Trofa deverá contribuir para a
valorização global da qualidade do ambiente urbano no território da ARU, aplicando os seus meios
financeiros em domínios de investimento que só o Município está vocacionado para levar a cabo e,
por essa via, acrescentar valor à intervenção privada e à vivência coletiva (ou criando condições para
que estas possam ter lugar). Tendo por base esta orientação, considera-se que a intervenção
municipal deverá estar prioritariamente focalizada em:
 concretizar intervenções de (re)qualificação física do espaço público;
 proceder à instalação e/ou requalificação de equipamentos municipais de natureza coletiva;
 assegurar a conservação e manutenção correntes dos espaços públicos e equipamentos
municipais de natureza coletiva.
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Enquanto agente dinamizador, o papel a assumir pelo Município da Trofa deverá estimular a adoção
de comportamentos por parte da iniciativa privada que contribuam de forma evidente para
concretizar os Objetivos Estratégicos preconizados para a ARU. Tendo por base esta orientação,
considera-se que a intervenção municipal deverá estar prioritariamente focalizada em:
 promover dinâmicas de investimento tendentes à melhoria do estado de conservação do parque
edificado localizado na ARU, designadamente através da disponibilização de uma carteira de
incentivos e apoios de natureza fiscal e financeira a intervenções de reabilitação;
 viabilizar processos pontuais de reconstrução ou substituição de edificações cuja manutenção não
se afigure desejável e/ou viável, potencialmente abrangidos pela carteira de incentivos e apoios
financeiros atrás referida;
 fomentar a colmatação de vazios remanescentes no tecido urbano existente, nomeadamente
através da disponibilização de uma carteira de incentivos e apoios financeiros à edificação em
lotes já infraestruturados localizados em zonas urbanas consolidadas.
Finalmente, e enquanto agente facilitador, o papel a assumir pelo Município da Trofa deverá permitir
reduzir de forma substancial os custos de contexto que se colocam ao exercício por parte da iniciativa
privada dos respetivos direitos e deveres. Tendo por base esta orientação, considera-se que a
intervenção municipal deverá estar prioritariamente focalizada em:
 simplificar os procedimentos de natureza técnica e administrativa relacionados com o controlo
prévio de operações urbanísticas, tornando-os mais transparentes, entendíveis e céleres para
todos os intervenientes envolvidos;
 promover a qualidade do acompanhamento técnico e administrativo proporcionado aos
promotores de operações urbanísticas, mitigando por esta via os riscos associados a aspetos como
a deficiente instrução de processos e/ou a sua não conformidade com as regras de urbanização e
edificação aplicáveis;
 comunicar eficazmente todo o conjunto de incentivos e apoios disponibilizados no quadro da
estratégia de reabilitação e revitalização urbana preconizada para a ARU, assim como dos termos
e condições em que os mesmos poderão ser mobilizados pelos seus beneficiários potenciais.
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C. PLANO DE AÇÃO
C.1. PROGRAMA DE INVESTIMENTO MUNICIPAL
A associação de um programa de investimento municipal ao presente PERU materializa o papel de
agente investidor que o Município se propõe assumir no quadro da implementação deste
instrumento (Cf. Capítulo B.3), reconhecendo-se assim que o mesmo é essencial para despoletar um
conjunto mais vasto de processos e dinâmicas conducentes à concretização dos Objetivos
Estratégicos preconizados para o território da ARU de São Romão do Coronado.
Assim, e tendo presentes as restrições que impendem sobre o stock de recursos de financiamento
mobilizáveis, o Município da Trofa propõe-se concentrar os meios disponíveis num número
forçosamente limitado de intervenções de natureza estruturante, as quais se estimam representar
um custo total de 1,9 milhões que se prevê executar entre 2018 e 2023. Estas intervenções,
criteriosamente selecionadas em função quer da sua valia intrínseca para a concretização dos
Objetivos visados, quer do efeito catalisador que espera poderem assumir sobre o comportamento
de outros agentes investidores (em especial de natureza privada), são as seguintes (Figura 7):
 Requalificação Urbanística da Rua dos Descobrimentos e Zona Envolvente;
 Requalificação Urbanística da Rua Dr. Délio Santarém e Zona Envolvente;
 Requalificação Urbanística do Largo de São Bartolomeu e Zona Envolvente;
 Construção do Corredor Ciclável dos Coronados – Tramos 5 e 6.
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FIGURA 7 – MAPA DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS

Requalificação Urbanística da Rua dos Descobrimentos e Zona Envolvente

Esta intervenção consiste na requalificação e valorização urbanística do espaço público da zona da
Rua dos Descobrimentos, Praça Infante de Sagres, Rua da Costa e Rua Dom Afonso Henriques,
potenciando a sua afirmação e apropriação enquanto espaço de fruição coletiva e a emergência de
iniciativas de reabilitação e utilização do edificado envolvente a cargo dos respetivos proprietários.
O custo associado a esta intervenção é de €625.000, montante que se prevê que venha a ser
integralmente financiado através de recursos próprios do Município.
Requalificação Urbanística da Rua Dr. Délio Santarém e Zona Envolvente

Esta intervenção consiste na requalificação urbanística do espaço público da zona da Rua Dr. Délio
Santarém, Rua da Liberdade, Travessa da Liberdade, Rua do Pombal, Rua José Régio e Rua 25 de
Abril, potenciando a sua valorização enquanto conjunto urbano de grande centralidade e a
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emergência de iniciativas de reabilitação e utilização do edificado envolvente a cargo dos respetivos
proprietários.
O custo associado a esta intervenção é de €481.920, montante que se prevê que venha a ser
integralmente financiado através de recursos próprios do Município.
Requalificação Urbanística do Largo de São Bartolomeu e Zona Envolvente

Esta intervenção consiste na requalificação e valorização urbanística do espaço público da zona do
Largo de São Bartolomeu e respetiva ligação ao Cemitério de São Romão do Coronado, potenciando
a sua afirmação e apropriação enquanto espaço de fruição coletiva e a resolução dos riscos de
segurança rodoviária e pedonal que atualmente afetam esta zona de elevado valor simbólico para a
comunidade local.
O custo associado a esta intervenção é de €491.500, montante que se prevê que venha a ser
integralmente financiado através de recursos próprios do Município.
Construção do Corredor Ciclável dos Coronados – Tramos 5 e 6

Esta intervenção consiste na criação de um corredor ciclável destinado a viabilizar deslocações de
natureza quotidiana dentro da zona central do aglomerado de São Romão do Coronado (com
destaque para as ligações à Escola Básica e Secundária do Coronado e Castro e à Estação Ferroviária)
e, no futuro, ao aglomerado de São Mamede do Coronado, fomentando assim um recurso mais
expressivo aos designados modos suaves nas práticas de mobilidade e a consequente redução da
utilização de soluções motorizadas (às quais se associam maiores emissões de gases com efeito de
estufa).
O custo associado a esta intervenção é de €321.750, dos quais 85% serão financiados em regime de
subvenção não reembolsável pelo Programa Operacional Regional do Norte [NORTE’2020] e os
restantes 15% por recursos próprios do Município.

C.2. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA URBANÍSTICA
A conservação e reabilitação do parque edificado correspondem a deveres básicos cuja prossecução
compete aos proprietários de edifícios e/ou frações de edifícios, matéria que se encontra
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devidamente regulamentada no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)3 e no RJRU4,
assim como em diversa legislação complementar e/ou relacionada. Contudo, e apesar destas
obrigações legais, constata-se a existência de múltiplos casos no interior da ARU de São Romão do
Coronado em que é manifesto o seu incumprimento por parte dos respetivos proprietários.
Perante este contexto, considera-se que tanto a reversão da situação existente como a prevenção
do seu agravamento futuro impõem a assunção de um comportamento mais ativo e atuante por
parte do Município, designadamente por via da ativação do conjunto de instrumentos legais de
execução da política urbanística que lhe são disponibilizados através do RJRU, do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)5 e, igualmente, do RJUE6. Tendo em conta a natureza
destes instrumentos, em particular o facto de a sua utilização poder induzir comportamentos de
desresponsabilização junto dos proprietários e, no limite, uma intervenção de caráter substitutivo
por parte do Município, considera-se também ser desde já fundamental realçar que a mesma
observará estritamente o princípio da subsidiariedade da ação pública7 e estará naturalmente sujeita
aos recursos disponíveis e a outras condicionantes que sobre ela venham a impender.
Assim, e de modo a facilitar a plena compreensão do alcance e contributo deste conjunto de
instrumentos para a concretização da estratégia preconizada pelo PERU, procede-se em seguida à
explicitação dos termos e condições ao abrigo das quais se regerá a sua aplicação. Segue-se, para
este efeito, um modelo expositivo assente na seguinte cadeia de etapas processuais:
 avaliação do estado de conservação do edificado;
 imposição de obrigações de intervenção sobre o edificado;
 verificação do cumprimento das obrigações de intervenção sobre o edificado impostas;
 aplicação de medidas de caráter sancionatório e/ou substitutivo dos proprietários.
A primeira etapa processual apontada corresponde à base fundamental que suporta a verificação do
cumprimento do dever de conservação/reabilitação legalmente atribuído aos proprietários de
edifícios e frações de edifícios, a qual é materializada através da avaliação do respetivo estado de
conservação. Esta avaliação, a ordenar pela Câmara Municipal (oficiosamente ou a requerimento
das partes interessadas), deverá assentar em procedimentos expeditos de vistoria, os quais, sempre
que aplicável, deverão ser complementados com a utilização da metodologia técnica constante do

Cf. nº1 do artigo 89º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei nº136/2014, de 9
de Setembro.
3

4

Cf. nº1 do artigo 6º do RJRU.

5

Decreto-Lei nº80/2015, de 14 de Maio.

6

Cf. Secção II do Capítulo VI do RJRU, Secção II do Capítulo V do RJIGT e Secção IV do Capítulo III do RJUE.

7

Cf. alínea b) do artigo 4º do RJRU.
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regime legal aplicável a esta matéria (MAEC - Método de Avaliação do Estado de Conservação dos
Edifícios)8.
Tendo em conta que o Município da Trofa não dispõe atualmente de informação sistematizada deste
tipo para o parque edificado localizado na ARU, proceder-se-á à colmatação dessa carência mediante
o desenvolvimento faseado das seguintes tarefas técnicas:
 referenciação dos edifícios cujo estado de conservação se afigure mais problemático através de
métodos expeditos de análise no terreno;
 cruzamento dos edifícios referenciados com informação residente nos serviços municipais relativa
a processos vivos de controlo prévio e execução de operações urbanísticas;
 determinação prioritária do nível de conservação de acordo com o MAEC para os edifícios
referenciados sem operações urbanísticas submetidas para controlo prévio ou em execução9.
Interessa salientar, nesta matéria, que a deterioração dolosa da edificação por parte do proprietário
ou de terceiros e a violação grave do dever de conservação constituem contraordenações puníveis
pelo Município com coima graduada10, o mesmo se aplicando a situações de tentativa ou
negligência11. De igual modo, assinala-se também a possibilidade de agravamento da carga fiscal
sobre os prédios em deficiente estado de conservação por via da aplicação de majorações sobre a
taxa aplicável ao Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] (vd. Capítulo 0).
De forma associada e complementar, considera-se que esta etapa deve também incluir o
levantamento regular e sistemático do parque de edifícios em situação devoluta, combinando o
recurso inicial a métodos expeditos de análise no terreno com a recolha de informação junto de
fornecedores de utilities (água, gás, eletricidade, etc.) que possa confirmar essa situação12. Estes
procedimentos constituem a base fundamental para ativar a possibilidade de agravamento da carga
fiscal sobre os proprietários que não asseguram qualquer função social ao seu património edificado,
designadamente por via da aplicação de majorações sobre a taxa aplicável ao IMI (vd. Capítulo 0).
A segunda etapa processual apontada consiste na imposição pelo Município de obrigações concretas
de conservação/reabilitação aos proprietários dos edifícios vistoriados aos quais tenham sido
atribuídos os níveis de conservação 1 (Péssimo) ou 2 (Mau). Tal como consta do quadro legal
aplicável, a notificação destas obrigações (passíveis de inscrição como ónus em sede de registo
8

Cf. Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro e Portaria nº1192-B/2006, de 3 de Novembro.

9

Cf. nº1 do artigo 65º do RJRU e nº2 do artigo 90º do RJUE.

Cf. artigo 89º-A e alínea t) do nº1 do artigo 98º do RJUE. De acordo com o nº4 do artigo 98º do RJUE, o montante das
coimas para este tipo de ilegalidades está compreendido entre €500 de €100.000 no caso de pessoas singulares e entre
€1.500 e €250.000 no caso de pessoas coletivas.
10

11

Cf. nº9 do artigo 98º do RJUE.

12

Cf. Decreto-Lei nº159/2006, de 8 de Agosto.
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predial) deverá explicitar as obras e os trabalhos necessários à restituição das características de
desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva dos edifícios em apreço, assim como o
prazo para a sua realização13. Em alternativa à conservação/reabilitação, o Município poderá
também ordenar a demolição dos edifícios aos quais faltem os requisitos de segurança e salubridade
indispensáveis ao fim a que se destinam e cuja reabilitação seja técnica ou economicamente
inviável14, assim como sempre que aqueles ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública
e para a segurança das pessoas15.
A terceira etapa processual corresponde a um ponto de controlo que assenta na verificação do
cumprimento das obrigações de intervenção sobre o edificado impostas pelo Município aos
proprietários notificados para o efeito, sejam elas relativas a obras de conservação/reabilitação ou
de demolição. No essencial, trata-se de confirmar o cumprimento integral (sem prejuízo de
verificações intercalares) das obrigações atribuídas do proprietário ou, em caso de incumprimento,
de fundamentar a necessidade de adoção de medidas adicionais por parte do Município.
Finalmente, a quarta e última etapa da cadeia processual preconizada aplica-se às situações em que
se verifique incumprimento das obrigações de intervenção notificadas aos proprietários, exigindo do
Município a tomada de decisões de caráter sancionatório e/ou substitutivo em relação àqueles.
No primeiro caso, o principal instrumento de intervenção ao dispor do Município consiste na
penalização dos atos de contraordenação praticados pelos proprietários, designadamente ao nível
da não realização/conclusão das operações urbanísticas para as quais foram anteriormente
notificados16. Esta penalização é, nos termos do RJUE, suscetível de aplicação de coima graduada17.
Já no que se refere ao segundo caso, os principais instrumentos de intervenção disponibilizados pelo
RJRU correspondem à execução coerciva pelo Município das obras por si ordenadas18 ou, em
alternativa, à sua expropriação19 ou venda forçada do imóvel a intervencionar em hasta pública a
quem oferecer melhor preço e se dispuser a cumprir o dever de conservação/reabilitação
originalmente imposto ao proprietário20. Tal como foi inicialmente apontado, a ativação deste tipo
de instrumentos corresponderá sempre a uma solução de último recurso, dado o largo espectro de
13

Cf. nº1 do artigo 55º do RJRU e nº2 do artigo 89º e alínea a) do nº3 do artigo 102º do RJUE.

14

Cf. nº1 do artigo 57º do RJRU.

15

Cf. nº3 do artigo 89º e alínea b) do nº3 do artigo 102º do RJUE.

16

Cf. alínea s) do nº1 do artigo 98º do RJUE.

De acordo com o nº4 do artigo 98º do RJUE, o montante das coimas para este tipo de ilegalidades está compreendido
entre €500 de €100.000 no caso de pessoas singulares e entre €1.500 e €250.000 no caso de pessoas coletivas.
17

18

Cf. nº2 do artigo 55º do RJRU.

Cf. nº3 do artigo 55º e artigo 61º do RJRU. Deve notar-se que as expropriações realizadas ao abrigo do RJRU possuem
caráter urgente e a competência para emissão da resolução de expropriar e do ato administrativo que individualiza os bens
a expropriar pertence à Câmara Municipal (cf. nº3 do artigo 61º do RJRU).
19

20

Cf. nº3 do artigo 55º e artigo 62º do RJRU.
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responsabilidades e riscos que a mesma comporta para o Município (muitas vezes em benefício do
proprietário inadimplente), devendo sempre ser alvo de aturada avaliação numa base caso-a-caso.
De forma complementar a esta perspetiva de conservação/reabilitação do parque edificado de
propriedade privada, considera-se também pertinente mobilizar a carteira de instrumentos legais de
execução da política urbanística disponibilizados conjuntamente através do RJRU e do RJIGT para
efeitos de concretização das orientações e disposições constantes quer dos planos municipais de
ordenamento do território em vigor, quer do presente PERU. A este respeito, assinala-se desde já a
possibilidade do Município poder vir a ativar instrumentos como a expropriação21, a constituição de
servidões administrativas22, a reestruturação da propriedade23 e o exercício do direito de preferência
nas transmissões por título oneroso entre particulares de terrenos, edifícios ou frações de edifícios24.
Sem prejuízo da utilização pontual destes instrumentos, tipicamente referenciada a necessidades e
intenções muito concretas de investimento municipal, será igualmente de equacionar a sua
mobilização no contexto do desenvolvimento de intervenções programadas de conjunto a
enquadrar por via quer de instrumentos de gestão territorial (designadamente de planos de
urbanização ou de pormenor), quer de unidades de execução ou de intervenção.

C.3. CARTEIRA DE INCENTIVOS AOS PROPRIETÁRIOS
A melhoria do estado de conservação do parque edificado localizado na ARU de São Romão do
Coronado e a promoção da sua plena ocupação através de utilizações compatíveis com a estratégia
preconizada materializam um desafio de grande monta a ser prosseguido ao longo do período de
vigência do PERU. Sem prejuízo desta ser uma tarefa maioritariamente a cargo dos respetivos
proprietários, considera-se fundamental disponibilizar um enquadramento mais favorável à sua
materialização através da disponibilização de uma carteira ampla de apoios e incentivos de natureza
fiscal e tributária por parte do Município (vd. Quadro 4 e Quadro 5).
Neste contexto, e do ponto de vista fiscal, a carteira de incentivos proposta para esta ARU foi
desenhada com o triplo intuito de promover (i) a aquisição de imóveis reabilitados e a reabilitar, (ii)
a conservação e reabilitação do parque edificado e (iii) a ocupação e utilização do parque edificado.
No essencial, estes incentivos materializam-se ao nível das taxas aplicáveis ao Imposto Municipal

21

Cf. nº1 do artigo 61º do RJRU e artigo 159º do RJIGT.

22

Cf. nº1 do artigo 60º do RJRU.

23

Cf. nº1 do artigo 64º do RJRU e artigos 162º, 164º e 165º do RJIGT.

Cf. nº1 do artigo 58º do RJRU e artigo 155º do RJIGT. Deve notar-se que o exercício deste direito impõe a prévia
manifestação de interesse por parte do Município através do website do serviço Casa Pronta (a cargo do Ministério da
Justiça).
24
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sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis [IMT], Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] e Imposto
sobre o Valor Acrescentado [IVA] e das regras de tributação/dedução no âmbito do Imposto sobre o
Rendimento Singular [IRS], podendo assumir o caráter de benefício ou, alternativamente, de
penalização.
QUADRO 4 – CARTEIRA DE INCENTIVOS FISCAIS
Objetivo

Identificação
IMT.1

Descrição Sumária
Isenção do pagamento de IMT na aquisição de prédios destinados a reabilitação
Aquisição de
Isenção do pagamento de IMT na primeira aquisição de prédios urbanos reabilitados
IMT.2
imóveis reabilitados
(ou suas frações) destinados exclusivamente a habitação própria e permanente
e a reabilitar
Tributação das mais-valias obtidas com a alienação de imóveis recuperados à taxa de
IRS.1
5% (sem prejuízo da opção de englobamento)
IMI.1
Isenção do pagamento de IMI por 3 anos para imóveis reabilitados
IMI.2
Majoração em 30% da taxa de IMI para prédios urbanos degradados
Conservação e
IMI.3
Triplicação da taxa de IMI para prédios urbanos em ruínas
reabilitação do
IVA.1
Aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA para empreitadas de reabilitação urbana
parque edificado
Dedução à coleta de 30% dos encargos (até ao limite de €500) com a reabilitação de
IRS.2
imóveis
Tributação de rendimentos prediais de imóveis recuperados à taxa de 5% (sem prejuízo
IRS.3
da opção de englobamento)
Ocupação e
utilização do parque
Majoração em 20% da taxa de IMI para prédios urbanos devolutos há mais de 1 ano,
edificado
IMI.4
acrescida de 10p.p./ano a partir do segundo ano de aplicação da penalização e tendo
como limite superior o triplo da taxa normal de IMI praticada
Nota: as descrições apresentadas não dispensam a consulta das Fichas Descritivas que integram o Anexo I

QUADRO 5 – CARTEIRA DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS
Identificação
RTEU.1
RTEU.2
RTEU.3
RTEU.4
RTEU.5
RTEU.6
RTEU.7
RMT.1

Descrição Sumária
Âmbito de Aplicação
Redução em 90% do pagamento da taxa pela
apreciação de processos de informação prévia
Redução em 90% do pagamento da taxa pela
apreciação de processos de licenciamento e
comunicação prévia
 Obras de construção de novas edificações em lotes por
Redução em 90% do pagamento da taxa pela emissão
edificar servidos por infraestruturas gerais
de alvará de licença ou admissão de comunicação
 Obras de conservação, alteração e ampliação de
prévia
edificações existentes
Redução em 90% do pagamento da taxa pela emissão
 Obras de reconstrução de edificações subsequentes à
de alvará de autorização de utilização
demolição total ou parcial de edificações existentes
Redução em 90% do pagamento da taxa pela
 Obras de demolição total ou parcial de edificações
ocupação da via pública por motivo de obras
existentes, desde que enquadradas em processos que
Redução em 90% do pagamento da taxa pela
integrem a sua reconstrução ou substituição por novas
realização, manutenção e reforço de infraestruturas
edificações
urbanísticas
Redução em 90% do pagamento de encargos com
compensações urbanísticas
Redução em 90% da taxa pela determinação do
coeficiente de conservação
Nota: as descrições apresentadas não dispensam a consulta das Fichas Descritivas que integram o Anexo II

Do ponto de vista tributário, por seu turno, a carteira de incentivos proposta visa estimular a
concretização de operações urbanísticas às quais se reconheça um contributo relevante para a
(re)qualificação do parque edificado e a valorização do ambiente urbano do território da ARU. No
essencial, estes incentivos materializam-se ao nível da redução em 90% de determinados encargos
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previstos no Regulamento de Taxas e Encargos Urbanísticos (RTEU) e, marginalmente, no
Regulamento Municipal de Taxas (RMT).
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D. IMPLEMENTAÇÃO E MODELO DE GESTÃO
D.1. ENTIDADE GESTORA
A gestão da implementação do PERU de São Romão do Coronado será assegurada diretamente pelo
Município da Trofa, opção que encontra suporte numa aposta de valorização estrutural das
capacidades já instaladas no seio dos respetivos Serviços Municipais e que se pretendem vir a
reforçar/consolidar ao longo do seu período de vigência. Não está previsto, portanto, que esta
missão venha a ser total ou parcialmente externalizada para qualquer unidade do setor empresarial
local existente ou que possa vir a ser criada ao longo do referido horizonte temporal, tal como
admitido pelo RJRU25.

D.2. MODELOS DE EXECUÇÃO
A implementação do PERU de São Romão do Coronado irá previsivelmente mobilizar os dois modelos
executórios previstos no RJRU, designadamente o modelo por iniciativa da entidade gestora (neste
caso o Município) e o modelo por iniciativa dos particulares26.
Relativamente ao primeiro modelo, prevê-se que a intervenção venha a ser preferencialmente
desenvolvida ao abrigo da modalidade de execução direta pela entidade gestora, nomeadamente no
que diz respeito à concretização do programa de investimento municipal preconizado no presente
PERU (cf. Capítulo C.1); sem prejuízo desta opção, admite-se que o recurso às modalidades de
execução por administração conjunta ou através de parcerias com entidades privadas possa vir a
constituir uma opção em situações devidamente fundamentadas27.

25

Cf. artigo 10º do RJRU.

26

Cf. nº1 do artigo 11º do RJRU.

27

Cf. nº3 do artigo 11º do RJRU.
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Relativamente ao segundo modelo, prevê-se que a intervenção venha a ser preferencialmente
desenvolvida ao abrigo da modalidade de execução pelos particulares com o apoio do Município,
assumindo-se como princípio geral que a reabilitação do edificado deve ser promovida pelos
proprietários ou titulares de outros direitos, ónus ou encargos relativos aos imóveis existentes no
território da ARU; sem prejuízo desta opção, admite-se que o recurso à modalidade de execução por
administração conjunta possa vir a constituir uma opção em situações devidamente
fundamentadas28.

D.3. PERÍODO DE VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO
O PERU de São Romão do Coronado terá um período de vigência de 10 anos, passível de prorrogação
por um máximo de 5 anos adicionais mediante proposta a submeter pela Câmara Municipal para
efeitos de aprovação por parte da Assembleia Municipal29.
Do ponto de vista do acompanhamento da implementação do PERU, e tal como decorre do RJRU, a
Câmara Municipal será responsável pela elaborar e submeter à apreciação da Assembleia
Municipal30:
 um Relatório Anual de Monitorização do PERU;
 um Relatório Quinquenal de Avaliação da Execução do PERU.
Para além da lógica de prestação de contas (accountability) que está subjacente à produção deste
conjunto de elementos de reporte, pretende-se também que os mesmos constituam um suporte
fundamental para introduzir as alterações ao PERU que possam vir a ser consideradas necessárias
no decurso da sua implementação.
Realça-se, em relação a esta última situação, que os eventuais procedimentos de alteração do PERU
e/ou da própria delimitação da ARU que venham a ter lugar serão obrigatoriamente submetidos a
aprovação por parte da Assembleia Municipal, na sequência de propostas a submeter pela Câmara
Municipal31.

28

Cf. nº2 do artigo 11º e nº1 do artigo 39º do RJRU.

29

Cf. nº1 e nº2 do artigo 20º do RJRU.

30

Cf. artigo 20º-A do RJRU.

31

Cf. artigos 13º e 20º-B do RJRU.
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ANEXO I - FICHAS DESCRITIVAS DOS INCENTIVOS FISCAIS
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IMT.1

Aquisição de imóveis para reabilitação

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na isenção de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis [IMT] relativamente
às operações de aquisição de imóveis (i.e. prédios urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em
Área de Reabilitação Urbana [ARU] que venham a ser alvo de obras de reabilitação indutoras de ganhos efetivos no
respetivo nível de conservação e/ou desempenho funcional com início no prazo máximo de 3 anos a contar da data
de aquisição.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através da restituição do IMT pago na aquisição do imóvel após certificação pelo
Município das obras de reabilitação realizadas.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a obtenção de ganhos efetivos no nível de conservação e/ou desempenho
funcional do imóvel em consequência das obras de reabilitação realizadas, cabendo ao Município proceder à respetiva
certificação. A obtenção desta certificação pressupõe a avaliação do imóvel antes e depois das obras de reabilitação
e implica o cumprimento dos termos e requisitos mínimos associados às seguintes componentes de avaliação:
Componente A: Estado de Conservação
A obtenção de certificação nesta componente depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de
31 de Dezembro) de nível de conservação após a realização das obras de reabilitação do imóvel superior em pelo
menos dois níveis face ao obtido antes das mesmas, assegurando cumulativamente a obtenção do nível mínimo de 4
(Bom).
Componente B: Eficiência Energética e Qualidade Térmica
A obtenção de certificação nesta componente depende do cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de
qualidade térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30º do Decreto-Lei nº118/2013, de 20 de Agosto,
na redação em vigor, sem prejuízo do disposto no artigo 6º do Decreto-Lei nº53/2014, de 8 de Abril.
Normas de procedimento

1. Requerimento do adquirente à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel antes da
realização das obras de reabilitação e, se pretendido, da descrição das obras a efetuar para este atingir o nível médio
ou superior; recomenda-se que este requerimento seja feito em paralelo com a contratação de serviços de avaliação
energética do imóvel antes das obras atrás referidas
2. Comunicação do adquirente à Câmara Municipal da data de início das obras de reabilitação até 5 dias antes da
mesma com identificação da pessoa (singular ou coletiva) encarregada para a sua realização
3. Requerimento do adquirente à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel após a
conclusão das obras de reabilitação e, se aplicável, para certificação das mesmas; recomenda-se que este
requerimento seja acompanhado pelo certificado energético obtido após a realização dessas obras
Nota: havendo lugar à certificação das obras de reabilitação realizadas, compete ao Município comunicá-la, no prazo
de 20 dias, ao serviço de finanças da área da situação do imóvel, assim como notificar em simultâneo o proprietário
desse facto, cabendo àquele, no prazo de 15 dias, promover a anulação da liquidação de IMT e subsequente restituição
ao adquirente.
Enquadramento legal

Estatuto dos Benefícios Fiscais [artigo 45º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IMT.2

Aquisição de imóveis reabilitados para habitação permanente

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na isenção de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis [IMT] relativamente
às operações de aquisição de imóveis (i.e. prédios urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em
Área de Reabilitação Urbana [ARU] que tenham sido alvo de obras de reabilitação devidamente certificadas pela
Câmara Municipal, desde que as mesmas correspondam à primeira transmissão onerosa do imóvel reabilitado e se
destinem exclusivamente a habitação própria e permanente ou a arrendamento para habitação permanente.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através da restituição do IMT pago na aquisição do imóvel.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a prévia certificação por parte da Câmara Municipal das obras de
reabilitação realizadas por parte do proprietário vendedor.
Normas de procedimento

Requerimento do adquirente ao serviço de finanças local para obtenção do incentivo devidamente acompanhado pela
documentação que comprova a certificação da Câmara Municipal das obras de reabilitação realizadas; este
requerimento deve ser anterior ao ato ou contrato que origina a transmissão e sempre antes da liquidação de IMT
que teria lugar.
Enquadramento legal

Estatuto dos Benefícios Fiscais [artigo 45º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE SÃO ROMÃO DO CORONADO

32

IMI.1

Reabilitação de imóveis

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] relativamente aos imóveis (i.e. prédios
urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em Área de Reabilitação Urbana [ARU] que tenham sido
alvo de obras de reabilitação indutoras de ganhos efetivos no seu nível de conservação e/ou desempenho funcional
durante um período de 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão dessas obras, o qual poderá ser renovado a
requerimento do proprietário por 5 anos adicionais no caso de imóveis afetos a habitação própria e permanente ou a
arrendamento para habitação permanente.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através da restituição do IMI pago (e/ou, sendo o caso, da dispensa do seu pagamento)
após certificação pelo Município das obras de reabilitação realizadas.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a obtenção de ganhos efetivos no nível de conservação e/ou desempenho
funcional do imóvel em consequência das obras de reabilitação realizadas, cabendo ao Município proceder à respetiva
certificação. A obtenção desta certificação pressupõe a avaliação do imóvel antes e depois das obras de reabilitação
e implica o cumprimento dos termos e requisitos mínimos associados às seguintes componentes de avaliação:
Componente A: Estado de Conservação
A obtenção de certificação nesta componente depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de
31 de Dezembro) de nível de conservação após a realização das obras de reabilitação do imóvel superior em pelo
menos dois níveis face ao obtido antes das mesmas, assegurando cumulativamente a obtenção do nível mínimo de 4
(Bom).
Componente B: Eficiência Energética e Qualidade Térmica
A obtenção de certificação nesta componente depende do cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de
qualidade térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30º do Decreto-Lei nº118/2013, de 20 de Agosto,
na redação em vigor, sem prejuízo do disposto no artigo 6º do Decreto-Lei nº53/2014, de 8 de Abril.
Normas de procedimento

1. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel antes da
realização das obras de reabilitação e, se pretendido, da descrição das obras a efetuar para este atingir o nível médio
ou superior; recomenda-se que este requerimento seja feito em paralelo com a contratação de serviços de avaliação
energética do imóvel antes das obras atrás referidas
2. Comunicação do proprietário à Câmara Municipal da data de início das obras de reabilitação até 5 dias antes da
mesma com identificação da pessoa (singular ou coletiva) encarregada para a sua realização
3. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel após a
conclusão das obras de reabilitação e, se aplicável, para certificação das mesmas; recomenda-se que este
requerimento seja acompanhado pelo certificado energético obtido após a realização dessas obras
Nota: havendo lugar à certificação das obras de reabilitação realizadas, compete ao Município comunicá-la, no prazo
de 20 dias, ao serviço de finanças da área da situação do imóvel, assim como notificar simultaneamente o proprietário
desse facto, cabendo àquele, no prazo de 15 dias, promover a anulação da liquidação de IMI e subsequente restituição
ao proprietário (e/ou, sendo o caso, a dispensa do seu pagamento).
Enquadramento legal

Estatuto dos Benefícios Fiscais [artigo 45º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IMI.2

Imóveis degradados

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na majoração em 30% da taxa geral do Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] relativamente
aos imóveis (prédios urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em Área de Reabilitação Urbana
[ARU] que se encontrem degradados.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através do agravamento da taxa de IMI aplicável ao imóvel.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a prévia classificação do imóvel como degradado por parte do Município,
considerando-se como tal os prédios urbanos que, face ao seu estado de conservação, não cumpram
satisfatoriamente a sua função e/ou façam perigar a segurança de pessoas e bens. A atribuição desta classificação é
feita com periodicidade anual e tem suporte em vistoria sumária a cargo do Município, devendo o proprietário ser
notificado do projeto de decisão para exercício do seu direito de audição prévia e da respetiva decisão final, nos termos
e prazos previstos no Código do Procedimento Administrativo; sempre que dessa audição resulte discordância face à
classificação proposta para o imóvel, deverá o proprietário requerer a sua reavaliação com recurso a método mais
rigoroso (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro), ficando a manutenção de tal classificação
dependente da atribuição de nível de conservação 1 (Péssimo) ou 2 (Mau).
Normas de procedimento

Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel e, se
pretendido, da descrição das obras a efetuar para este atingir o nível médio ou superior.
Nota: havendo lugar à classificação do imóvel como degradado, compete ao Município (mediante deliberação da
Assembleia Municipal) proceder à sua comunicação junto da Autoridade Tributária e Aduaneira para vigorar no ano
seguinte; caso contrário, compete ao Município restituir ao proprietário os valores pagos por este com vista à
determinação do nível de conservação do imóvel.
Enquadramento legal

Código do IMI [nº8, nº14 e nº15 do artigo 112º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IMI.3

Imóveis em ruínas

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na triplicação da taxa geral do Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] relativamente aos imóveis
(prédios urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em Área de Reabilitação Urbana [ARU] que se
encontrem em ruínas.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através do agravamento da taxa de IMI aplicável ao imóvel.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a prévia classificação do imóvel como estando em ruínas por parte do
Município, considerando-se como tal os prédios urbanos que se enquadrem numa ou mais das seguintes situações:
 espaços murados e confinados com o interior do terreno livre de quaisquer construções, escombros ou entulhos;
 edifícios antigos que ruíram ou desmoronaram, ou que foram parcialmente demolidos, que mantenham as fachadas
exteriores, desde que estas estejam devidamente travadas ou escoradas, com garantia de estabilidade e desde que
o interior do prédio, esteja totalmente limpo e livre de escombros ou entulhos;
 edifícios descritos no ponto anterior que, para além das fachadas, mantenham total ou parcialmente as paredes
resistentes (mestras), desde que os espaços vazios estejam completamente limpos e livres de escombros ou
entulhos;
 restos de construções antigas que ruíram, desmoronaram, ou foram demolidas, nomeadamente fundações e
paredes mestras, desde que a altura média não ultrapasse os 0,50 metros acima do solo e os espaços interiores
estejam totalmente limpos, desmatados e livres de escombros;
 edifícios recentemente demolidos por iniciativa do proprietário ou por imposição administrativa, cuja estrutura
estava em risco de ruína ou era irrecuperável, desde que o espaço se mostre devidamente limpo.
A atribuição desta classificação é feita com periodicidade anual e tem suporte em vistoria sumária a cargo do
Município, devendo o proprietário ser notificado do projeto de decisão para exercício do seu direito de audição prévia
e da respetiva decisão final, nos termos e prazos previstos no Código do Procedimento Administrativo.
Normas de procedimento

Havendo lugar à classificação do imóvel como estando em ruínas, compete ao Município (mediante deliberação da
Assembleia Municipal) proceder à sua comunicação junto da Autoridade Tributária e Aduaneira para vigorar no ano
seguinte.
Enquadramento legal

Código do IMI [nº3, nº14 e nº15 do artigo 112º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IMI.4

Imóveis devolutos

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na majoração em 20% da taxa geral do Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] relativamente
aos imóveis (prédios urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em Área de Reabilitação Urbana
[ARU] que se encontrem em situação devoluta, acrescida de 10p.p./ano a partir do segundo ano de aplicação da
penalização e tendo como limite superior o triplo da taxa geral praticada.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através do agravamento da taxa de IMI aplicável ao imóvel.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a prévia classificação do imóvel como devoluto por parte do Município,
considerando-se como tal os prédios urbanos que se encontrem desocupados por período superior a 1 ano. A
atribuição desta classificação é feita com periodicidade anual e tem suporte em análise a cargo do Município nos
termos legais aplicáveis (cf. Decreto-Lei nº159/2006, de 8 de Agosto), devendo o proprietário ser notificado do projeto
de decisão para exercício do seu direito de audição prévia e da respetiva decisão final, nos termos e prazos previstos
no Código do Procedimento Administrativo.
Normas de procedimento

Havendo lugar à classificação do imóvel como devoluto, compete ao Município (mediante deliberação da Assembleia
Municipal) proceder à sua comunicação junto da Autoridade Tributária e Aduaneira para vigorar no ano seguinte.
Enquadramento legal

Código do IMI [nº3, nº14 e nº15 do artigo 112º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IVA.1

Empreitadas de reabilitação urbana

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na aplicação da taxa reduzida de 6% do Imposto sobre o Valor Acrescentado [IVA]
relativamente a empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis e/ou em espaços públicos localizados em
Área de Reabilitação Urbana [ARU].
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através da aplicação da taxa reduzida do IVA nas faturas respeitantes às obras realizadas
no âmbito da empreitada de reabilitação urbana contratada.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a incidência da empreitada de reabilitação urbana em imóveis e/ou
espaços públicos localizados em ARU.
Normas de procedimento

Comunicação do proprietário à Câmara Municipal da data de início das obras de reabilitação até 5 dias antes da mesma
com identificação da pessoa (singular ou coletiva) encarregada para a sua realização.
Enquadramento legal

Código do IVA [alínea a) do nº1 do artigo 18º e rubrica 2.23 da Lista I]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IRS.1

Alienação de imóveis reabilitados

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na aplicação da taxa autónoma de 5% à tributação das mais-valias auferidas por sujeitos
passivos de Imposto sobre o Rendimento Singular [IRS] que sejam inteiramente decorrentes da primeira alienação de
imóveis (prédios urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em Área de Reabilitação Urbana [ARU]
e que tenham sido alvo de reabilitação devidamente certificada pela Câmara Municipal, sem prejuízo da opção pelo
seu englobamento.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através da aplicação de taxa reduzida à tributação de mais-valias em sede de IRS.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a obtenção de ganhos efetivos no nível de conservação e/ou desempenho
funcional do imóvel em consequência das obras de reabilitação realizadas, cabendo ao Município proceder à respetiva
certificação. A obtenção desta certificação implica o cumprimento de uma das seguintes condições:
Condição A
A obtenção de certificação depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro)
de nível de conservação após a realização das obras de reabilitação do imóvel superior em pelo menos dois níveis face
ao obtido antes das mesmas.
Condição B
A obtenção de certificação nesta componente depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de
31 de Dezembro) de um nível de conservação mínimo de 4 (Bom) em resultado das obras de reabilitação do imóvel,
desde que o custo das obras (incluindo IVA) ascenda a pelo menos 25 % do valor patrimonial tributário do imóvel e
este se destine a arrendamento para habitação permanente.
Normas de procedimento

1. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel antes da
realização das obras de reabilitação e, se pretendido, da descrição das obras a efetuar para este atingir o nível médio
ou superior (apenas para cumprimento da Condição A)
2. Comunicação do proprietário à Câmara Municipal da data de início das obras de reabilitação até 5 dias antes da
mesma com identificação da pessoa (singular ou coletiva) encarregada para a sua realização
3. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel após a
conclusão das obras de reabilitação e, se aplicável, para certificação das mesmas
Nota: havendo lugar à certificação das obras de reabilitação realizadas, compete ao Município comunicar esses
elementos ao serviço de finanças da área da situação do imóvel, assim como notificar o proprietário desse facto.
Enquadramento legal

Estatuto dos Benefícios Fiscais [nº5, nº23 e nº24 do artigo 71º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IRS.2

Reabilitação de imóveis

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na dedução à coleta em sede de Imposto sobre o Rendimento Singular [IRS] de 30% dos
encargos suportados pelo proprietário com a realização de obras indutoras de ganhos efetivos no nível de conservação
e/ou desempenho funcional de imóveis (prédios urbanos e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em
Área de Reabilitação Urbana [ARU], até ao limite máximo de €500.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através da dedução à coleta em sede de IRS de parte dos encargos suportados com as
obras de reabilitação realizadas.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a obtenção de ganhos efetivos no nível de conservação e/ou desempenho
funcional do imóvel em consequência das obras de reabilitação realizadas, cabendo ao Município proceder à respetiva
certificação. A obtenção desta certificação implica o cumprimento de uma das seguintes condições:
Condição A
A obtenção de certificação depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro)
de nível de conservação após a realização das obras de reabilitação do imóvel superior em pelo menos dois níveis face
ao obtido antes das mesmas.
Condição B
A obtenção de certificação nesta componente depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de
31 de Dezembro) de um nível de conservação mínimo de 4 (Bom) em resultado das obras de reabilitação do imóvel,
desde que o custo das obras (incluindo IVA) ascenda a pelo menos 25 % do valor patrimonial tributário do imóvel e
este se destine a arrendamento para habitação permanente.
Normas de procedimento

1. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel antes da
realização das obras de reabilitação e, se pretendido, da descrição das obras a efetuar para este atingir o nível médio
ou superior (apenas para cumprimento da Condição A)
2. Comunicação do proprietário à Câmara Municipal da data de início das obras de reabilitação até 5 dias antes da
mesma com identificação da pessoa (singular ou coletiva) encarregada para a sua realização
3. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel após a
conclusão das obras de reabilitação e, se aplicável, para certificação das mesmas
4. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para comprovação dos encargos suportados com a realização
das obras de reabilitação (dependente da sua prévia certificação)
Nota: havendo lugar à certificação das obras de reabilitação realizadas e à comprovação dos encargos suportados
nesse âmbito, compete ao Município comunicar esses elementos ao serviço de finanças da área da situação do imóvel,
assim como notificar o proprietário desse facto.
Enquadramento legal

Estatuto dos Benefícios Fiscais [nº4, nº23 e nº24 do artigo 71º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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IRS.3

Arrendamento de imóveis reabilitados

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de Imposto
sobre o Rendimento Singular [IRS] que sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis (prédios urbanos
e frações autónomas de prédios urbanos) localizados em Área de Reabilitação Urbana [ARU] e que tenham sido alvo
de reabilitação devidamente certificada pela Câmara Municipal, sem prejuízo da opção pelo seu englobamento.
Forma do incentivo

Este incentivo é materializado através da aplicação de taxa reduzida à tributação de rendimentos prediais em sede de
IRS.
Requisitos específicos

A aplicação deste incentivo tem subjacente a obtenção de ganhos efetivos no nível de conservação e/ou desempenho
funcional do imóvel em consequência das obras de reabilitação realizadas, cabendo ao Município proceder à respetiva
certificação. A obtenção desta certificação implica o cumprimento de uma das seguintes condições:
Condição A
A obtenção de certificação depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de Dezembro)
de nível de conservação após a realização das obras de reabilitação do imóvel superior em pelo menos dois níveis face
ao obtido antes das mesmas.
Condição B
A obtenção de certificação nesta componente depende da atribuição (com suporte no Decreto-Lei nº266-B/2012, de
31 de Dezembro) de um nível de conservação mínimo de 4 (Bom) em resultado das obras de reabilitação do imóvel,
desde que o custo das obras (incluindo IVA) ascenda a pelo menos 25 % do valor patrimonial tributário do imóvel e
este se destine a arrendamento para habitação permanente.
Normas de procedimento

1. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel antes da
realização das obras de reabilitação e, se pretendido, da descrição das obras a efetuar para este atingir o nível médio
ou superior (apenas para cumprimento da Condição A)
2. Comunicação do proprietário à Câmara Municipal da data de início das obras de reabilitação até 5 dias antes da
mesma com identificação da pessoa (singular ou coletiva) encarregada para a sua realização
3. Requerimento do proprietário à Câmara Municipal para determinação do nível de conservação do imóvel após a
conclusão das obras de reabilitação e, se aplicável, para certificação das mesmas
Nota: havendo lugar à certificação das obras de reabilitação realizadas, compete ao Município comunicar esses
elementos ao serviço de finanças da área da situação do imóvel, assim como notificar o proprietário desse facto.
Enquadramento legal

Estatuto dos Benefícios Fiscais [nº7, nº23 e nº24 do artigo 71º]
Observações

 Os termos e procedimentos para a aplicação deste incentivo não dispensam a observância de outras disposições
legais e regulamentares eventualmente aplicáveis
 A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação e demais regulamentação aplicável
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ANEXO II - FICHAS DESCRITIVAS DOS INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS
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RTEU.1

Taxa pela Apreciação de Processos de Informação Prévia

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% do pagamento da taxa municipal devida pela apreciação de processos de
informação prévia prevista no Regulamento de Taxas e Encargos Urbanísticos do Município da Trofa, designadamente
quando aqueles digam respeito a obras de edificação para habitação, comércio e serviços (incluindo muros, vedações,
portões e pavimentos exteriores).
Tipo de intervenções abrangidas

 Obras de construção de novas edificações em lotes por edificar servidos por infraestruturas gerais
 Obras de conservação, alteração e ampliação de edificações existentes
 Obras de reconstrução de edificações subsequentes à demolição total ou parcial de edificações existentes
 Obras de demolição total ou parcial de edificações existentes, desde que enquadradas em processos que integrem
a sua reconstrução ou substituição por novas edificações
Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A materialização deste incentivo tem como pressuposto a prévia aprovação por parte do Município das intervenções
preconizadas.
A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.
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RTEU.2

Taxa pela Apreciação de Processos de Licenciamento ou Comunicação Prévia

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% do pagamento da taxa municipal devida pela apreciação de processos de
licenciamento ou comunicação prévia prevista no Regulamento de Taxas e Encargos Urbanísticos do Município da
Trofa, designadamente quando aqueles digam respeito a obras de edificação para habitação, comércio e serviços
(incluindo muros, vedações, portões e pavimentos exteriores).
Tipo de intervenções abrangidas

 Obras de construção de novas edificações em lotes por edificar servidos por infraestruturas gerais
 Obras de conservação, alteração e ampliação de edificações existentes
 Obras de reconstrução de edificações subsequentes à demolição total ou parcial de edificações existentes
 Obras de demolição total ou parcial de edificações existentes, desde que enquadradas em processos que integrem
a sua reconstrução ou substituição por novas edificações
Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A materialização deste incentivo tem como pressuposto a prévia aprovação por parte do Município das intervenções
preconizadas.
A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.
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RTEU.3

Taxa pela Emissão de Alvará de Licença ou Admissão de Comunicação Prévia

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% do pagamento da taxa municipal devida pela emissão de alvarás de
licenciamento ou comunicação prévia prevista no Regulamento de Taxas e Encargos Urbanísticos do Município da
Trofa, designadamente quando aqueles digam respeito a obras de edificação para habitação, comércio e serviços
(incluindo muros, vedações, portões e pavimentos exteriores) e obras de demolição associadas.
Tipo de intervenções abrangidas

 Obras de construção de novas edificações em lotes por edificar servidos por infraestruturas gerais
 Obras de conservação, alteração e ampliação de edificações existentes
 Obras de reconstrução de edificações subsequentes à demolição total ou parcial de edificações existentes
 Obras de demolição total ou parcial de edificações existentes, desde que enquadradas em processos que integrem
a sua reconstrução ou substituição por novas edificações
Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A materialização deste incentivo tem como pressuposto a prévia aprovação por parte do Município das intervenções
preconizadas.
A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.
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RTEU.4

Taxa pela Emissão de Alvará de Utilização ou Alteração de Utilização

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% do pagamento da taxa municipal devida pela emissão de alvará de
utilização ou de alteração de utilização de edifícios ou das suas frações prevista no Regulamento de Taxas e Encargos
Urbanísticos do Município da Trofa, designadamente quando estejam causa usos habitacionais, comerciais e de
serviços, incluindo também a isenção do pagamento da taxa municipal devida pela realização de vistorias para esse
efeito.
Tipo de intervenções abrangidas

Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A materialização deste incentivo tem como pressuposto a prévia aprovação por parte do Município das intervenções
preconizadas.
A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.
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RTEU.5

Taxa pela Ocupação da Via Pública por Motivo de Obras

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% do pagamento da taxa municipal devida pela ocupação da via pública por
motivo de obras prevista no Regulamento de Taxas e Encargos Urbanísticos do Município da Trofa.
Tipo de intervenções abrangidas

 Obras de construção de novas edificações em lotes por edificar servidos por infraestruturas gerais
 Obras de conservação, alteração e ampliação de edificações existentes
 Obras de reconstrução de edificações subsequentes à demolição total ou parcial de edificações existentes
 Obras de demolição total ou parcial de edificações existentes, desde que enquadradas em processos que integrem
a sua reconstrução ou substituição por novas edificações
Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A materialização deste incentivo tem como pressuposto a prévia aprovação por parte do Município das intervenções
preconizadas.
A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.
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RTEU.6

Taxa pela Realização, Manutenção e Reforço de Infraestruturas Urbanísticas

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% do pagamento da taxa municipal devida pela realização, manutenção e
reforço de infraestruturas urbanísticas prevista no Regulamento de Taxas e Encargos Urbanísticos do Município da
Trofa.
Tipo de intervenções abrangidas

 Obras de construção de novas edificações em lotes por edificar servidos por infraestruturas gerais
 Obras de conservação, alteração e ampliação de edificações existentes
 Obras de reconstrução de edificações subsequentes à demolição total ou parcial de edificações existentes
 Obras de demolição total ou parcial de edificações existentes, desde que enquadradas em processos que integrem
a sua reconstrução ou substituição por novas edificações
Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A materialização deste incentivo tem como pressuposto a prévia aprovação por parte do Município das intervenções
preconizadas.
A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.
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RTEU.7

Encargos com o Pagamento de Compensações Urbanísticas

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% dos encargos relativos ao pagamento das compensações urbanísticas
previstas no Regulamento de Taxas e Encargos Urbanísticos do Município da Trofa.
Tipo de intervenções abrangidas

 Obras de construção de novas edificações em lotes por edificar servidos por infraestruturas gerais
 Obras de conservação, alteração e ampliação de edificações existentes
 Obras de reconstrução de edificações subsequentes à demolição total ou parcial de edificações existentes
 Obras de demolição total ou parcial de edificações existentes, desde que enquadradas em processos que integrem
a sua reconstrução ou substituição por novas edificações
Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A materialização deste incentivo tem como pressuposto a prévia aprovação por parte do Município das intervenções
preconizadas.
A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE SÃO ROMÃO DO CORONADO

48

RMT.1

Taxa pela Determinação do Nível de Conservação

Descrição do incentivo

Este incentivo consiste na redução em 90% do pagamento da taxa municipal devida pela determinação do nível de
conservação prevista Regulamento Municipal de Taxas do Município da Trofa, incluindo também a redução em igual
proporção do pagamento da taxa municipal devida pela definição das obras necessárias para obtenção de nível de
conservação superior prevista no mesmo Regulamento.
Tipo de intervenções abrangidas

Abrangência territorial

Todo o território delimitado como Área de Reabilitação Urbana (ARU).
Observações

A leitura desta Ficha não dispensa a consulta direta da legislação aplicável.
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