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Resumo 

O financiamento sustentável das cidades é uma questão incontornável no âmbito da gestão e do 

planeamento urbano, e torna-se pertinente ser alvo de estudo perante o atual cenário de estagnação 

dos municípios portugueses. Além disso, visto que o financiamento local afeta populações e a forma 

como o território se desenvolve, também se ambiciona explorar de que modo é que a fiscalidade do 

imobiliário pode atuar no plano da política de solos. 

Nesse sentido, a presente dissertação começou por estudar como funcionam os instrumentos de 

financiamento em Portugal e a nível internacional, focando nos instrumentos tributários sobre a 

propriedade imobiliária. Deste modo, observou-se que a maioria dos municípios portugueses possui 

modelos de financiamento insustentáveis porque se baseavam em políticas de expansão urbana. Além 

disso, ainda se identificaram desvios quanto à fiscalidade do imobiliário e à sua articulação com as 

políticas urbanas, onde se destaca a imprevisibilidade e a avaliação do valor dos solos baseada em 

lógicas de mercado, em detrimento do princípio do benefício. 

De seguida, analisou-se o caso prático de Almada, onde se avaliou a sua realidade e o seu modelo de 

financiamento, de forma a, posteriormente, definir um novo racional de financiamento sustentável, 

baseado no princípio do benefício. Assim, foi possível constatar que o IMI e a TMU são os instrumentos 

que mais se adequam e mais podem contribuir. Isto porque as receitas do IMI em Almada revelaram 

ser estáveis e previsíveis, enquanto que a TMU demonstrou estar mais ligada ao ordenamento do 

território. 

 

Palavras-Chave: Fiscalidade da Propriedade Imobiliária; Financiamento Municipal; Política de Solos; 

Planeamento Urbano. 
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Abstract 

The sustainable financing of municipalities is an inevitable issue concerning the urban management, 

and it gets interesting to be studied since the Portuguese municipalities are, currently, on a declining 

situation. Furthermore, since the local finances can have effects on the population and on the territory 

development, it seems also important to understand how the land and property taxation can act like an 

urban planning tool. 

Therefore, the first step was starting to study how the local financing tools work in Portugal and abroad, 

focusing on the land and property taxation. This way, it got clear that most local governments in Portugal 

don’t have a suitable financing system, because these systems have been based on urban growing 

policies. Furthermore, it was noticeable that there are some gaps concerning the land and property 

taxation tools, like its unpredictability and the issue of the land value evaluation being based on market 

prices. 

After that, it is studied a practical case regarding Almada, where its framework and financing system 

were analyzed, so it could be possible to settle a new model, based on the sustainability and the benefit 

principle. Thus, it was possible to conclude that the land and property taxes and the development 

charges are the most suitable tools, since the land and property taxes in Almada revealed to be solid 

and predictable, while the development charges proved to be more suitable as land policy tools. 

 

Key-Words: Land and Property Taxation; Municipality Financing; Land Policy; Urban Planning.   
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento ao Tema 

Nos anos mais recentes a questão do financiamento sustentável da cidade tem sido alvo de debate em 

diversos países. Esta questão tem vindo a ganhar importância no debate político e académico devido 

à situação de dependência financeira que inúmeros governos locais apresentam. Em Portugal, as 

tendências de regressão demográfica e, mais recentemente, a crise financeira e económica que atingiu 

o sector da construção e o sector do imobiliário vieram demonstrar que os modelos de financiamento 

municipal fortemente apoiados nas dinâmicas de crescimento (demográfico, económico e urbanístico) 

já não são sustentáveis. Neste contexto, o desenvolvimento da presente dissertação pretende adicionar 

contributos ao problema da sustentabilidade do financiamento municipal, tendo em conta, 

nomeadamente, o papel dos instrumentos de fiscalidade sobre a propriedade imobiliária. 

Em vários municípios, espalhados pelo mundo, tem-se observado diversas formas de financiar as 

autarquias, sem comprometer as necessidades e os objetivos futuros das populações e da 

administração local. Visto que a cidade pode ser vista como um sistema em constante mutação e 

evolução, há que ter em atenção uma componente de imprevisibilidade bastante elevada, bem como 

um leque bastante alargado de variáveis cujas relações nem sempre são de fáceis de destrinçar. Deste 

modo, a revisão bibliográfica e as experiências do passado servirão de base ao estudo sobre o tema 

em discussão nesta tese, sendo esta análise complementada com um caso de estudo relativo ao 

governo local de Almada. Assim, conjugaram-se dados teóricos com dados estatísticos, de forma a 

enriquecer o conhecimento sobre a temática em causa, permitindo corroborar diversas críticas e 

argumentos. Através desta combinação de métodos, poder-se-á discutir e retirar não só ilações como 

também contributos sobre políticas urbanas e fiscalidade da propriedade imobiliária, tendo em vista a 

sustentabilidade financeira dos governos locais. 

1.2 Síntese do Estado da Arte – Premissas 

Para se perceber como se pode contribuir para um financiamento local sustentável é necessário, em 

primeiro lugar, conhecer o estado da arte sobre o tema, isto é, quais os conhecimentos gerais existentes 

sobre políticas urbanas e instrumentos fiscais sobre a propriedade imobiliária. No entanto, ainda antes 

deste levantamento do estado da arte, é relevante considerar-se as seguintes premissas: 

 As entidades públicas locais têm melhores capacidades para responder às necessidades da 

população local do que a administração central, segundo o princípio da subsidiariedade, visto que 

têm um contacto mais próximo com os cidadãos (Morais de Sá, 2014). Aliás, segundo este 

princípio, o governo central deve intervir o mínimo possível, atuando apenas quando as autarquias 

locais não consigam concretizar certas ações. Ou seja, o estado só deve atuar se a sua 

intervenção for mais eficaz que a das entidades locais (Pereira Lopes, 2016). 

 As infraestruturas públicas (o espaço de utilização pública em geral) de âmbito municipal são 

essenciais para o desenvolvimento social, económico e ambiental das cidades. As cidades têm de 

fornecer redes viárias, abastecimento de água, tratamento de esgotos, e outros serviços públicos 
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definidos na lei, assim como também devem promover o investimento na construção de 

equipamentos de serviço público, tais como parques, bibliotecas, escolas, habitação social, entre 

outros, de modo a aumentar a qualidade de vida da população (Carvalho, 2011). 

 Um imóvel, visto como um elemento isolado, tem um carácter relativo de domínio privado. No 

entanto, numa perspetiva de agrupamento de edifícios, já existem responsabilidades de domínio 

público (Pardal et al., 2000). 

 Cada município tem as suas particularidades. No caso de Portugal, existem assimetrias que se 

traduzem em diferentes realidades: demográficas, de ocupação do território, económicas, de 

capacidade de atração de investimento e de geração de oportunidades. Pode-se identificar, à 

partida, três realidades: a região litoral, a região interior, e as áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto (Jorge et al., 2010). 

 As políticas urbanas necessitam de uma conjugação harmoniosa entre as ações das entidades 

públicas e privadas (Pardal et al., 2000), pois o solo, pelas suas características únicas, 

desempenha uma função imprescindível de suporte físico à maior parte das atividades das 

pessoas (Correia, 1993). 

 As políticas de solos, nas quais se incluem as definições dos seus usos, devem ser decididas, 

primordialmente, segundo os interesses de longo prazo da comunidade local (Correia, 1993). 

 O processo de planeamento urbano deve ocorrer numa perspetiva integradora de todos os planos 

de ordenamento do território que incidam sobre a unidade territorial em questão, isto é, o 

planeamento deve ser integrado (Pardal et al., 2000). Desta forma, trata-se de um processo 

dinâmico e flexível, não pode ser interpretado como um conjunto de atos isolados. 

 As mesmas políticas de solos podem ser executadas através de instrumentos fiscais, onde se 

incluem os instrumentos tributários sobre a propriedade imobiliária, aos quais se associam ações 

e medidas (Correia, 1993). 

 Os instrumentos fiscais a nível local devem reger-se pelo princípio do benefício ou da equivalência 

orçamental (Oates, 2008). Este princípio estabelece que cada contribuinte deve ser tributado de 

acordo com os serviços e infraestruturas públicas das quais são beneficiários (Musgrave e 

Musgrave, 1989). 

 Qualquer decisão sobre políticas urbanas deve ser justificada de um modo explícito, tanto a nível 

técnico como a nível político (Pardal et al., 2000) 

 O investimento das cidades nas infraestruturas e nos equipamentos de utilização colectiva baseia-

se muitas vezes na evolução do crescimento populacional e no aumento da procura, embora em 

alguns casos a incerteza nestas análises tendenciais influencie as decisões finais (Slack, 2011). 

Portanto, a atividade do planeamento urbano desenvolve-se num contexto incerteza e risco. Logo, 

este processo deve ser trabalhado com recurso a análises de tendências, de modo a tentar prever, 

de um modo mais rigoroso, o futuro da jurisdição local, analisando o grau de incerteza e diferentes 

cenários alternativos (Pardal et al., 2000).  
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 Entre as inúmeras condicionantes às políticas urbanas e ao financiamento local, destaca-se o 

quadro legal em vigor, ao qual as autarquias não se podem desviar.  

 Segundo Pardal et al. (2000), “o urbanismo acredita que é sempre possível vencer as barreiras do 

subdesenvolvimento, do isolamento e da depressão económica”. 

Tendo em conta estas premissas, investigar-se-á a situação actual do financiamento das cidades e das 

relações entre as políticas urbanas e a fiscalidade da propriedade imobiliária. Portanto, no estado da 

arte desta temática investigou-se, em primeiro lugar, como se estruturam os modelos de financiamento 

local de uma maneira geral, para se perceber de que modo é que os governos locais podem gerar 

receita. Também se diferenciou as diversas fontes de financiamento e definiram-se conceitos como 

descentralização fiscal, impostos e taxas. De seguida, exploraram-se as práticas e as experiências a 

nível internacional, onde se verificou a diversidade de instrumentos e mecanismos que se utilizam para 

captar financiamento a nível local. Analisaram-se dados estatísticos, sobretudo dos países da OCDE, 

para se comparar resultados das práticas internacionais, da evolução dos sistemas de financiamento e 

dos diferentes enquadramentos geográfico-políticos e ainda se aprofundaram os conhecimentos 

relativos à aplicação dos instrumentos de tributação sobre a propriedade imobiliária no contexto 

internacional. 

Para completar, caracterizaram-se os métodos de angariação de receitas dos municípios em Portugal. 

Nesta caracterização, descreveram-se as principais fontes pelas quais as autarquias portuguesas se 

conseguem financiar, dando ênfase, novamente, aos instrumentos de tributação sobre a propriedade 

imobiliária, os quais se destacam: o imposto municipal sobre imóveis, o imposto municipal sobre 

transmissões onerosas, a taxa municipal de urbanização e as tributações sobre as mais-valias 

imobiliárias. Ainda se analisou a relevância destas ferramentas em vários concelhos do país, através 

de dados estatísticos, para se retratar a realidade portuguesa. 

Por fim, tiraram-se ilações sobre desvios e omissões sobre este tema, tendo em conta o estado da arte, 

para se identificar e estudar o problema posteriormente. 

1.3 Identificação do Problema 

O principal problema que se identifica e se procura debater é a sustentabilidade dos modelos de 

financiamento dos governos locais. Os atuais modelos de financiamento dos municípios portugueses 

estão ainda muito dependentes das dinâmicas de crescimento urbano, que têm vindo a decrescer nos 

últimos anos devido à estagnação do crescimento populacional e também por causa da crise financeira. 

Neste contexto, em muitos países, entre os quais se inclui Portugal, não é sustentável continuar a 

defender políticas de expansão urbana, ao contrário do que sucede em países de economias 

emergentes ou em vias de desenvolvimento, onde o crescimento esperado da população urbana é 

ainda muito significativo. Também se pretende diminuir a dependência financeira que as autarquias 

têm em relação à banca ou ao governo central e, deste modo, contribuir para a sustentabilidade 

financeira local. Estas questões podem, eventualmente, ter consequências na medida em que podem 

condicionar a qualidade de vida das populações locais, visto que os governos locais são os principais 

responsáveis por oferecer equipamentos e serviços públicos aos seus cidadãos. Assim sendo, é 



4 

 

pertinente tentar contribuir para a solução destas problemáticas e tentar articular as políticas urbanas 

com a sustentabilidade económica, de forma a não pôr em causa o bem-estar da população. Quanto à 

fiscalidade do imobiliário, esta também pode causar consequências negativas devido a uma má política 

de tributação sobre a propriedade imobiliária. Portanto, é relevante abordar também neste estudo a 

dificuldade que existe em retirar benefícios deste instrumento fiscal sem que hajam impactes negativos, 

quer a nível social quer a nível económico.  

1.4 Objetivos 

Os objetivos finais desta dissertação consistem em apresentar contributos para a construção de um 

modelo de financiamento sustentável das cidades e em demonstrar de que modo é que os instrumentos 

fiscais sobre a propriedade imobiliária podem também funcionar como instrumentos de políticas de 

solos. Para alcançar estas metas é necessário atingir certos objetivos operacionais que antecedem 

este propósito principal.  

Objetivos Operacionais 

No âmbito desta dissertação, considera-se mais relevante dar-se prioridade ao financiamento à escala 

municipal, pois os governos locais têm cada vez mais atribuições e competências na gestão dos seus 

territórios, o que se justifica pelo princípio da subsidiariedade. Nesta medida, faz sentido que o reforço 

da autonomia local seja acompanhado por uma verdadeira independência financeira. 

Para contribuir para a autonomia financeira local, a fiscalidade da propriedade imobiliária desempenha 

um papel fundamental. Este instrumento contribui para que os governos locais aumentem as suas 

receitas próprias e para que haja menor dependência financeira de entidades de hierarquia superior. 

Assim, um dos objetivos operacionais é perceber de que modo é que os instrumentos de tributação da 

propriedade imobiliária podem contribuir para a sustentabilidade financeira dos municípios. Para além 

do aspeto financeiro, outro objetivo operacional consiste em concluir, sobretudo através de um caso de 

estudo relativo a um concelho português, qual o papel que a fiscalidade do imobiliário teve e poderá vir 

a ter no âmbito estratégico das políticas urbanas dos municípios, visto que a descentralização dos 

poderes políticos é cada vez mais evidente. Para tal, serão também analisadas algumas realidades 

distintas praticadas tanto em Portugal como no estrangeiro, relativamente à articulação entre políticas 

urbanas e a fiscalidade da propriedade imobiliária.  

Após esta análise, pretende-se concluir que práticas poderiam ser adotadas, implementadas e 

adaptadas à realidade portuguesa, pois há que ter em conta que as realidades e as culturas variam 

consoante o país e mesmo a cidade. Portanto, para atingir os principais objetivos é preciso concluir que 

contributos se podem retirar das diversas fontes de financiamento local, em particular da fiscalidade do 

imobiliário. Estes contributos terão ainda como objetivo a sustentabilidade e a equidade geracional, de 

modo a que as gerações futuras não sejam oneradas com dívidas pesadas para saldar ou com 

consequências sociais negativas devido a más políticas de gestão de solos. 
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1.5 Metodologia 

Como já foi referido, a revisão bibliográfica e a análise empírica baseada num caso de estudo, serão 

os métodos principais adotados para estudar a temática da dissertação. Através da conjugação destes 

dois métodos, confrontar-se-ão diversas realidades, abordagens e culturas de diferentes países e 

cidades. Esta análise será efetuada a dois níveis: (i) Teórico - através de literatura e observações de 

causas e efeitos das diversas experiências; e (ii) Empírico - através de análise de dados e estatísticas. 

Ou seja, numa análise teórica observar-se-á, sobretudo no estado da arte, a articulação entre a 

fiscalidade da propriedade imobiliária e as políticas urbanas implementadas a nível internacional, bem 

como o funcionamento dos sistemas de financiamento municipal em Portugal e noutros países. 

Portanto, o estudo no plano teórico basear-se-á em artigos sobre experiências focadas nestes temas, 

onde se analisará quais as políticas e instrumentos que, de forma mais eficaz, contribuíram para a 

geração de receitas municipais. Na análise empírica, tirar-se-ão ilações sobre os resultados numéricos 

dessas mesmas políticas e instrumentos. Assim, será também possível quantificar os impactes das 

diversas ações dos governos locais. 

Após confrontar estas duas abordagens, apontar-se-á as boas práticas nos diferentes casos 

internacionais, assim como os problemas existentes na articulação da fiscalidade imobiliária com as 

políticas urbanas dos municípios portugueses, nomeadamente, serão identificados quais os principais 

desafios, desvios e omissões que caracterizam o financiamento da cidade e dos espaços urbanos em 

Portugal e a sua relação com as políticas de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. Será 

ainda explorado um caso de estudo relativo ao município de Almada, no qual se poderá aplicar os 

conhecimentos aprofundados no estado da arte e onde se analisará a história, o contexto e os dados 

estatísticos desse mesmo território. Através dessa análise, será possível complementar o estudo da 

sustentabilidade financeira municipal, bem como da articulação entre políticas urbanas e fiscalidade do 

imobiliário, e, assim, retirar conclusões sobre o tema em discussão. 

Por fim, após comparar e observar as várias críticas e argumentos, efetuar-se-á uma reflecção final, 

onde será possível averiguar quais os contributos que se podem adotar, eventualmente, para a 

construção de um modelo sustentável de financiamento dos municípios. 

1.6 Estrutura 

Para melhor compreensão do tema desenvolvido nesta dissertação, organizou-se o documento em 

vários capítulos, de modo a que o leitor possa entender melhor a sequência do raciocínio exposto. 

Assim, esta dissertação divide-se em cinco capítulos principais.  

O primeiro capítulo - Introdução, que foi exposto nas últimas páginas, pretendia explicar de forma breve 

como iria ser abordada a temática da dissertação. Nesta secção, começou-se por enquadrar o tema a 

ser desenvolvido e por resumir o estado da arte atual, incluindo as premissas primordiais que se devem 

ter em consideração no desenvolvimento deste estudo. De seguida, identificou-se o problema em foco 

que se irá estudar tentar solucionar e estabeleceram-se os objetivos da tese. Após a explicação dos 

objetivos, definiu-se a metodologia usada para abordar solucionar o problema e para atingir esses 
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mesmos objetivos. Por fim, ainda se descreveu sumariamente as diversas secções em se divide este 

documento. 

O segundo capítulo - Sistemas de Financiamento Local: as Práticas Internacionais e o Sistema 

Português - expõe informações e estudos atuais sobre a temática desta dissertação, isto é, aborda e 

explora vários conhecimentos sobre financiamento local e sobre a articulação entre políticas urbanas e 

a fiscalidade da propriedade imobiliária, como já foi referido na secção 1.2. É feita, sobretudo, através 

de uma revisão bibliográfica onde se confrontam várias considerações de diversos autores, mas 

também através de uma análise de dados numéricos para se retratar como é realizada a coleta de 

receitas por parte dos governos locais em diferentes países. Também se descreve a estrutura de 

financiamento das autarquias em Portugal, onde é dado ênfase ao modo de aplicação dos instrumentos 

de tributação sobre a propriedade imobiliária e aos impactes destas ferramentas nas contas locais em 

Portugal. Portanto, este capítulo apresenta um levantamento do estado da arte e uma análise 

comparativa entre países, cidades e fontes de financiamento, estabelecendo assim os desvios e 

omissões relativos ao tema da dissertação. 

Quanto ao terceiro capítulo – Caso de Estudo: Município de Almada, foi efetuada uma análise mais 

concreta e prática a um caso de estudo relativo ao concelho de Almada, como já se mencionou 

anteriormente. Neste capítulo procurou-se, em primeiro lugar, perceber a evolução urbanística deste 

território ao longo das últimas décadas, bem como quais foram as políticas de solos desenvolvidas nas 

diferentes zonas do concelho. Após essa pesquisa, recolheram-se dados numéricos sobre a evolução 

da situação financeira desta autarquia para, posteriormente, se poder inferir quais foram as causas e 

os efeitos das diferentes estratégias e decisões tomadas pelo governo local de Almada, nomeadamente 

as decisões relativas à fiscalidade sobre a propriedade imobiliária. Por último, retiraram-se ilações 

sobre a importância da fiscalidade imobiliária em Almada e sobre a gestão autárquica deste território, 

com foco na sua situação financeira e se esta tem sido sustentável ou não. Ou seja, no caso de estudo 

de Almada foi possível entender quais as práticas abordadas no estado da arte que tiveram 

consequências positivas e quais as ações que não foram benéficas, assim como em que contexto, e 

em que momento temporal, se devem aplicar certas medidas.  

No quarto capítulo, Novo Racional para um Modelo de Financiamento Local em Almada, apresentou-

se uma proposta de um novo racional para o modelo de financiamento a implementar em Almada. 

Neste racional, tendo em conta a análise feita no capítulo 3, foram expostas inúmeras recomendações, 

focadas essencialmente em instrumentos fiscais incidentes sobre a propriedade imobiliária, que 

tencionam melhorar as finanças de Almada e reforçar o seu papel enquanto instrumentos de execução 

de políticas territoriais deste concelho. No geral, esta solução pretende contribuir para que o modelo 

de financiamento de Almada se torne mais sustentável e se articule com a gestão territorial desta 

câmara, servindo de exemplo para outros municípios de Portugal. 

Por fim, no quinto capítulo - Conclusões e Perspetivas de Investigação para o Futuro teceram-se as 

conclusões que se obtiveram a partir do estudo que foi exposto ao longo desta dissertação. À luz do 

que se pretendia na introdução, o último capítulo tem o objetivo de elucidar o leitor quanto a 

recomendações que contribuam para a sustentabilidade do financiamento municipal e para que a 

fiscalidade do imobiliário se articule melhor com as políticas urbanas. 
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2. Sistemas de Financiamento Local: as Práticas Internacionais e o 

Sistema Português 

Para se perceber o problema da sustentabilidade financeira dos governos locais, procedeu-se, em 

primeiro lugar, a uma revisão bibliográfica e a um levantamento de experiências, tanto nacionais como 

internacionais. Assim, ficou-se a saber que conhecimentos existem sobre esta matéria. 

Para tal, analisaram-se diversos estudos teóricos e resultados estatísticos para caracterizar a situação 

atual do financiamento dos municípios em Portugal e para aprofundar os conhecimentos sobre algumas 

políticas praticadas a nível internacional. Além disso, ainda se procurou perceber como funcionam os 

instrumentos de tributação da propriedade imobiliária em Portugal e a nível internacional, isto é, 

pretendeu-se compreender a importância que a fiscalidade da propriedade imobiliária pode ter no 

financiamento local e como instrumento de execução de políticas urbanas. 

2.1 Estrutura Geral de Financiamento Local 

A partir da revisão bibliográfica constata-se que a estrutura de financiamento dos governos locais1 varia 

consoante o país e, em muitos casos, consoante a jurisdição local. Esta variação é resultado das 

diversas situações económicas, demográficas, políticas, geográficas, culturais, entre outras (Yougman, 

2016). O objetivo do estudo à escala internacional é a adaptação dos contributos à estrutura de 

financiamento municipal portuguesa ou mesmo a reformulação, e talvez correção, do modelo português 

Entre as várias fontes de financiamento destacam-se, entre outras, os impostos sobre a propriedade 

imobiliária, pois estes têm uma expressão muito elevada, como se verificará mais adiante, no volume 

de receitas dos governos locais. Por isso é que se torna também relevante conhecer os diferentes 

modos de aplicação destas ferramentas tributárias, bem como os seus resultados e contributos.   

Apesar das diferenças entre estados e cidades, é possível observar uma estrutura geral de 

financiamento local comum à maioria dos países. Experiências e estudos anteriores demonstram, em 

primeiro lugar, as seguintes premissas: 

 As estruturas de financiamento local são bastante complexas e a fiscalidade da propriedade 

imobiliária desempenha um papel crucial nessas estruturas (Yougman, 2016). Nas grandes 

metrópoles, o sistema de financiamento é muito mais complexo que nos restantes municípios (Slack, 

2011), o que demonstra que quanto maior a cidade, maior a necessidade de implementação de mais 

mecanismos de financiamento.  

 O grande objetivo dos governos locais é garantir a responsabilidade orçamental nas suas políticas, 

que deve ser atingida atendendo a que as variações marginais da despesa sejam acompanhadas 

por variações marginais da receita (Silva e Cunha, 2002). 

                                                      

1 Por questões de simplificação de discurso, adota-se a designação governos locais, ainda que se reconheça que 
a designação de governos sub-nacionais (locais e regionais) traduz mais corretamente a realidade da experiência 
comparada. 
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 É conveniente que as receitas próprias sejam suficientes para que as jurisdições locais possam ser 

mais autónomas a nível orçamental, de modo a poderem executar as competências que lhes são 

atribuídas. Isto é, os governos locais pretendem assegurar a eficácia financeira através da 

adequação e suficiência das receitas fiscais, tendo em vista as necessidades financeiras e as metas 

das políticas da administração local (Bird, 2006). No entanto, tal não se verifica em muitos casos, 

nem seria possível, devido à diversidade de realidades das jurisdições locais, nomeadamente em 

relação aos recursos próprios e à capacidade de atração de investimento externo. 

 Para que a obtenção de receitas seja mais eficiente, a tributação local deverá, sempre que possível, 

seguir o princípio do benefício. Desta forma, quanto mais vantagens um cidadão receber das 

utilidades públicas da sua jurisdição local, maior deverá ser a sua carga fiscal, e, de modo contrário, 

se uma cidade oferecer poucos equipamentos e serviços, menor será a quota fiscal dos 

contribuintes. 

 Para além da eficiência, pretende-se que os sistemas fiscais sejam equitativos, transparentes e 

flexíveis (Stiglitz, 2000).  

A maioria dos modelos de financiamento local assenta no conceito de descentralização fiscal, sendo a 

descentralização entendida como a atribuição de poderes e serviços, por parte da administração 

central, a entidades locais (Veiga, 2007). Esta delegação de poderes resulta da aplicação do já 

mencionado princípio da subsidiariedade e permite um cumprimento mais eficiente e eficaz das 

competências da administração pública. 

Esta descentralização fiscal é também resultado de uma teoria, defendida por vários autores, que se 

denomina como federalismo fiscal. Segundo esta teoria, deve-se distribuir adequadamente 

responsabilidades na aplicação de instrumentos fiscais sobre os contribuintes pelos vários níveis de 

governo (Oates, 1972). Assim, atribuem-se poderes fiscais aos municípios para cobrirem custos 

relacionados com as suas responsabilidades locais, podendo cada município construir o seu próprio 

modelo de fiscalidade. 

Assim sendo, pode-se estruturar o financiamento local, de um modo geral, da seguinte forma: 

 
 

 
 

Figura 1 – Esquema síntese da estrutura do financiamento local 
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Para melhor compreensão do modo como são geradas as receitas próprias, é pertinente salientar a 

diferença entre impostos e taxas: 

 Impostos: são aplicados a toda a população ativa, independentemente dos serviços da 

administração pública de que possam beneficiar. Isto é, não existe uma contraprestação direta 

entre o valor tributado e o benefício auferido. Por exemplo, apesar de um cidadão optar por utilizar 

serviços privados de saúde durante toda a sua vida, este continua também a pagar impostos, tal 

como a restante população, para o serviço nacional de saúde, mesmo que não nunca usufrua 

desse serviço. 

 

 Taxas: estão diretamente ligadas aos serviços públicos prestados, ou seja, só são cobradas pela 

utilização direta de um determinado serviço prestado (Ingram e Hong, 2009). Um exemplo disso é 

a cobrança nas portagens pela utilização de uma autoestrada, onde só os utentes desta 

infraestrutura é que são taxados. Portanto, as taxas são, usualmente, diretamente proporcionais à 

percentagem de utilização de um serviço público por parte de um cidadão. As taxas pretendem 

pagar o investimento realizado numa determinada infraestrutura ou serviço. 

Ou seja, os impostos são aplicados aos indivíduos e as às empresas na sua generalidade, enquanto 

que as taxas só são aplicadas a quem usufrua de um determinado serviço.  

Portanto, como demonstra a figura 1, as administrações locais podem obter financiamento através das 

seguintes formas: 

 Transferências do Governo Central: onde as receitas geradas pelos impostos cobrados pelo 

Estado são distribuídas pelos municípios, de acordo com o orçamento de Estado. Estes fundos 

estatais destinam-se, teoricamente, a corrigir assimetrias entre municípios (Correia, 1996). 

 Receitas Próprias: onde o financiamento é obtido não só pela cobrança de impostos e taxas locais 

que revertem diretamente para o próprio governo local (como é o caso do IMI, do IMT e da TMU 

em Portugal, por exemplo), mas também através da prestação de serviços públicos à população 

do território em questão. 

 Doações: onde as remessas, como o próprio nome indica, são provenientes de entidades privadas 

ou organizações públicas que doam dinheiro à câmara por algum motivo extraordinário. 

 Empréstimos da Banca: que correspondem aos empréstimos contraídos pelo governo local. Esta 

prática é bastante recorrente em qualquer parte do mundo, independentemente do tamanho da 

cidade. Através dos empréstimos, as autarquias podem usufruir no imediato dos benefícios desses 

capitais disponibilizados (Slack, 2011), com os quais se pode investir em equipamentos e 

infraestruturas rodoviárias, por exemplo. 

Posto isto, torna-se relevante explorar como se processam estes mecanismos de financiamento local, 

tanto a nível nacional como internacional, por isso é que é fundamental o estudo de experiências e 

literaturas internacionais nesta área. Embora em Portugal o contexto seja diferente, estas experiências, 
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com as devidas adaptações à realidade portuguesa, poderão trazer benefícios no que respeita à gestão 

e ao financiamento autárquico. 

2.2 Práticas de Financiamento Local a Nível Internacional e Enquadramento da Situação nos 

Países da OCDE 

Como se sabe, cada país e cada município possui as suas especificidades, logo, a estrutura da despesa 

pública e a estrutura das receitas municipais variam consoante o contexto local, assim como o sistema 

fiscal e as competências atribuídas aos governos locais. Estas diferenças são resultado de tradições 

históricas e matrizes culturais, bem como de ideologias políticas, que evoluíram no tempo (Morais de 

Sá, 2014).  

2.2.1 Caracterização da Situação Atual nos Países da OCDE 

Após a observação de alguns instrumentos de financiamento dos governos locais, de seguida 

caracteriza-se como são estruturadas as receitas, as despesas e as dívidas das administrações locais 

nos países da OCDE, de modo a se poder constatar em que estado se encontram estes países em 

termos de financiamento local. 

Em primeiro lugar, observa-se o nível de descentralização nestes países. A descentralização é um fator 

que influencia fortemente o modo como são geradas as receitas próprias dos governos locais e é algo 

que varia consoante a estrutura fiscal de cada país. Deste modo, na seguinte figura podem-se observar 

as percentagens do total de receitas nacionais que são geradas a nível local e a nível do governo 

central, em algumas nações da OCDE: 

 

Figura 2 - Distribuição das receitas geradas a nível local e central em alguns países da OCDE em 2016, em percentagem (%) 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

É importante salientar que alguns países de maior dimensão, como os EUA, apresentam uma estrutura 

de financiamento um pouco diferente. Nos EUA, por exemplo, para além da administração central e do 

poder local, existe ainda o poder estadual (assinalado a verde no gráfico). Esta particularidade explica 

porque é que nos EUA e no Canadá a percentagem relativa a receitas nacionais é muito mais baixa 

que nos restantes países da OCDE. Estas nações necessitam de mais descentralização, por isso é que 

há uma fatia das receitas geradas pelos governos estaduais. 
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Na Europa, mais uma vez, os países do Norte apresentam o mesmo padrão de valores. A 

descentralização é maior em países como a Finlândia, Suécia ou Noruega, pois a proporção de receitas 

geradas a nível local é da ordem dos 20% ou superior (na Suécia supera os 30%). Por outro lado, a 

Estónia destaca-se por ter quase 100% das receitas resultantes do Estado, ou seja, tem um sistema 

de financiamento ainda muito concentrado no governo central, algo típico dos países bálticos. Nota-se 

também que a Áustria e a Grécia são pouco descentralizados, pois os seus governos locais geram 

apenas 3% do total de receitas. Portugal situa-se na média dos restantes países da OCDE, com 7% 

dos capitais com origem nos municípios, tal como o Chile ou a Nova Zelândia.  

Assim se verifica que o estado se assume ainda como o principal órgão de fiscalidade em grande parte 

dos países. 

Estrutura da receita municipal – principais instrumentos 

Impostos  

Dentro das receitas locais, grande parte são geradas por impostos tributados pelas próprias entidades 

locais. Na figura 3 pode-se averiguar a relevância desta fonte de financiamento, onde se verifica que 

apenas 4 países (Grécia, Holanda, Hungria e Reino Unido) desta amostra não estão muito dependentes 

financeiramente de impostos locais. De resto, estes dados provam a importância dos impostos 

aplicados por governos locais, especialmente nos países nórdicos, que são os que mais dependem 

deste tipo de instrumentos fiscais. Na Islândia, por exemplo, essa proporção ultrapassa os 70%. 

Ainda se constata que, de uma maneira geral, não houve alterações significativas na dependência das 

cidades em impostos locais nos últimos anos, isto é, as percentagens de receitas municipais 

provenientes de impostos locais nos diversos países da OCDE têm-se mantido mais ou menos 

constantes ao longo dos anos. Apenas se pode considerar a Dinamarca, a Hungria e a Suíça como 

excepções, visto que claramente diminuiram o impacto destes impostos nas contas dos seus 

municípios. 

Figura 3 - Percentagem de receitas locais que provêm de impostos locais em alguns países da OCDE entre 2006 e 2012 (%) 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 
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Em Portugal, aproximadamente um terço das receitas locais têm origem nestes instrumentos fiscais, 

não havendo flutuações significativas na influência destas ferramentas no financiamento municipal 

entre 2006 e 2012. Apenas se deve assinalar uma quebra que houve em 2009, que foi causada, 

principalmente, pela crise internacional. 

A influência da tributação sobre a propriedade imobiliária 

Uma das tributações mais generalizadas a nível internacional é o Land and Property Tax, isto é, a 

tributação sobre a propriedade imobiliária. Estes impostos visam incidir sobre qualquer tipo de imóveis, 

sejam edifícios ou solos, e pretendem recuperar mais-valias fundiárias, visto que uma parte significativa 

do valor do solo resulta da intervenção e de investimentos públicos. Como a fiscalidade do imobiliário 

assume um papel preponderante na temática desta dissertação, analisou-se a sua influência: 

 
 
 

 

Figura 4 - Percentagem de impostos provenientes da fiscalidade sobre a propriedade imobiliária, entre 2010 e 2016 (%) 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

Na figura 4 observa-se que a fiscalidade do imobiliário representa uma parte bastante significativa dos 

ganhos fiscais nacionais (conjunto de impostos locais mais impostos nacionais), qualquer que seja o 

país. Em Portugal, esta proporção ainda está abaixo da média da OCDE (quantifique, por exemplo para 

2016), pois a coleta de impostos através de IRS, IRC e IVA fornece maiores receitas que os impostos 

sobre a propriedade imobiliária. Por outro lado, verifica-se que este modo de tributação tem maior 

relevância em países de grandes dimensões, como a Austrália, o Canadá ou os EUA, assim como em 

países asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão. No entanto, nos EUA e no Japão observa-se uma 

tendência para uma diminuição das receitas provenientes desta fonte de financiamento nos últimos 

anos. Nos países nórdicos e bálticos, a tributação da propriedade imobiliária não parece ser tão 

importante, pois os seus valores situam-se abaixo dos 4%, tal como acontece também no México, na 

Áustria, na República Checa e na Alemanha. 

De notar ainda que, nos últimos anos, a influência desta forma de tributação não tem sofrido grandes 

flutuações na maior parte dos países. Fora as diminuições registadas nos EUA e Japão, apenas se 

destaca o aumento de influência na Bélgica, no Chile, na Turquia e na Itália, bem como os casos 

particulares da Grécia e da Irlanda, onde se registam subidas e descidas aleatórias de ano para ano. 
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Contudo, estes dados mostram, mais uma vez, que se deve aprofundar os conhecimentos sobre este 

tipo específico de tributação, pois poderão haver contributos importantes para um modelo sustentável 

de financiamento das cidades.   

Taxas 

Este tipo de instrumento fiscal é o que mais varia, não só entre países, mas também de cidade para 

cidade. Pois consoante as especificidades de cada cidade, é possível criar e modelar diversas taxas 

de modo a otimizar o fundo de maneio local. As taxas que mais se aplicam a nível internacional são as 

taxas de utilização, também conhecidas por User Fees, que têm o seguinte impacto: 

 

Figura 5 - Percentagem de receitas locais resultantes de User Fees em alguns países da OCDE entre 2010 e 2016 (%) 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

Este tipo de taxas tem como principal objetivo cobrar pelos serviços públicos fornecidos pela cidade. 

Assim, as câmaras pretendem tributar os residentes para que estes possam usufruir de serviços como 

água, eletricidade e saneamento. Com este retorno de capital, consegue-se cobrir os gastos com estes 

serviços e melhorá-los, aumentando a sua qualidade. Desta forma, as User Fees ganham especial 

relevância nas grandes cidades, pois incentivam a um uso mais eficiente dos solos (Slack, 2011). Outra 

grande razão para a generalização deste tipo de taxas é o facto de ser um instrumento de tributação 

considerado justo pela  população, pois é pago consoante o serviço de que se beneficia. No entanto, 

muitas vezes não é suficiente para suportar os custos efetivos suportados pelas autarquias na 

prestação do serviço, apesar de terem algum impacte na contabilidade local. 

Como se observa na figura 5, as User Fees constituem menos de 4% das receitas locais na maior parte 

dos países da OCDE. Em Portugal, esta componente da receita em 2016 constituiu, em média, apenas 

3,5% das receitas totais dos municípios. Apenas na Finlândia e na Suécia (países nórdicos novamente) 

é que o impacte é, notoriamente, maior (8,4% e 4,73%, respetivamente, das receitas locais em 2016). 

A Grécia surge novamente como exceção, pois estas taxas contribuem muito pouco (0,74% em 2016) 

em comparação com as restantes nações, assim como Israel (0,67% em 2016). 

Estrutura da Despesa dos Governos Locais 

Para melhor compreender as diferenças nas cargas fiscais e nas estruturas de receitas a nível 

internacional, convém perceber também como se estrutura a despesa. Deste modo, analisaram-se as 
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despesas e os balanços locais nos países da OCDE, sendo que o balanço corresponde à diferença 

entre receitas e despesas. 

Despesa Local 

Na figura 6 pode-se observar o grau de despesa dos governos locais nos últimos anos, em alguns 

países da OCDE. Segundo estes dados, facilmente se verifica que os países nórdicos são os mais 

gastadores (Finlândia, Suécia e Islândia), o que se justifica por terem também receitas fiscais altas para 

contrabalançar. De modo contrário, a Grécia, o México, o Luxemburgo e Israel são os que apresentam 

menores valores de despesa, não ultrapassando os 5% do respetivo PIB nacional. 

 
Figura 6 - Evolução da despesa local anual em alguns países da OCDE entre 2010 e 2016, em % do PIB 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

Quanto a Portugal, a despesa tem sido inferior à média da OCDE. No entanto, tem vindo a decrescer 

desde 2010 devido, principalmente, às imposições da Tróika. Logo, a tendência nos próximos anos 

será de contenção da despesa dos municípios para evitar situações económicas delicadas.  

No geral, a tendência nos países da OCDE tem sido para manter ou diminuir a despesa local, à 

semelhança do que tem acontecido em Portugal. Nomeadamente no Reino Unido, na Polónia ou na 

Holanda, essa quebra na despesa pública local tem sido bastante notória. 

Balanço Financeiro Local 

Após análise das receitas e despesas locais, pode-se de seguida observar o estado financeiro dos 

governos locais de alguns países da OCDE, através dos balanços financeiros anuais. No conjunto de 

países representados na figura 7, observa-se que o saldo das administrações locais nos últimos anos 

tem sido, no geral, negativo. O país que se sobressai mais, pela negativa, é a Finlândia, onde as 

finanças chegaram a registar um prejuízo superior a 1% em 2012. Porém, ainda houve uma minoria de 

países onde os saldos têm sido positivos nos últimos anos, tais como a Grécia, a Dinamarca ou a 

Hungria. Aliás, a Hungria destaca-se pela positiva, pois tem registado balanços bastante proveitosos. 
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Figura 7 - Evolução dos balanços anuais dos governos locais de alguns países da OCDE entre 2010 e 2016, em % do PIB 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

Na figura 8 constata-se outra vez que os governos locais têm tido prejuízo nos últimos anos. Neste 

conjunto de países, a Holanda, a Noruega, a Polónia e os EUA são os que apresentam piores 

resultados. No caso de Portugal, os resultados têm sido positivos e até têm vindo a melhorar. A par de 

Portugal, também a Espanha e a Coreia do Sul têm obtido bons balanços. 

 

 
Figura 8 – Evolução dos balanços anuais dos governos locais de alguns países da OCDE entre 2010 e 2016, em % do PIB 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

Pode-se concluir pelas figuras 7 e 8 que há mais governos locais a apresentarem prejuízos em vez de 

lucros. Este facto alerta para a necessidade de melhorar o sistema de financiamento das cidades, pois 

a maioria das administrações locais não tem conseguido gerar receita suficiente para cobrir as suas 

necessidades de investimento e de prestação de serviços. 

Estes dados também indicam quais os países que são mais bem-sucedidos. Logo, deve-se explorar 

que métodos são aplicados nesses países, de modo a que se possa transpor essas boas práticas para 

Portugal.  
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Dívida Local 

A dívida pública das cidades representa também um bom indicador do seu estado de saúde financeira. 

Por esta razão, analisou-se a evolução da dívida local em alguns países da OCDE: 

 
Figura 9 – Evolução da dívida local em alguns países da OCDE entre 2010 e 2016, em % do PIB 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

Na figura 9 verifica-se, em primeiro lugar, que a dívida local neste conjunto de países não tem sofrido 

grandes alterações nos últimos anos, excetuando-se os casos da Finlândia, da Islândia e da Irlanda. 

Portanto, no geral, os governos locais destes países têm tido, tendencialmente, o propósito de gerir a 

dívida pública, ou seja, evitar que esta aumente. 

Os países onde os governos locais têm maior endividamento são: Finlândia, Islândia, França e Canadá. 

Pelo contrário, o endividamento público tem sido menor nos governos locais dos seguintes países: 

República Checa, Estónia e Irlanda. 

 

Figura 10 – Evolução da dívida local em alguns países da OCDE entre 2010 e 2016, em % do PIB 

Fonte: Dados base da OCDE (Fiscal Decentralisation Database) 

Na figura 10 conclui-se, novamente, que os países nórdicos têm os maiores valores de endividamento 

público local. Observa-se que, na Noruega e na Suécia, a dívida dos governos locais tem aumentado 

nos últimos anos, aliás, na Noruega essa dívida chega mesmo a ultrapassar os 18% do PIB em 2016. 

No entanto, nos restantes países representados na figura 10, a dívida tem vindo a diminuir, incluindo 

em Portugal, onde os municípios registaram uma dívida correspondente a 7,39% do PIB em 2016. 

Ainda neste conjunto de países, a Eslovénia e a Turquia são os que apresentam menores valores de 
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dívida. Através destes dados estatísticos, obteve-se uma visão geral do contexto atual do financiamento 

local nos países da OCDE, onde as duas principais ilações que se podem retirar são: 

- Quanto maior a descentralização, maior será o impacto dos impostos locais, geralmente. 

- Os países com maior nível de descentralização têm maior probabilidade de acumular maiores dívidas 

públicas locais e de apresentar balanços mais negativos. 

2.2.2 Principais Instrumentos de Financiamento Local - Experiências Internacionais 

O valor do solo não é algo que seja constante ao longo do tempo, pois há determinadas ações e 

decisões urbanísticas que alteram o valor dos terrenos. Nestas ações incluem-se, a título de exemplo, 

a realização de obras públicas ou alterações aos usos dos solos (Dias Ferreira, 2012). 

Consequentemente, estas ações públicas introduzem mais-valias nos valores das propriedades 

imobiliárias, sendo que se pode definir o conceito de mais-valia fundiária como a diferença entre o 

valor da propriedade após a intervenção pública e o valor antes da referida operação urbanística 

(Correia, 1993). Deste modo, os governos locais pretendem aplicar instrumentos de recuperação de 

mais-valias fundiárias para reaverem, por exemplo, os investimentos públicos realizados dos quais 

resultaram incrementos de valor dos solos privados (Dias Ferreira, 2012). 

Antes de se analisar os diversos instrumentos de financiamento, é oportuno distinguir os três principais 

tipos de mais-valias: 

 Mais-Valias Diretas: correspondem aos incrementos de valor económico originado na propriedade 

privada como resultado de decisões tomadas, exclusivamente, pela administração pública, como 

por exemplo, quando se altera a classificação do solo de rústico para urbano (Pardal et al., 2000). 

Ou seja, estas valorizações de solo não derivam do mérito do proprietário (Morais de Sá, 2014). 

 Mais-Valias Indiretas: correspondem aos incrementos de valor económico do solo gerados na 

propriedade privada resultantes de investimentos públicos em infraestruturação do território, 

entendida no seu sentido mais lato (por exemplo, novas vias de comunicação ou construção de 

equipamentos). Tal como nas mais-valias diretas, o mérito da valorização é da administração 

pública, e não do proprietário (Pardal et al., 2000). 

 Mais-Valias Impróprias:  são os incrementos de valor económico gerados na propriedade privada 

que resultam do crescimento económico global ou de investimentos do promotor privado. Na 

verdade, estas valorizações são consideradas como lucro, logo, não faz sentido serem tributadas 

através deste tipo de ferramentas, pois são ganhos de rendimento (Pardal et al., 2000). 

Portanto, os instrumentos de recuperação de mais-valias devem incidir apenas sobre as mais-valias 

diretas e indiretas, visto que estes ganhos foram gerados pela administração pública. Trata-se de 

devolver à sociedade, no mínimo, uma parte dos ganhos gerados na propriedade privada devido à ação 

pública (Morais de Sá, 2014). Além disso, torna-se ainda numa filosofia mais justa a nível social, na 

medida em que não prejudica os proprietários que acrescentam valor ao seu solo ou imóvel por mérito 

próprio. 
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De acordo com vários autores, tais como Smolka (2014), Correia (1993), Alterman (2010), Malcata 

Rebelo (2017), entre outros, os instrumentos de financiamento que permitem a recuperação das mais-

valias e que são mais frequentemente aplicados a nível internacional, são os seguintes: 

 Impostos sobre a propriedade imobiliária 

 Taxas de urbanização (Development Charges, Impact fees) 

 Contribuições de melhoria 

 Transferências de direitos de construção 

 Reajuste de solos ou “Perequação” (Land Readjustment) 

 Contrapartidas por direitos de construção 

 Certificados de Potencial Adicional de Construção ou CEPAC’s 

Impostos sobre a Propriedade Imobiliária (Land and Property Taxation) 

Estes instrumentos são aplicados a todos os proprietários de terrenos e imóveis, e têm o propósito de 

cobrar pelos benefícios que privilegiam estas propriedades (Muñoz Gielen e Lenferink, 2018), seguindo 

o já mencionado princípio do benefício, tais como serviços e infraestruturas públicas. Isto é, os cidadãos 

quando escolhem o sítio onde querem viver, geralmente, consideram a qualidade dos equipamentos, 

infraestruturas e serviços públicos que existem ao seu dispor nessa área. Logo, é legítimo utilizar este 

instrumento como uma forma de financiar a produção, manutenção e renovação desses serviços 

públicos. 

A diferença entre land taxes e property taxes nem sempre é muito clara, pois os solos têm, usualmente, 

uma ocupação e uma utilização, mas o que é relevante perceber é que o land tax incide essencialmente 

sobre o valor do solo independentemente das benfeitorias que nele estão implantadas, sejam solos 

rústicos ou solos urbanos, enquanto que o property tax incide sobre o valor do solo que resulta das 

construções existentes (Correia, 1993; England e Dye, 2010). Estes modos de fiscalidade do imobiliário 

também podem incidir sobre o aumento de valor dos terrenos resultante de intervenções públicas (como 

a construção de uma escola nas suas imediações, por exemplo), de modo a que se possa recuperar 

mais-valias fundiárias.  

Estes modos de tributação têm sido defendidos como eficazes instrumentos fiscais por vários autores, 

sobretudo sob dois pontos de vista distintos: enquanto instrumentos geradores de receitas e enquanto 

instrumentos de execução de políticas de solos (Correia, 1993; England e Dye, 2010; Morais de Sá, 

2014; Slack, 2011; Smolka, 2014; Yougman, 2016). 

O principal motivo para essa eficácia é o simples facto de que as propriedades imobiliárias nunca 

mudam de local, logo, não podem sair para outra localidade com menor carga fiscal (Slack, 2011). Além 

disso, o solo é um recurso finito e a sua oferta é inelástica (Youngman, 2016). Assim, pode-se tirar 

partido destas características tanto a nível financeiro como político. 
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A nível financeiro porque a quantidade de receitas proveniente desta fonte é estável, ou seja, como as 

propriedades são imóveis, as tributações às propriedades existentes dentro da jurisdição local são 

garantidas. Assim, as administrações locais conseguem ter sempre uma porção de ganhos financeiros 

que, habitualmente, não sofre flutuações significativas. Além disso, sempre que aumenta o número de 

propriedades, esta base de receitas aumenta também.    

A nível político, o município pode usar este instrumento para definir estratégias de políticas de solos e 

para controlar a especulação imobiliária (Correia, 1993). Deste modo, pode-se incentivar ou restringir 

certos comportamentos, embora necessitando sempre de monitorização para se adaptar a novos 

contextos, comportamentos e paradigmas (Youngman, 2014). Ou seja, como o solo é um bem finito, 

na eventualidade de haver muita procura por espaços para construir ou urbanizar, o governo local 

ganha poder para travar ou controlar essa expansão urbana ao decidir aplicar aumentos na tributação 

deste tipo de imposto, ou através da alteração de certos critérios e coeficientes de aplicação destes 

instrumentos.   

Por outro lado, este tipo de tributação tem um impacte significativo no contribuinte. Qualquer alteração 

ou manipulação nos impostos de propriedade reflete-se, com efeito imediato, na conta bancária dos 

contribuintes (Brunori, 2003). Apesar do facto de certas alterações poderem ser justas ou equitativas, 

muitas vezes poderão ser mal compreendidas pela população e gerar contestação popular. Esta 

característica pode condicionar fortemente as decisões de aumentar ou manipular a estrutura dos 

impostos sobre propriedades imobiliárias, além de que pode ainda desencorajar o investimento na 

construção e o aproveitamento dos solos (Brunori, 2003). Este fator é importante na construção do 

sistema de financiamento municipal e, como há sempre quem saia beneficiado e quem saia prejudicado 

com as mudanças aplicadas neste instrumento, as alterações na tributação da propriedade imobiliária 

têm de ir, obrigatoriamente, ao encontro dos objetivos pretendidos pelo governo local (Slack, 2010). 

Portanto, há que ter sempre cuidado com as questões sociais e económicas da população, pois quer 

em países da OCDE quer em países de economias emergentes existem sempre problemas 

relacionados com este tipo de tributação, tais como a desigualdade de rendimentos das populações, 

as áreas urbanas de génese ilegal ou a heterogeneidade da ocupação do solo.  

Outra restrição importante é a sensibilidade do mercado imobiliário em relação às alterações fiscais na 

propriedade imobiliária, o que leva, mais uma vez, o autor Enid Slack a classificar estas cargas fiscais 

como impostos inelásticos. Há que ter em atenção que o mercado imobiliário, e a economia em geral, 

precisa de um período de tempo para se adaptar às mudanças fiscais efetuadas, o que condiciona a 

flexibilidade no modo como se pode modelar estes instrumentos fiscais (Slack, 2011). 

As inúmeras vantagens e desvantagens da fiscalidade do imobiliário demonstram, mais uma vez, a 

complexidade deste modo de tributação. Está longe de ser perfeito e precisa de ser melhorado, mas 

continua a ser bastante eficiente na generalidade dos países da Europa e nos Estados Unidos 

(Yougman, 2016). 

Para além do princípio do benefício, é consensual que a fiscalidade da propriedade imobiliária deva 

também obedecer aos seguintes princípios basilares (De Cesare, 2012): 
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 Equidade: os contribuintes têm de ser tratados de forma equitativa. 

 Universalidade: teoricamente, todos os contribuintes deveriam pagar este imposto. No entanto, 

existem sempre isenções por motivos sociais ou de planeamento urbano. 

 Legalidade: deve ser simples e o menos ambíguo possível, para ser mais eficaz. 

 Transparência: de modo a reduzir a evasão fiscal. Recomenda-se ainda que a população seja 

bem informada e que se incentive a participação pública, para aumentar a transparência (Correia, 

1993). 

Os fatores que se admitem ser os mais determinantes no sucesso da coleta dos impostos sobre a 

propriedade, segundo De Cesare (2012), são os seguintes:  

 Número de propriedades – dimensão da base da colecta; 

 Método de avaliação do valor das propriedades imobiliárias; 

 Grau de descentralização dos governos locais;   

 O nível de desenvolvimento socioeconómico da sociedade; 

 Estrutura do sistema fiscal e eficiência administrativa. 

Pode-se ainda assumir que estes instrumentos fiscais se tratam de um imposto de consumo 

(Youngman, 2016). Isto porque, como já foi referido, os proprietários usufruem (consomem) das 

infraestruturas e serviços públicos que servem a zona da cidade onde se localiza o imóvel, e, além 

disso, ainda se constituem consumidores e fornecedores de solos e edificações, pois compram e 

vendem como se fossem produtos (Yougman, 2016). 

A forma como este tipo de imposto é aplicada varia consoante o país. Por exemplo, em Bogotá 

(Colômbia) existe um imposto sobre imóveis complementar de 10%, que permite aos seus contribuintes 

decidir como querem que esta coleta seja investida. Esta cidade oferece uma lista de 10 serviços 

públicos locais aos seus habitantes para escolherem, possibilitando a oportunidade deste imposto 

adquirir a forma de pagamento direto dos utilizadores pelos serviços (Smolka, 2014).  

Também numa tentativa de aumentar a eficácia destes impostos, na cidade brasileira de Belo Horizonte 

houve, em 2010, uma revisão do cadastro e dos mapas de valores dos imóveis para melhorar a 

cobertura desta tributação, eliminando desvios e aumentando a sua eficiência. Como resultado desta 

ação, as receitas locais cresceram 19% logo no primeiro ano após as melhorias efetuadas aos 

processos de avaliação de propriedades imobiliárias (Smolka, 2014). 

Assim, é recomendável que os métodos de avaliação do valor dos solos e das propriedades imobiliárias 

sejam rigorosos, para não haver evasão fiscal. Este fator é importante pois influencia o valor das 

propriedades (outro fator determinante para as receitas), porque tanto os solos como as suas 

construções estão em constante mudança de valor, por diversas razões: o dono e os ocupantes das 

propriedades imobiliárias alteram-se, o valor da zona altera-se devido a novos equipamentos públicos 

no bairro ou os usos dos solos são modificados (Yougman, 2016). 
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É possível ainda notar que as receitas dos impostos sobre a propriedade imobiliária são bastante 

maiores nas cidades grandes, como a Cidade do México por exemplo (Smolka, 2014). Este facto sugere 

que se deve retirar mais proveito deste imposto nas cidades com maior número de contribuintes, assim 

como nas localidades onde os solos e as propriedades imobiliárias sejam mais valiosos. 

Na opinião da generalidade dos autores internacionais, o property tax é o instrumento que mais 

contribui para a autonomia financeira das cidades, diminuindo a dependência dos apoios do governo 

central. 

Portanto, há que focar nos benefícios deste instrumento fiscal, e incentivá-los (Youngman, 2016), até 

porque os governos locais podem também tornar-se demasiado dependentes deste modo de tributação 

(Hong e Ingram, 2009). Nos EUA, por exemplo, muitas cidades perderam dividendos durante a crise 

de 2008 porque estavam demasiado dependentes deste imposto e não tinham muitas alternativas de 

financiamento (Hong e Ingram, 2009), por isso é que também se procuram outros métodos de 

financiamento local. 

Deste modo, a aplicação de outros instrumentos ganha expressão na gestão local, pois essas 

ferramentas podem servir de complemento, ou mesmo alternativa, à fiscalidade do imobiliário. Estas 

estratégias são aplicadas, frequentemente, quando o desempenho dos impostos sobre a propriedade 

imobiliária é insatisfatório ou quando existe alta contestação social relativamente à subida desses 

mesmos impostos (Smolka, 2014). 

Taxas de Urbanização – Development Charges/ Impact fees 

Estas taxas seguem também o princípio do benefício e são normalmente cobradas, uma única vez, aos 

investidores em projetos urbanísticos para financiar custos de capital relacionados com o crescimento 

da cidade e as necessidades de produção de novas infraestruras e de manutenção das existentes 

(Slack, 2011). Tipicamente , o seu pagamento é exigido aos promotores para que ser emitidas as 

licenças de construção e/ou urbanização (Muñoz Gielen e Lenferink, 2018). A utilização deste 

instrumento justifica-se com a premissa de que o crescimento urbano deve pagar por si mesmo e que 

este não deve constituir um fardo para os contribuintes (Hong e Ingram, 2009). Também têm o propósito 

de cobrar pelos impactes gerados pela construção de novos empreendimentos e urbanizações. 

A principal desvantagem é o facto de serem bastante dependentes das condições de oferta e procura 

de imobiliário. Por isso é recomendável que haja uma diferenciação do valor colectado por zonas, de 

forma a refletir as diferenças de valor entre zonas e entre os custos das diferentes infraestruturas 

(Baptista e Silva, 1989; Slack, 2011). 

Contribuições de Melhoria 

Esta ferramenta é utilizada quando é necessário melhorar serviços públicos ou construir infraestruturas 

públicas que beneficiem proprietários específicos de uma certa zona da cidade (Smolka, 2014). Esta 

contribuição não teve um desempenho uniforme, gerou grandes receitas em alguns países (como o 

México), mas pouca receita noutros (como no Brasil). Geralmente, este instrumento tem sucesso 

quando os governos locais pretendem executar muitas obras públicas num futuro próximo (Smolka, 
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2014). Por outro lado, pode ser considerado injusto que famílias com baixos rendimentos, e que já 

estejam instaladas na área a ser intervencionada, tenham de pagar mais por serviços locais que não 

conseguem suportar (Smolka, 2014), por isso há que considerar a capacidade contributiva e os 

benefícios potenciais dos residentes afetados, antes de se decidir aplicar este instrumento. 

Pode ser considerada como uma espécie de taxa sobre o desenvolvimento urbano, pois é aplicada 

com o objetivo de financiar o crescimento municipal. Tem ainda a vantagem de envolver os beneficiários 

do projeto em causa na contribuição para o mesmo. 

Transferências de Direitos de Construção 

Pode-se definir como um certificado do governo local que indemniza os proprietários por restringirem 

os direitos de construção sobre os seus solos (por razões ambientais ou de proteção de património, 

por exemplo) ou quando a administração pública necessita de uma parte do terreno para construir 

alguma infraestrutura de interesse público (por exemplo, para o alargamento de uma rua). Com estes 

certificados, os governos locais passam a deter direitos de construção, que podem vender a entidades 

terceiras ou aplicá-los diretamente noutras áreas apropriadas para tal efeito (Smolka, 2014). 

Não é um método que se possa usar com muita frequência, é utilizado mais em casos específicos. 

Além disso, requer disponibilidade de direitos de construção na área em causa e cuidados com as taxas 

de conversão para direitos de construção.  

Land Readjustment 

Este método consiste numa redistribuição equitativa de benefícios e encargos entre proprietários e 

governos locais, verificando-se, no entanto, que a sua forma aplicação varia de país para país. Nalguns 

casos, cada proprietário cede uma fração do seu terreno a uma entidade pública que, por sua vez, 

vende esses solos para financiar a construção de infraestruturas urbanas. Estas novas infraestruturas 

aumentam o valor dos lotes, compensando assim a redução de área dos solos dos proprietários 

(Smolka, 2014). Por exemplo, o projeto “Simesa de Medellín” na Colômbia, que consistia na 

requalificação de uma antiga área industrial, foi totalmente financiado com as receitas das vendas dos 

edifícios, ao mesmo tempo que o valor desses solos aumentou 19% (Smolka, 2014). No entanto, pode 

haver dificuldades nos processos de negociação devido a entraves impostos pelos proprietários dos 

lotes. 

Contrapartidas por Direitos de Construção 

Consistem em licenças de construção para um lote único de solo, ou seja, os proprietários têm de pagar 

ao governo local para poderem construir um edifício no seu solo, pois o solo ficará mais valorizado após 

essa construção (Smolka, 2014). Ao mesmo tempo, é também uma forma da administração pública 

controlar o processo de desenvolvimento urbano. Desta maneira, é estabelecido um vínculo entre a 

gestão urbanística pública e as entidades interessadas para que se cumpra um conjunto de direitos e 

obrigações. 

Porém, este sistema pode constituir um obstáculo ao desenvolvimento urbanístico, pois podem existir 

atrasos nos processos de licenciamento. Para o sucesso desta prática, convém ainda existir uma 
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atualização constante dos cadastros, visto que os valores destas licenças para construir dependem da 

avaliação do valor dos solos.  

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC’s) 

Este método surgiu na cidade de São Paulo em 1995 e pretende estimar o valor das alterações aos 

direitos de construção de um determinado solo. Estes certificados estimam esse valor através de um 

leilão entre os promotores privados interessados em retirar benefícios resultantes das intervenções 

urbanísticas. Assim, o governo local estabelece o preço final das áreas a serem intervencionadas e, ao 

vender os CEPAC’s, obtém uma receita considerável (Smolka, 2014). É uma política urbana bastante 

inovadora e que pode trazer contributos para Portugal. 

Esta prática foi implementada em projetos de grande impacto, mas precisa de credibilidade pública e 

de transparência nas transações e avaliações para ser bem-sucedida (Smolka, 2014). Pode-se verificar 

nestas experiências internacionais que é possível melhorar o desempenho dos instrumentos já 

existentes, bem como implementar novos métodos de financiamento. Os CEPAC’s são um excelente 

exemplo de inovação que trouxe resultados bastante positivos em empreendimentos de grande 

dimensão. 

Na tabela 1, é possível resumir as aplicações e os contextos dos instrumentos descritos anteriormente. 

Tabela 1 – Instrumentos de financiamento local aplicados internacionalmente 
Fonte: Adaptado de Smolka, 2014 

 

No entanto, são sempre necessários certos cuidados na escolha do instrumento de financiamento mais 

adequado. É preciso ter em conta diversas variáveis: realidade económica, contexto de aplicação, 

cultura do país, objetivos pretendidos, pré-condições, resultados previstos, entre outras. Uma má 

escolha pode ter consequências graves num município. 

Assim, a experiência desempenha um papel fulcral na aprendizagem desta temática. É através de 

ensaios em diferentes contextos que se vai melhorando os modelos de financiamento local. Muitas das 

experiências realizadas neste âmbito foram efetuadas, inclusive, através de tentativa e erro (Smolka, 

Instrumento Incidência Contexto
Processo de 

Financiamento
Vantagens Cuidados Pré-condições

Impostos sobre a 

propriedade imobiliária
EMC

Propriedades que 

beneficiam dos 

serviços da cidade

Quota imposta sobre o 

valor do solo

Universalidade e 

regularidade

Componente solo vs 

construção no valor 

da propriedade

Actualização contínua de 

cadastros

Taxas de urbanização NMC
Licenças de 

urbanização

Compensação 

monetária
Flexibilidade

Manipulação ou 

influência de 

entidades

Estimativas dos lucros 

privados e impactos 

públicos

Contribuição de melhoria EMC
Construção de obras 

públicas locais

Compensação 

monetária

Os beneficiários 

contribuem para o 

projecto

Avaliação correcta 

dos potenciais 

benefícios

Capacidade dos 

beneficiários em participar 

e pagar

Transferência de direitos 

de construção
ESC

Interesse público em 

propriedades 

específicas

Compensação por 

transferência de direitos 

de construção

Direitos usados como 

moeda para financiar 

projectos públicos

Taxas de conversão 

correctas para 

direitos de 

construção

Disponibilidade de 

direitos de construção na 

área transferida

Land readjustment NMV
Nova urbanização ou 

reconfiguração de lotes

Venda de participações 

nos terrenos 

reconfigurados

Financiamento de 

nova infraestrutura 

urbana

Obstrução por parte 

de proprietários de 

solos

Poder para negociar com 

os participantes afectados

Contrapartidas por 

direitos de construção
NSC

Licença para um único 

edifício

Técnicas de avaliação 

de terrenos

Compensação ao 

sector público pela 

infraestrutura 

existente

Atrasos nos 

processos

Monitorização de terrenos 

e sistemas dos cadastros

CEPAC's NMC

Novos planos de 

desenvolvimento de 

grande impacto

Leilão público

Transparência e 

exatidão nas 

transações e 

avaliações

Volatilidade do 

mercado

Credibilidade pública e  

capacidade de gestão 

financeira

Instrumentos de Financiamento Local Aplicados Internacionalmente

Legenda da tabela:

Primeira letra: E = Melhoria dos usos do solo ; N = Promoção de novos usos do solo

Segunda letra: S = Projecto ou propriedade única ; M = Múltiplos projectros ou propriedades 

Terceira letra: V = Voluntário ou negociado ; C = Obrigatório
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2014). Também a participação pública deve ser cada vez mais incluída na construção destes 

instrumentos, pois só desta maneira se pode tentar equilibrar os interesses de todas as partes 

envolvidas (Correia, 1993). 

Pode-se afirmar que não existe uma solução única para que os modelos de financiamento das 

autarquias sejam sustentáveis. Os diversos instrumentos podem tornar-se mais eficazes consoante o 

momento do ciclo de vida útil de uma localidade (Morais de Sá, 2016). De qualquer modo, é importante 

manter todas as experiências documentadas e os cadastros atualizados. Quantos mais dados e 

informações houverem, mais fácil fica a aplicação eficaz destas ferramentas de financiamento das 

cidades (Correia, 1993). 

2.3 Principais Instrumentos de Financiamento Municipal em Portugal 

Em Portugal, os principais instrumentos de financiamento municipal, segundo a lei das finanças locais 

de 3 de setembro de 2013, são: 

 Impostos e Taxas sobre a Propriedade Imobiliária;  

 Outras Taxas, Licenças Municipais e Multas; 

 Imposto da Derrama e Imposto Único de Circulação; 

 Empréstimos; 

 Fundos Estatais e Fundos Europeus; 

 Outros. 

2.3.1 Impostos e Taxas sobre a Propriedade Imobiliária em Portugal 

Em Portugal, tal como em muitos outros países, uma das mais relevantes formas de financiar 

municípios é através das tributações sobre a propriedade imobiliária. Veja-se então, no seguinte 

esquema, como se estrutura este modo de tributação em Portugal: 

 

Figura 11 – Instrumentos de tributação da propriedade imobiliária em Portugal 

Fonte: Adaptado de Morais de Sá (2014) 

Alguns destes instrumentos de fiscalidade permitem, na teoria, uma aproximação ao princípio do 

benefício, como se verá de seguida. Isto é, considerando que os proprietários veem refletidos, nos 

valores das suas propriedades imobiliárias, os serviços e as infraestruturas oferecidos pelo governo 
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local, é legítimo aplicar alguns modos de tributação para sustentar pelo menos parte das despesas 

associadas a esses bens. Posto isto, de seguida são aprofundados os conhecimentos sobre como 

funcionam as diferentes formas de tributar a propriedade imobiliária em Portugal, bem como a sua 

influência na contabilidade das autarquias portuguesas. 

Impostos de Detenção de Propriedade em Portugal 

Quanto à tributação da detenção de propriedade, em Portugal existe, atualmente, o Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI), que substituiu a Contribuição Autárquica em 2003. O Imposto de Contribuição 

Autárquica, teoricamente, seguia o princípio do benefício, visto que a propriedade imobiliária retira 

vantagens das infraestruturas e serviços locais que necessitam de fundos públicos. Quem pagava este 

imposto eram os contribuintes que possuíam qualquer tipo de propriedade imobiliária, e quem recebia 

era diretamente o município, que definia as taxas a aplicar, dentro dos critérios e parâmetros 

estabelecidos na lei. 

No entanto, o valor patrimonial sobre o qual a Contribuição Autárquica incidia, na prática, não refletia 

esses benefícios, visto que o sistema de avaliações prediais continuava a ser basicamente o mesmo 

desde de 1963, continuando, desta forma, desatualizado (Morais de Sá, 2014). Ou seja, o valor base 

da coleta, após a reforma de 1988 que instituiu a Contribuição Autárquica, passou a ser definido de 

duas formas diferentes, uma para os novos edifícios e outra para os imóveis anteriores a esta data. 

Para as novas construções, o valor base de coleta baseava-se no valor de mercado, enquanto que, 

para edifícios mais antigos, o valor de coleta continuava a ser calculado com base na capitalização do 

rendimento da propriedade (Morais de Sá, 2014). Esta diferenciação na definição do valor base da 

coleta gerou grandes assimetrias entre o valor de cobrança dos imóveis “novos” e os “antigos”, 

causando injustiça social, evasão fiscal e efeitos negativos nas políticas urbanísticas (Morais de Sá, 

2014). A inadequação deste imposto deveu-se, em grande parte, às lacunas geradas pelo legislador, 

que não estabeleceu qualquer fórmula de determinação do valor patrimonial a tributar (Morais de Sá, 

2014). Assim, percebeu-se que, na prática, a Contribuição Autárquica não respeitava o princípio do 

benefício. 

Por estas razões, procedeu-se a outra reforma fiscal sobre a tributação da propriedade imobiliária em 

2003, onde surgiu o IMI, que tentou atenuar estas diferenças. Nesta reforma, foi criado o novo “valor 

patrimonial tributário” (VPT), que permitiu diminuir significativamente as discrepâncias que ocorriam no 

antigo regime tributário (Lobo, 2011).  

Segundo o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), o VPT varia consoante diversos fatores, 

tais como: o valor base dos prédios edificados, a área bruta de construção somada à área excedente 

da área de implantação, o coeficiente de afetação, o coeficiente de localização, o coeficiente de 

qualidade e o coeficiente de vetustez. 

O valor base dos prédios edificados (Vc), de acordo com o CIMI, é referente ao custo médio de 

construção por metro quadrado acrescido de 25% desse mesmo valor, que em 2018 está fixado nos: 

      𝑉𝑐 = 482,40 + 0,25 × 482,40 = 603 €/𝑚2                                           (1) 
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Quanto ao valor da área, este corresponde ao somatório da área bruta privativa (superfície total do 

edifício) e das áreas brutas dependentes (áreas cobertas acessórias como garagens, parqueamentos, 

arrecadações, sótãos, caves e outros), resultando num coeficiente que varia entre 1 e 1,60. 

O coeficiente de afetação, segundo o artigo 41º do CIMI, depende do tipo de utilização dos imóveis e 

varia entre 0,08 e 1,20 consoante o imóvel se destine a estacionamento, armazéns, indústria, 

habitação, comércio ou serviços. 

O coeficiente de localização varia entre 0,4 e 3,5 (podendo-se reduzir para 0,35 em meios rurais e nos 

casos de habitações dispersas) consoante a zona onde o prédio se situe. Para a determinação deste 

coeficiente, há quatro parâmetros relevantes: a rede de transportes públicos, a qualidade das 

acessibilidades, a presença de equipamentos e infraestruturas sociais (como escolas, comércio e 

serviços públicos) e o valor de mercado imobiliário da zona em causa. 

O coeficiente de qualidade e conforto (que varia entre 0,5 e 1,7) engloba os elementos que conferem 

maior comodidade ao imóvel, tais como garagem, piscina, campos de ténis, elevadores, ar 

condicionado, entre outros. No CIMI, estes elementos encontram-se divididos em duas categorias: os 

majorantes e os minorantes. Os majorantes aumentam o valor da propriedade e os minorantes 

diminuem. 

Por fim, o coeficiente de vetustez, que oscila entre 0,35 e 1, reflete o número de anos da construção. 

Para além destas variáveis, há que ter em conta ainda a diferenciação entre prédios urbanos e prédios 

rústicos, pois a fórmula de cálculo do valor do IMI a ser cobrado para estes dois tipos de propriedades 

imobiliárias é diferente. Para prédios rústicos, a determinação do VPT não inclui a consideração de 

nenhum dos coeficientes (afetação, localização, qualidade ou vetustez) e o valor da taxa a aplicar ao 

VPT é também diferente do valor que se aplica a prédios urbanos (corresponde a 0,8%, não variando 

consoante o município). 

Para prédios urbanos aplica-se uma taxa que varia entre 0,3% e 0,5% do seu valor patrimonial, e esta 

é determinada anualmente pelas autarquias. Segundo o DL n.º 287/2003, o valor patrimonial tributário 

dos prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços pode ser calculado pela seguinte 

fórmula (artigo 38.º e seguintes do CIMI): 

  𝑉𝑡 = 𝑉𝑐 × 𝐴 × 𝐶𝑎 × 𝐶𝑙 × 𝐶𝑞 × 𝐶𝑉                                                       (2) 

Onde: Vt = valor patrimonial tributário; Vc = valor base dos prédios edificados; A = área bruta de 

construção mais a área excedente à área de implantação; Ca = coeficiente de afetação; Cl = coeficiente 

de localização; Cq = coeficiente de qualidade e conforto; Cv = coeficiente de vetustez. 

Fora estes parâmetros, ainda se deve ter em consideração as isenções ao IMI, pois têm também 

influência nas receitas locais. Segundo o CIMI, existe uma série de beneficiários que não são obrigados 

a pagar este imposto, dependendo das políticas sociais e urbanas que estejam delineadas pelos 

governos locais ou pelo governo central (DL nº73/2013, de 3 de setembro de 2013, conhecido pela Lei 

das Finanças Locais). Estas isenções, embora sejam estratégicas, acabam por diminuir o volume de 

receitas dos municípios. 
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Deste modo, este imposto também segue, teoricamente, o princípio do benefício. Isto é, no preâmbulo 

está estabelecido que o pagamento deste imposto deve refletir, supostamente, os benefícios oferecidos 

pela administração pública local na área de incidência do imóvel. No entanto, o IMI também falha no 

cumprimento deste princípio, pois, em efeitos práticos, acaba por assentar essencialmente no princípio 

da capacidade contributiva (Morais de Sá, 2014). 

Esta crítica surge, principalmente, devido à forma como os coeficientes de qualidade/conforto e 

vetustez são considerados na fórmula de cálculo do VPT. Segundo esta fórmula, estes coeficientes 

majoram o VPT, aumentando assim a carga fiscal ao proprietário e penalizando os proprietários que 

introduzam mais-valias no seu imóvel ou solo por mérito próprio. Por exemplo, um proprietário que 

construa uma piscina no seu lote está a introduzir valor no solo devido à sua ação individual, logo, não 

faz muito sentido que as entidades públicas retirem proveitos destas ações de origem privada. Ou seja, 

o coeficiente de qualidade desincentiva as ações de valorização executadas pelos promotores privados 

e pelos proprietários, e o coeficiente de vetustez penaliza os proprietários pelo número de anos do seu 

imóvel, que não tem relação com os benefícios públicos de que a propriedade em causa usufrui.  

Portanto, estes parâmetros constituem lacunas na aplicação prática da doutrina do benefício, pois 

praticamente penalizam quem tenha uma casa melhor ou quem incremente valor ao solo (assumindo 

que esses proprietários podem pagar mais), quando deveria ser o oposto. O IMI deveria focar-se mais 

em captar mais-valias decorrentes de ações/decisões públicas ou de externalidades, de modo a ser 

mais justo socialmente (Morais de Sá, 2014). Por outro lado, percebe-se também que este imposto se 

caracteriza pelas suas potencialidades como instrumento de execução de políticas de solos, 

nomeadamente pelo seu papel no mercado imobiliário e no controlo da especulação imobiliária. Mais 

à frente nesta tese discutir-se-á mais detalhadamente esta temática. 

Contudo, o IMI revela-se como uma das mais relevantes fontes de receitas municipais. Na figura 12 

constata-se a importância do IMI nas receitas dos municípios portugueses, sobretudo nos concelhos 

que se localizam mais perto do litoral, onde há mais população e capacidade de atração de investimento 

no sector do imobiliário. Contudo, o IMI revela-se como uma das mais relevantes fontes de receitas 

municipais. Na figura 12 constata-se a importância do IMI nas receitas dos municípios portugueses, 

sobretudo nos concelhos que se localizam mais perto do litoral, onde há mais população e capacidade 

de atração de investimento no sector do imobiliário. Em 2016 houve um número muito significativo de 

municípios que obteve mais de um terço das suas receitas totais através da cobrança de IMI, e mesmo 

nas localidades mais isoladas e com menos habitantes, o IMI assume ainda uma percentagem acima 

dos 2,5% do total de receitas municipais. Logo, pode-se observar que este imposto de detenção de 

propriedade é preponderante em qualquer localidade, embora seja muito mais crucial nas cidades onde 

as dinâmicas de construção sejam mais elevadas. De notar ainda que nos anos mais recentes verificou-

se um aumento das receitas provenientes do IMI devido à repartição mais equitativa da carga tributária 

a que se assistiu desde 2012, com a reavaliação geral dos imóveis (Morais de Sá, 2014). Pode-se 

verificar esse aumento através da diferença significativa entre 2009 e 2016. 
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Figura 12 – Percentagem de receitas angariadas pelo IMI em relação ao total de receitas das câmaras municipais em Portugal 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

Tributação sobre as Transações da Propriedade Imobiliária em Portugal 

Esta forma de tributação incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis, sobre a transmissão de 

direitos de propriedade ou sobre figuras parcelares desse direito (Morais de Sá, 2014). Ao contrário 

dos Impostos de Detenção de Propriedade, estes impostos não são cobrados ao longo da vida útil do 

imóvel, mas unicamente no momento da compra do mesmo.  

Anteriormente, esta tributação era executada através do imposto municipal da SISA, que constituía 

uma importante fonte de receitas fiscais (Correia, 1993), especialmente quando ocorriam aumentos no 

número de transações no mercado imobiliário (Morais de Sá, 2014). Por isso é que nos anos 90, período 

alto de transações de propriedade imobiliária, houve diversos municípios que ficaram demasiado 

dependentes deste imposto, sofrendo posteriormente consequências negativas quando houve crise no 

mercado imobiliário.  

Este tipo de contribuição, segundo Saldanha Sanches (1996), é considerado como um “imposto de 

consumo”, isto é, tributa património transacionado, neste caso os imóveis. Também funcionou como 

uma estratégia da Administração Pública Portuguesa para recuperar mais-valias geradas em solo 

privado (Morais de Sá, 2014).  

As receitas geradas por este instrumento fiscal são recebidas diretamente pelas câmaras, e são pagas 

pelos adquirentes de propriedade imobiliária. Quanto ao valor base de coleta, tem sido defendido por 

vários autores que este deve incidir sobre o valor de aquisição do imóvel, visto que o beneficiário é o 

adquirente desse mesmo imóvel.  

De acordo com certos autores, este instrumento possui algumas limitações, tais como, a evasão fiscal 

e o suposto incentivo à especulação imobiliária. Como esta taxação aumenta os custos de transação 

do produto, provoca entraves e problemas no mercado imobiliário. Todavia, continua a ser praticado 

pela generalidade dos países, pois a sua coleta, ao coincidir com o momento da escritura de compra e 

venda de propriedade, é extremamente eficaz (Morais de Sá, 2014). 
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Desde 1 de janeiro de 2004, segundo o DL n.º 287/2003, a tributação sobre as transações da 

propriedade imobiliária passou a ser executada através do Imposto Municipal sobre Transmissões 

Onerosas (IMT), que substituiu o Imposto da SISA (http://www.portugalglobal.pt).  O IMT tributa as 

transmissões onerosas do direito de propriedade sobre imóveis, figuras parcelares desse direito ou 

outros negócios jurídicos que confiram um resultado económico idêntico (http://www.portugalglobal.pt). 

Como foi referido anteriormente, o IMT incide sobre o contrato da transação do imóvel e, 

consequentemente, deve ser pago pelo adquirente do produto imobiliário antes do ato de transmissão 

do bem, de acordo com o estipulado na lei. 

Na figura 13 pode-se verificar a influência do IMT nas contas dos municípios, sobretudo nos concelhos 

onde o mercado imobiliário é mais dinâmico, como Lisboa, Cascais e municípios algarvios. Nas 

localidades onde se verifica maior número de transações de imóveis, a proporção de receitas 

resultantes do IMT pode chegar aos 27%, ou seja, mais de um quarto do total de receitas, segundo os 

dados do PORDATA. Por outro lado, em municípios do interior, onde a população e as atividades 

económicas são bastante reduzidas, o IMT constitui apenas uma parcela residual do financiamento 

local. 

O principal problema deste imposto é que o seu volume de receitas está altamente dependente das 

dinâmicas de mercado e de processos decorrentes da especulação imobiliária, o que faz com que o 

seu interesse, na perspetiva do governo local, diminua em períodos de crise económica ou estagnação 

do mercado imobiliário, pois as receitas provenientes deste modo de tributação diminuem 

drasticamente. Portanto, este instrumento não contribui para a construção de um modelo de 

financiamento sustentável, pois este só é eficaz enquanto o panorama económico for favorável. Logo, 

numa perspetiva de sustentabilidade, os municípios não se podem tornar dependentes deste 

instrumento fiscal.  

 
 

Figura 13 – Percentagem de receitas angariadas pelo IMT em relação ao total de receitas das câmaras municipais em Portugal 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

Todavia, o IMT é uma contribuição que pode continuar a ser explorada em cidades grandes e em 

cidades com muito turismo, exatamente por ser um imposto que retira vantagens dos períodos em que 

o turismo e o mercado imobiliário estejam em ascensão. Só não convém é que estas autarquias caiam 

http://www.portugalglobal.pt/
http://www.portugalglobal.pt/
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no erro de se tornarem demasiado dependentes do IMT, como foi referido anteriormente, pois se houver 

quebra do turismo ou do mercado imobiliário, as receitas municipais descem, consequentemente. 

Contudo, conclui-se que, atualmente, o IMI e o IMT constituem-se como as principais fontes de 

financiamento dos governos locais em Portugal, como mostra a figura 14: 

 

Figura 14 – Percentagem de receitas angariadas através de impostos municipais (IMI e IMT) em relação ao total de receitas das 

câmaras municipais em Portugal 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

Taxas sobre Produção e Manutenção de Infraestruturas Urbanísticas 

Como as propriedades imobiliárias retiram benefícios das infraestruturas urbanísticas localizadas na 

sua envolvente, vários autores concordam que seja legítimo que as autarquias apliquem taxas sobre 

produção e manutenção de infraestruturas. Através desses instrumentos fiscais, os municípios 

pretendem ser compensados pelos investimentos e despesas decorrentes da produção e manutenção 

de infraestruturas urbanísticas (Baptista e Silva et al., 2012). A nível internacional, estas taxas 

costumam corresponder às Development Charges ou às designadas Impact Fees e, à partida, seguem 

o princípio do benefício, pois é com base nas regalias que as infraestruturas urbanísticas fornecem aos 

imóveis que se determina o valor a cobrar. 

Em Portugal, são designadas por Taxas Municipais de Urbanização e contribuem para o 

financiamento das infraestruturas urbanísticas necessárias que resultam de operações de loteamento 

de iniciativa privada (Correia, 1993). Portanto, esta taxa é paga pelos agentes privados de urbanização 

quando estes realizam operações de loteamento, e representa a comparticipação destes promotores 

nas infraestruturas públicas da cidade (Correia, 1993). Para além do princípio do benefício já referido, 

as TMU’s fundamentam-se ainda no princípio da prossecução do interesse público, pelo facto de as 

câmaras pretenderem promover a qualidade urbanística e a qualidade de vida (Morais de Sá, 2014), e 

no princípio de que se deve pagar pelo desenvolvimento das áreas urbanas (Baptista e Silva et al., 

2012), pois é necessário fornecer, por exemplo, estradas, passeios ou sistemas de saneamento sempre 

que se expande um aglomerado urbano. Deste modo, estas receitas revertem diretamente para o 

governo local, que fornece serviços como água, eletricidade e equipamentos públicos a estes imóveis 

de iniciativa privada, e o valor de coleta é também determinado pela autarquia. 
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Na teoria, a TMU destina-se a recuperar o incremento de valor do solo privado urbanizável devido a 

um determinado investimento específico do governo local, financiando, desta forma, a expansão 

urbana. No entanto, em termos práticos, acaba por se destinar a suportar os custos das infraestruturas 

públicas municipais, como referido anteriormente (Correia, 1996). Para além da sua função de 

financiamento, considera-se também que a TMU funciona como um importante instrumento de política 

de solos e de habitação. Isto porque pode incentivar ou desincentivar a urbanização de certas zonas 

do município, influenciar os usos a que se destinam os solos ou determinar as tipologias de construção 

(Baptista e Silva, 1989). Ou seja, a TMU pode contribuir, de uma forma estratégica, para o ordenamento 

do território e para o controlo da especulação imobiliária.  

Devido aos princípios em que a TMU se baseia e aos planos estratégicos das autarquias, é possível 

justificar a existência de uma diferenciação espacial nos valores a cobrar aos promotores privados 

(Baptista e Silva, 1989). Isto é, consoante a localização das áreas dentro do concelho, o valor da taxa 

a cobrar pode variar, pois estas zonas podem requerer mais ou menos serviços e equipamentos 

públicos ou podem simplesmente ser alvo de políticas de solos do município. Por exemplo, se um 

governo local pretende conter a expansão urbana e salvaguardar o património ecológico numa 

determinada área, então pode decidir cobrar valores mais elevados de TMU a quem queira urbanizar 

nesse sítio, para que a construção seja desincentivada nessa mesma zona.  

Estas taxas podem ser uma importante fonte de receitas para as autarquias em períodos de expansão 

urbana e contribuir para a sustentabilidade económica e financeira local (Baptista e Silva et al., 2012), 

porém, têm de se adaptar à realidade de modo a que não fiquem estagnadas no tempo. Isto é, 

consoante as dinâmicas da cidade ao longo do tempo, os municípios têm de ajustar estas taxas de 

forma a que tenham em consideração uma série de fatores: o crescimento urbano e demográfico, a 

consolidação de áreas urbanas, o crescimento ou o decréscimo de investimento privado, entre outros 

fatores. Portanto, constata-se que as TMU constituem uma parcela de financiamento mais considerável 

nos municípios onde haja maior atividade urbanística e um mercado imobiliário mais ativo (Malcata 

Rebelo, 2017). No entanto, muitas vezes também se verifica que não são suficientes para cobrir os 

custos de produção e manutenção de infraestruturas urbanísticas, aliás, a experiência internacional 

mostra que muitos governos locais tiveram mesmo de cancelar projetos de infraestruturação pública 

por não conseguirem obter verbas suficientes através deste modo de tributação (Muñoz Gielen e 

Lenferink, 2018). 

Contudo, mesmo que as TMU gerem quantidades de receitas elevadas num determinado período de 

tempo, as autarquias não se podem tornar dependentes, do ponto de vista financeiro, deste modo de 

fiscalidade, pois a sustentabilidade financeira pode ficar comprometida em períodos de crise imobiliária. 

Ou seja, este modo de tributação, à semelhança do IMT, é sensível às flutuações do mercado 

imobiliário. 

Desta forma, embora se possam retirar benefícios financeiros destas taxas, estas funcionam mais 

eficazmente como instrumentos de políticas de solos. No entanto, é preciso modelar cuidadosamente 

este modo de tributação, pois existem inúmeras variáveis a ter em consideração, tais como: o quadro 
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legal em vigor, os princípios de equidade e justiça social, as estratégias da câmara para cada 

localização e as previsões de expansão urbana. 

Assim, a TMU tem grandes potencialidades no controlo do uso dos solos e das características de 

edificabilidade em cada operação urbanística. Logo, a espacialização é recomendável para que haja 

maior eficácia na aplicação de políticas urbanas e para que haja uma redistribuição mais justa e 

equitativa dos encargos relativos à produção de espaços urbanizados (Baptista e Silva, 1989). 

Tributação sobre Mais-Valias Urbanísticas em Portugal 

Esta forma de fiscalidade visa tributar o acréscimo do valor introduzido em solo privado causado por 

decisões administrativas (mais-valias diretas) ou por resultado de dinâmicas de desenvolvimento 

territorial (mais-valias indiretas). Correspondem a tributações legítimas, visto que a administração local 

pretende recuperar mais-valias geradas por entidades públicas ou externalidades, em vez de penalizar 

os proprietários privados por aumentarem o valor dos seus solos por mérito próprio, como já foi 

discutido nesta dissertação. 

Em Portugal, atualmente, a tributação sobre mais-valias urbanísticas é efetuada através do IRS, do 

IRC e de tributações especiais. O IRS e o IRC incidem sobre os rendimentos das pessoas e das 

empresas, e incluem a tributação geral das mais-valias resultantes da alienação onerosa de direitos 

reais sobre bens imóveis (Morais de Sá, 2014). Nos casos do IRS e do IRC, quem recebe é a 

administração central e só depois é que o Estado transfere e distribui essas receitas para os municípios.  

Quanto às tributações especiais, o sistema fiscal português diferencia duas contribuições: o “Encargo 

de Mais-Valia” e as “Contribuições Especiais”. Estas contribuições, tal como o nome indica, incidem 

sobre situações extraordinárias em que as propriedades imobiliárias saíram beneficiadas. Por exemplo, 

quando a Ponte Vasco da Gama foi construída, os terrenos em seu redor saíram altamente valorizados, 

logo, este imposto pretende taxar este tipo de situações de carácter excecional (Morais de Sá, 2014). 

Porém, embora a existência destes modos de fiscalidade tenha razões legítimas, estes instrumentos 

não têm tido um peso muito relevante na contabilidade das administrações locais em Portugal. Contudo, 

são tributações que contribuem para a autonomia e sustentabilidade financeira local, logo, devem ser 

tidas em consideração. 

2.3.2 Outras Taxas, Licenças Municipais e Multas 

Mesmo a nível nacional, o tipo de taxas aplicadas e o nível de carga fiscal varia consoante o município, 

segundo a lei das finanças locais de 3 de setembro de 2013. A principal taxa municipal existente, como 

já foi referida anteriormente, é a Taxa Municipal de Urbanização (TMU). No entanto, outras taxas, 

licenças e alvarás municipais também contribuem para a receita própria local, embora sejam menos 

relevantes, tais como: a taxa turística (aplicada unicamente em grandes cidades como Lisboa), taxas 

de estacionamento, impostos ambientais, tarifas de serviço de limpeza urbana, licenças de construção, 

entre outros. 
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Estes instrumentos fiscais são considerados mais adequados que os impostos nos recursos cujo 

benefício marginal privado seja superior, como por exemplo na distribuição de água, e em alguns bens 

de clube, como a utilização de piscinas municipais. Portanto, é neste tipo de bens que os governos 

locais aplicam taxas municipais. Segundo a teoria do federalismo orçamental, a descentralização 

destas ferramentas fiscais justifica-se pelo princípio da eficiência (Oates 1972).  

No caso de Lisboa, por exemplo, algumas das taxas municipais (excluindo a TMU, bem como todo o 

tipo de impostos como o IMI e o IMT) cobradas em 2017 foram (http://www.cm-

lisboa.pt/municipio/camara-municipal/financas/taxas-e-precos-municipais):  

a. Taxa Municipal de Proteção Civil 

b. Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

c. Taxa Turística de Dormida 

d. Taxas de Publicidade 

e. Taxas de Tráfego 

f. Taxas de Gestão Cemiterial 

g. Taxas de Higiene Urbana, Saneamento e Resíduos Sólidos 

h. Taxas de Ambiente e Espaços Verdes 

i. Taxas sobre Atividades Económicas 

j. Outras 

Além das taxas, os municípios portugueses também aplicam multas aos cidadãos que não cumpram 

certas regras e leis municipais, como estacionar de forma ilegal por exemplo. Embora não seja uma 

fonte de financiamento que gere grandes receitas, também contribui para que as câmaras obtenham 

mais rendimentos. 

De seguida, observa-se o impacto das taxas e das multas nas receitas locais. 

 

Figura 15 – Percentagem de receitas geradas por taxas, multas e outras penalidades (%) 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara-municipal/financas/taxas-e-precos-municipais
http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara-municipal/financas/taxas-e-precos-municipais
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Nota-se que a percentagem é bastante inferior quando se compara com o IMI e o IMT, o que revela, 

uma vez mais, a importância dos instrumentos de fiscalidade sobre a propriedade imobiliária em 

Portugal. 

2.3.3 Imposto da Derrama e Imposto Único de Circulação 

O imposto da derrama corresponde a uma tributação municipal que incide sobre o lucro tributável das 

entidades coletivas e cuja taxa é fixada anualmente pelos diferentes municípios, constituindo-se como 

mais uma forma de receita própria dos governos locais em Portugal. No geral, este imposto pode ser 

considerado como uma sobretaxa do IRC e pode ascender até aos 1,5%, podendo ser aplicada uma 

taxa reduzida de derrama às empresas com volume de negócios inferior a 150.000 € no exercício 

anterior (https://www.economias.pt/derrama/). Portanto, este instrumento é aplicado pelas autarquias 

às empresas com sede na sua jurisdição geográfica. No entanto, se uma empresa tiver outras 

delegações em mais municípios, deve-se avaliar o lucro tributável de cada uma delas (Saldanha 

Sanches, 2010). E se ainda for possível aplicar o Regime Especial de Tributação dos Grupos de 

Sociedades (RETGS), a derrama deverá incidir sobre o lucro tributável individual de cada uma das 

sociedades do grupo (https://www.economias.pt/derrama/). 

Estas regras e considerações relativas à derrama estão todas consagradas na lei das finanças locais 

de 2013 (Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro) e, como se verificou, pretendem incidir sobre o rendimento 

das empresas inseridas dentro do concelho, contribuindo para a autonomia financeira local. Todavia, 

este instrumento tem perdido cada vez mais relevância nas receitas locais, aumentando o impacto do 

IMI e do IMT (Dias, 2013). 

Para além da perda de importância nas finanças locais portuguesas, esta ferramenta apresenta várias 

limitações. Em primeiro lugar, apenas gera receitas significativas num conjunto reduzido de concelhos, 

pois depende bastante do número de empresas presentes no município e da intensidade da atividade 

económica local. Portanto, apenas em Lisboa, Porto e outras cidades onde as empresas gerem lucros 

relevantes é que a derrama contribui significativamente para a autonomia financeira local (Dias, 2013). 

Em segundo lugar, esta forma de fiscalidade aumenta as discrepâncias económicas e financeiras entre 

cidades. E por fim, pode constituir uma desmotivação para as empresas se instalarem numa 

determinada cidade, podendo originar perdas importantes de oportunidades de negócios (Dias, 2013). 

Quanto ao imposto único de circulação, este trata-se de um imposto anual que incide sobre a 

propriedade de um veículo automóvel, até que a matrícula do mesmo seja cancelada 

(https://impostosobreveiculos.info/iuc/imposto-unico-circulacao-iuc-2018/), e cuja parte das suas 

receitas reverte para as câmaras municipais, segundo a lei das finanças locais de 3 de setembro de 

2013. É uma tributação cujo valor de coleta é calculado consoante as características do veículo, como 

o ano de fabrico, a cilindrada, o tipo de combustível utilizado ou o nível de poluição que este gera, e 

que é atualizado todos os anos, visando assim penalizar pela poluição que os automóveis causam ao 

circular nas cidades. No entanto, à semelhança da derrama, não é um imposto que tenha uma 

contribuição muito significativa para as finanças locais, tendo apenas significância nas grandes áreas 

metropolitanas (Morais de Sá, 2014), como Lisboa e Porto, por se tratarem de regiões com maior 

https://www.economias.pt/derrama/
https://www.economias.pt/derrama/
https://impostosobreveiculos.info/iuc/imposto-unico-circulacao-iuc-2018/
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número de proprietários de veículos automóveis e, consequentemente, com maior volume de tráfego e 

poluição. Desta forma, pelas razões enumeradas, não serão aprofundados os conhecimentos sobre 

estes instrumentos fiscais nesta dissertação. 

2.3.4 Empréstimos 

Os empréstimos bancários permitem às autarquias avançarem de imediato com diversos projetos, sem 

necessidade de ficarem à espera que haja dinheiro disponível para tal. O lado negativo desta prática é 

o endividamento excessivo, fenómeno que ocorre em inúmeros municípios de Portugal, e que 

condiciona a capacidade para responder a situações inesperadas. Além disso, os contribuintes é que 

sofrem consequências a nível fiscal para que a câmara possa saldar as suas dívidas.  

Na figura 16 podem-se observar os montantes totais de dívida nas cinco câmaras mais endividadas e 

nas cinco câmaras menos endividadas de Portugal. 

 
Figura 16 – Dívida total das autarquias em 2014 e 2016, em euros (€) 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

Os dados da figura mostram que a dívida é maior nas cidades grandes do litoral, como Lisboa, Vila 

Nova de Gaia ou Portimão, as mesmas cidades onde também arrecadam maiores receitas próprias 

fiscais. Estas dívidas altas são mais uma justificação pela qual estas câmaras precisam de gerar um 

grau bastante elevado de receitas, pois necessitam de abater esse passivo. Além disso, as grandes 

necessidades de investimento público destas cidades também são uma das principais razões pela qual 

as suas dívidas e as suas receitas fiscais locais são tão elevadas, pois estes municípios precisam de 

fornecer bastantes infraestruturas e serviços às suas populações.  

De modo contrário, é no interior e nos Açores que os governos locais apresentam menores valores de 

dívida, os mesmos onde também se geram menores receitas próprias. Ainda se observa que a dívida 

local diminuiu entre 2014 e 2016, o que indicia que as políticas de financiamento local em Portugal têm 

sido positivas, pois parecem ter contribuído para a redução das dívidas locais. Contudo, é bastante 

visível que o problema do endividamento municipal em Portugal ainda se mantém. As câmaras ainda 

possuem valores de dívida demasiado elevados, que necessitam de ser reduzidos. 
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2.3.5 Transferências do Estado e Fundos Europeus 

Para apoiar os orçamentos locais, os municípios contam ainda com transferências provenientes do 

estado e da união europeia (DL nº73/2013, de 3 de setembro de 2013, conhecido pela Lei das Finanças 

Locais). Quanto às transferências do estado, a administração central define, anualmente e em 

orçamento de estado, as quantias a transferir para cada município (Bilhim, 2004). Os fundos europeus 

são definidos pela União Europeia consoante as necessidades de cada Estado-Membro.  

Estas remessas são utilizadas, essencialmente, para: 

 Cobrir os défices orçamentais locais (Hong e Ingram, 2009) 

 Incentivar o desenvolvimento económico e urbano local 

 Diminuir as assimetrias entre concelhos e promover a equidade (Bilhim, 2004) 

 Aumentar a eficiência na afetação de recursos (Bilhim, 2004) 

Ou seja, o estado redistribui capitais, através do orçamento de estado, com base nas carências de cada 

localidade (Bilhim, 2004). Em Portugal, a maior parte destes fundos são provenientes da coleta do IRS 

e do IRC.  

Na figura seguinte representa-se a estruturação dos fundos estatais e europeus:  

 

Figura 17 – Estrutura das transferências provenientes do Estado e da União Europeia 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos e Sá e Santos Bravo (2000) e DL nº73/2013, de 3 de setembro de 2013, conhecido pela Lei 

das Finanças Locais 

Dependência Financeira dos Municípios Portugueses 

No caso português, as transferências de fundos representam uma parcela muito significativa no 

financiamento local, sobretudo nas regiões interiores e menos desenvolvidas, que têm menos recursos 

e menor capacidade de gerar mais-valias económicas. A seguinte figura ilustra como os municípios 

portugueses dependem financeiramente destes fundos: 
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Figura 18 – Percentagem de receitas locais relativas a transferências de fundos (%) 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

Assim, constata-se que nos locais mais remotos do país, como é o caso de Pampilhosa da Serra ou os 

Açores, as transferências chegam a constituir 80% do total de receitas. Portanto, as regiões interiores 

e menos habitadas são extremamente dependentes do governo central e, pelo contrário, as grandes 

cidades não necessitam de muito auxílio da administração central. Aliás, em cidades como Lisboa ou 

Albufeira a dependência de fundos estatais até tem vindo a diminuir nos últimos anos. 

De acordo com Ingram e Hong (2009), estes subsídios contribuem para que os governos locais possam 

cumprir a sua obrigação principal, servir as suas populações. No entanto, é recomendável que não se 

tornem demasiado dependentes destes fundos, pois o próprio estado também tem défice orçamental, 

e se houver alguma crise, os governos locais ficam ainda mais debilitados. Outra razão pelo qual as 

cidades devem ser mais independentes financeiramente é o facto de os governos centrais mudarem 

as suas políticas de financiamento ao longo do tempo (Slack, 2011), logo, convém que as autarquias 

saibam lidar sozinhas com os seus problemas financeiros.  

Seja o índice de independência financeira em relação ao estado (IIFE) dado pela seguinte expressão: 

                                         𝐼𝐼𝐹𝐸 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 − 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
× 100 (%)                                      (3) 

Pode-se calcular o IIFE para, por exemplo, Santa Cruz das Flores e Lisboa em 2016, e verificar os seus 

níveis de independência em relação ao estado. Assim, obtém-se: 

Tabela 2 - Índices de independência financeira em relação ao estado de Santa Cruz das Flores e Lisboa em 2016 

Município 
Transferências 
do Estado (%) 

IFFE (%) 

Santa Cruz das 
Flores 

79,3 20,7 

Lisboa 5,9 94,1 

 

Este índice é bastante útil para analisar a sustentabilidade financeira das cidades e será um bom 

indicador da saúde financeira local. Mais uma vez, constata-se que Lisboa tem uma autonomia 
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financeira muito elevada em relação à administração central e que, pelo contrário, Santa Cruz das 

Flores gera poucas receitas próprias.   

2.3.6 Outras Fontes de Rendimento dos Governos Locais 

De acordo com a lei das finanças locais de 3 de setembro de 2013, existem ainda outras fontes de 

rendimento que, dependendo do concelho, poderão mesmo constituir uma percentagem relevante do 

financiamento local. Nestas fontes podem-se incluir: 

 Participações nos recursos públicos 

 Rendimentos de bens próprios, móveis ou imóveis 

 Participação nos lucros de sociedades e nos resultados de outras entidades 

 Doações 

 Venda de bens próprios e serviços correntes 

 Outras receitas estabelecidas por lei ou regulamento a favor dos municípios 

A variação da relevância destes instrumentos depende de inúmeros fatores locais. Por exemplo, a 

venda de bens e serviços correntes por parte de entidades ligadas ao governo local, como se constata 

pelos dados da figura 19, podem chegar a representar 30% do total das receitas nos concelhos com 

intensa atividade económica (sobretudo turística), como é o caso de Albufeira. 

 
Figura 19 – Percentagem de receitas resultantes da venda de bens e serviços correntes (%) 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

2.4 Despesa dos Municípios em Portugal 

Para completar a análise à situação mais recente das finanças locais, é fundamental observar os gastos 

das autarquias portuguesas. Ao analisar o nível da despesa dos governos locais, pode-se perceber se 

as receitas são adequadas ou não para cobrir os seus gastos e para saldar as suas dívidas. 

Este elemento de análise é oportuno pois influencia o modo como inúmeros governos locais estruturam 

os seus sistemas fiscais e os seus sistemas de receitas, pois é face às necessidades de despesa que 

um município define e altera as suas estratégias de financiamento. Na figura 20 pode-se verificar o grau 

de despesa de alguns concelhos do território português, e constata-se que as câmaras portuguesas 
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possuem gastos bastante elevados, sobretudo nas grandes cidades como Lisboa e Porto. É 

compreensível que as cidades com maior população e atividade económica tenham necessidades 

maiores de despesa, pois precisam de oferecer mais serviços e equipamentos aos seus residentes, 

como já foi mencionado anteriormente. Também se nota que não têm havido grandes flutuações ao 

nível da despesa local entre 2009 e 2016, à exceção de Lisboa que aumentou notoriamente os seus 

gastos. 

 

Figura 20 – Despesa total dos municípios portugueses, em milhares de euros 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

Com estes dados, é possível obter o saldo de conta de capital das autarquias, através da diferença 

entre receitas e despesas: 

 

Figura 21 – Saldo da conta de capital das autarquias portuguesas, em milhares de euros 

Fonte: PORDATA (acedido em Janeiro de 2018) 

Na figura 21 constata-se que apenas uma minoria de municípios consegue contrabalançar os valores 

da sua despesa e, ainda assim, os poucos governos locais que conseguem ter um saldo positivo não 

possuem valores muito elevados. No geral, pode-se concluir que a grande maioria das autarquias 

portuguesas possui saldos bastante negativos, sobretudo Lisboa. O caso de Lisboa é, de longe, o mais 

grave, pois não só se distancia dos valores das restantes cidades como piorou entre 2009 e 2016. Por 

outro lado, também se observa que a generalidade das câmaras conseguiu melhorar os seus balanços 

entre 2009 e 2016. Veja-se o exemplo do Porto, que passou de um balanço negativo de 28886 mil 
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euros em 2009 para um balanço positivo de 7931 mil euros em 2016. Portanto, é com base nestes 

dados estatísticos que os governos locais têm de desenvolver técnicas de financiamento sustentável.  

2.5 Desvios e Omissões 

Após o levantamento deste estado da arte, é notória a desarticulação ainda existente em Portugal entre 

as políticas de financiamento municipal e a fiscalidade sobre a propriedade imobiliária. Os  desvios e 

omissões aqui identificados serão as principais razões pelas quais os próximos capítulos se focam na 

análise de um caso prático de um município português, de modo a encontrar contributos que ajudem 

na construção de modelos sustentáveis de financiamento local. Neste sentido, sistematizam-se de 

seguida os seguintes desvios e omissões: 

Componente de Imprevisibilidade 

Todas os modelos fiscais apresentam uma componente de risco e imprevisibilidade quanto aos 

impactes na economia e ao comportamento dos contribuintes. No entanto, essa componente de 

imprevisibilidade ganha especial relevo quando se trata da fiscalidade do imobiliário, pois este modo 

de tributação depende bastante do mercado imobiliário, que tem um comportamento muito inesperado 

ao longo do tempo. Por exemplo, nas cidades onde a expansão urbana é muito acelerada, as 

constantes alterações ao valor de mercado dos solos provocam flutuações nos valores cobrados a 

partir das tributações sobre a propriedade imobiliária, tornando difícil de prever como evoluirá o volume 

de receitas fiscais. Desta forma, os governos locais necessitam de estar em constante alerta quanto às 

dinâmicas de mercado, para que os seus modelos fiscais não se tornem ineficientes. 

Para além da especulação imobiliária, o comportamento dos contribuintes pode alterar-se devido a 

muitas outras externalidades, aumentando ainda mais a incerteza na coleta de receitas fiscais. É o 

caso de diversas mudanças de paradigmas económicos ou demográficos, como por exemplo, 

migrações de cidadãos de um determinado concelho para outro mais atrativo, fenómeno que afetaria 

negativamente o volume de receitas locais. Portanto, a maneira como os contribuintes, o mercado 

imobiliário e a própria economia reagem a mudanças do sistema fiscal local nem sempre é fácil de 

antever, o que pode originar problemas financeiros aos governos locais. Assim, é oportuno explorar 

modelos de previsão e de controlo de incerteza, com base na experiência passada, para diminuir 

problemas futuros de financiamento. Para tal, no caso de estudo observou-se a história e a evolução 

do concelho de Almada, para se poder prever, com maior rigor, que modelo de financiamento se adequa 

melhor.  

Avaliação do Valor dos Solos 

Outra questão que causa problemas é saber como avaliar adequadamente o valor dos solos para obter 

uma tributação mais eficiente. Particularmente em Portugal, esta problemática provocou perdas 

avolumadas de receitas fiscais, pois ao longo de várias décadas houve falhas no sistema de avaliações 

da propriedade imobiliária. Nomeadamente, antes da introdução do IMI em 2003, pois até esta data 

esteve em vigor o Código da Contribuição Predial e do Imposto Sobre a Indústria Agrícola (Decreto-Lei 

n.º 45104, de 1 de junho, de 1963), que ainda mantinha, no essencial, os fundamentos do Código de 
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Avaliação Predial de 1913. Esta desatualização perante uma sociedade totalmente transformada 

resultou em valores de tributação muito abaixo do que seria suposto (Morais de Sá, 2014). No entanto, 

como já referido anteriormente, a reavaliação geral dos imóveis ocorrida desde 2012 gerou um aumento 

significativo das receitas provenientes do IMI (Morais de Sá, 2014). Portanto, é importante que os 

métodos de avaliação de solos e imóveis vão sendo atualizados periodicamente, pois podem afetar a 

eficiência das políticas urbanas e da fiscalidade do imobiliário.  

Contudo, apesar das reformas e reavaliações que foram ocorrendo, a maneira como os solos são 

avaliados em Portugal continua a falhar, pois os coeficientes de localização, qualidade e vetustez 

continuam a afetar o valor patrimonial tributário (VPT) numa lógica que, por vezes, contraria o princípio 

do benefício. Como já foi discutido, os coeficientes de vetustez e qualidade penalizam os proprietários 

que introduzam valor à propriedade por mérito próprio, atribuindo maior carga fiscal a estes 

contribuintes por estarem associados à ideia de que têm maior capacidade contributiva. Por outro lado, 

o coeficiente de localização aproxima o VPT dos valores de mercado associados às propriedades, em 

vez de ter em conta as infraestruturas e os benefícios que privilegiam a localização em causa. Portanto, 

a atual forma de avaliação dos solos, para tributação do IMI, continua com imperfeições, penalizando 

tanto os contribuintes como a administração local. 

Ainda se reconhece que qualquer forma de avaliação também pode ser influenciada por fatores 

subjetivos, o que, de certa forma, acaba por adulterar o valor adequado das propriedades imobiliárias 

(Morais de Sá, 2014). Este fator confere maior complexidade à avaliação de solos, pois a fiscalidade 

do imobiliário já tem de articular e controlar um grande número de variáveis, incluindo benefícios fiscais, 

casos de segundas residências e as finalidades da própria câmara (isto é, as estratégias de políticas 

de solos que a autarquia queira implementar). 

Também é importante referir que os cadastros precisam de estar atualizados, pois pode haver 

mudanças nos usos dos solos ou construções de novas urbanizações, por exemplo, que se não forem 

considerados podem resultar em avaliações erradas. Logo, ao manter os registos atualizados, evitam-

se falhas na definição dos valores a serem tributados. 

Restrições do Governo Central e de Outras Normas 

Os governos locais não têm poder para modelar livremente a sua estrutura de receitas próprias fiscais, 

pois a constituição e as leis da administração central estão acima do poder local. Portanto, para que se 

possa alterar ou introduzir novas formas de financiamento fiscal local, existirão sempre restrições e 

imposições do Estado, da União Europeia ou de outras leis que se apliquem a esta questão. 

Nestas regras e normas também existem sempre isenções e legislações especiais que determinam 

regimes de exceções de tributação. Embora estas isenções possam, muitas vezes, constituir-se como 

boas práticas de políticas urbanas, estas também reduzem o volume de receita fiscal local. Assim, é 

preciso ter sempre em conta estas restrições, pois podem constituir um entrave aos objetivos das 

câmaras municipais. Além disso, há que ter em conta que os governos locais mudam periodicamente, 

logo, a regulamentação também muda ao longo dos anos. Deste modo, os instrumentos fiscais têm de 

se adaptar às mudanças temporais.   
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Evasão Fiscal 

Esta questão é intemporal e transversal a todos os países e sistemas fiscais. Portanto, há que tentar 

diminuir cada vez mais as fraudes e a evasão fiscal. No entanto, a regulamentação, a fiscalização e o 

modo como os instrumentos fiscais se têm modelado têm evoluído e contribuído para o combate às 

fraudes, logo, é importante explorar estas boas práticas.   

Despesa e Endividamento dos Governos Locais 

Como se verificou anteriormente pelos dados do PORDATA, os municípios portugueses encontram-se 

bastante endividados. Apesar de as receitas locais terem aumentado nos últimos anos, as dívidas locais 

continuam demasiado altas e precisam de ser saldadas. Além do endividamento local, as despesas 

locais também continuam superiores às receitas locais na grande maioria dos municípios em Portugal. 

Consequentemente, é imperativo que hajam métodos mais eficazes e eficientes para que as receitas 

consigam cobrir tanto as despesas como as dívidas. 

Dependência dos Municípios em Fundos Estatais e Comunitários 

Nas cidades que têm maior dificuldade em gerar receitas próprias são necessárias ajudas provenientes 

de transferências estatais e internacionais, sobretudo nas localidades situadas em meios rurais e mais 

isolados. No entanto, existe sempre a possibilidade de se tornarem demasiado dependentes deste meio 

de financiamento, o que não é recomendável. Portanto, esta dependência em alguns concelhos pode 

tornar-se num risco que precisa de ser mitigado. 

Dependência em Instrumentos Fiscais sobre a Propriedade Imobiliária 

Como se constatou anteriormente pelos dados do PORDATA, os governos locais em Portugal recebem 

uma percentagem bastante relevante de receitas através da tributação sobre a propriedade imobiliária. 

Embora seja uma fonte essencial para o financiamento local e diminua a dependência financeira de 

transferências do Estado, por vezes não é benéfico que esta seja a solução, quase única em grande 

parte das cidades, para a problemática do financiamento municipal. Isto porque, caso haja uma crise 

ou uma estagnação do mercado imobiliário, os governos locais que estiverem demasiado dependentes 

deste tipo de ferramentas fiscais perderão imensos rendimentos, tal como aconteceu nos EUA com a 

crise de 2008. Por isso, é preciso melhorar o modo como se tributa a propriedade imobiliária, 

encorajando os benefícios e os pontos fortes destes instrumentos e procurar (ou melhorar) outras fontes 

de financiamento local. 

Articulação entre Políticas Urbanas e Instrumentos de Fiscalidade Imobiliária 

Para além da sua função de financiamento aos governos locais, já foi discutido nesta dissertação que 

estes instrumentos fiscais podem constituir-se como instrumentos de execução de políticas urbanas. 

Embora esta articulação não seja de fácil operacionalização. Para conjugar estas duas componentes, 

existem diversas variáveis que podem entrar em conflito, das quais se destacam: a sustentabilidade 

financeira local, os regulamentos (como a LFL ou o CIMI, por exemplo), os planos diretores municipais, 

outros instrumentos de gestão territorial de âmbito superior, a contestação social e a especulação do 
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mercado imobiliário. Portanto, a complexidade desta articulação torna-se evidente, pois pode haver 

consequências negativas se o governo local falhar em alguma variável. 

Por exemplo, os benefícios fiscais no IMI concedidos a proprietários que queiram reabilitar edifícios que 

se encontrem em estado devoluto podem não ser benéficos para a sustentabilidade financeira da 

autarquia, na medida em que diminuem as receitas fiscais. No entanto, constituem, à partida, uma boa 

política de reabilitação e regeneração urbana, mas que entra em conflito com os resultados financeiros. 

Portanto, é este género de dilemas e dificuldades que muitas câmaras enfrentam ao tentar executar 

uma eficiente combinação entre políticas urbanas e a tributação sobre a propriedade imobiliária, pois 

cada território tem as suas especificidades. 

Ainda assim, a experiência internacional permite identificar boas práticas. Em Pittsburgh (EUA) 

conseguiu-se incentivar o desenvolvimento urbano através da fiscalidade sobre a propriedade 

imobiliária. Neste caso, foi implementada uma reforma fiscal, nos anos 80, onde se aplicou uma taxa 

sobre o valor do solo cinco vezes superior à taxa aplicada sobre o valor das benfeitorias existentes, 

resultando num aumento considerável do nível de construção, de crescimento urbano e de receitas 

locais (Schwab e Oates, 1997). Ou seja, este tipo de instrumento fiscal teve impactes bastante positivos 

tanto a nível financeiro como a nível de planeamento urbano, pois ao mesmo tempo que as receitas 

aumentavam, os proprietários de solos sem utilização ou sem infraestruturas, sendo penalizados 

fiscalmente, eram incentivados a realizar a sua concretização, promovendo-se desta forma o bom 

aproveitamento dos solos.  

Além das dificuldades em executar este tipo de articulação, ainda se constata que em Portugal não 

houve um grande desenvolvimento nesta matéria porque, durante vários anos, a estrutura das finanças 

locais assentava em dinâmicas de expansão urbana (Correia, 1996). Porém, a realidade mudou e já 

não se observa expansão urbana na maior parte dos municípios em Portugal, fator que contribuiu para 

a inadequação dos instrumentos fiscais em discussão. 

Assim, conclui-se que é preciso estudar e experienciar melhor como se pode compatibilizar a 

fiscalidade imobiliária com as políticas locais de solos, algo que se pode explorar no seguinte caso de 

estudo.  
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3. Caso de Estudo: Município de Almada 

A escolha do concelho de Almada para analisar as relações entre as políticas urbanas e a fiscalidade 

do imobiliário, de forma a que se possam retirar ilações relevantes tendo em vista a construção de um 

modelo sustentável de financiamento local, justifica-se pelas seguintes razões: 

 É um dos concelhos com mais população de Portugal; 

 Está inserido na Área Metropolitana de Lisboa (AML), região em que as dinâmicas de expansão 

urbana tiveram uma forte expressão, nas últimas décadas; 

 A evolução das dinâmicas de mercado imobiliário tem acompanhado as dinâmicas crescimento 

de demográfico e socioeconómico;   

 Trata-se de um território com bastante heterogéneas do ponto de vista urbanístico. 

Este município localiza-se a sul da cidade de Lisboa, na margem sul do rio Tejo, constituindo-se como 

uma parte integrante da Região Metropolitana de Lisboa e está, atualmente, dividido em cinco 

freguesias: Costa da Caparica; Caparica e Trafaria; Charneca da Caparica e Sobreda; Laranjeiro e 

Feijó; e União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas. Estas freguesias têm 

características distintas umas das outras, contribuindo para a diversidade de atributos deste caso. 

Nas últimas décadas, nomeadamente após a construção da ponte 25 de Abril, Almada sofreu um 

grande crescimento demográfico e urbano (ver na figura 22, à direita), pois esta infraestrutura permitiu 

aos habitantes deste concelho um acesso rápido de carro a Lisboa (É só a partir de 2011, que se 

observa uma fase de decréscimo populacional).  Assim, e devido ainda ao facto de os valores dos solos 

serem inferiores aos de Lisboa, este subúrbio tornou-se, principalmente, num dormitório para muitas 

pessoas que trabalham na capital e fazem movimentos pendulares diários. 

 

 

Figura 22 - Divisão de Almada por freguesias (à esquerda) e evolução do nº de habitantes no concelho de Almada entre os anos 

de 1900 e 2016 (à direita) 

Fontes: INE e PORDATA (acedidos em Maio de 2018) 
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Com este aumento da população e, consequentemente, com a forte expansão urbana verificada a partir 

dos anos 60, que gerou dinâmicas fortes de transformação de solo rústico em solo urbano, houve 

grandes necessidades de infraestruturação, logo foi preciso financiamento para que a câmara pudesse 

construir e oferecer melhores condições aos seus habitantes.  

Estas particularidades tornam este caso de estudo relevante na medida em que se pode observar o 

modo como o IMI, o IMT e a TMU se tornaram instrumentos fiscais bastante proveitosos 

financeiramente para esta câmara, principalmente com o aumento da população e das áreas urbanas 

do concelho até à primeira década do presente século. Através deste aumento demográfico, o governo 

local de Almada conseguiu tirar partido destes instrumentos de financiamento para reforçar a sua 

autonomia económica e financeira em relação ao governo central e para poder desenvolver o município. 

Assim, foi possível, por exemplo, ampliar as principais redes de abastecimento de água e saneamento, 

incluído as primeiras estações de tratamento de água, bem como melhorar a rede de transportes 

públicos (Baptista e Silva, 1989). Ou seja, enquanto houve atração de população para o concelho, 

houve aumento da procura por habitação e, consequentemente, mais construção. Isto estimulou o 

mercado imobiliário o que, como já foi referido anteriormente, faz aumentar diretamente as receitas 

provenientes do IMI, do IMT e da TMU. 

Porém, também se observa que as políticas fiscais tiveram de mudar a partir do momento em que 

deixou de haver crescimento demográfico, o que coincide também com o início dos tempos da crise 

imobiliária que houve em Portugal. Ao entrar nesta fase de estagnação na última década, Almada teve 

de reformular as suas formas de tributação, principalmente do IMI, para compensar as quebras de 

dividendos que tinham origem no IMT e na TMU, bem como para voltar a atrair cidadãos para residir 

no concelho, sobretudo jovens. 

Por conseguinte, estes instrumentos tributários também têm funcionado como instrumentos de políticas 

de solos em Almada nos últimos 50 anos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do 

município. Tal facto, constitui mais uma excelente razão pela qual este caso será analisado, tendo em 

vista o tema desta dissertação. Assim, será ainda oportuno abordar a evolução e o papel do Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Almada na execução de políticas de solos e no modo como este se articula 

com os instrumentos de fiscalidade sobre a propriedade.  

O PDM de Almada (PDM-A) é o principal instrumento de gestão e ordenamento do território a nível 

local, tendo sido aprovado pela Assembleia Municipal de Almada em 1993, ratificado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 5/97, de 5 de dezembro de 1996, e publicado no Diário da República, 1.ª 

Série-B, a 14 de janeiro de 1997. Contudo, este instrumento de gestão territorial encontra-se, 

atualmente, a ser revisto, em virtude da mudança de paradigma da realidade local. 

Portanto, a forma como os instrumentos fiscais sobre a propriedade são modelados tem de ir ao 

encontro não só das necessidades financeiras da câmara, mas também dos objetivos do PDM e dos 

outros Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) que incidem sobre Almada. Logo, à luz do atual contexto 

de revisão do PDM, interessa perceber qual foi o papel que os instrumentos de fiscalidade sobre a 

propriedade imobiliária tiveram enquanto formas de financiamento e de execução de políticas de 

ordenamento do território, assim como qual a função que poderão vir a desempenhar no futuro. 
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3.1 Breve enquadramento 

3.1.1 História de Almada 

Até ao século XIX, Almada era uma zona rural com pouca população, sendo que o seu porto e a sua 

localização estratégica eram os únicos atributos relevantes. Na segunda metade do século XIX, com a 

industrialização que ocorreu um pouco por todo o país, este concelho testemunha o seu primeiro grande 

Boom de crescimento a nível populacional e de desenvolvimento de infraestruturas. Neste período, há 

um notório crescimento urbano, sobretudo nas zonas de Almada, Cova da Piedade e Cacilhas, muito 

devido ao aumento das indústrias de fiação e tecelagem, dos estaleiros navais, da moagem e da cortiça 

(CMA, 2018).  

No entanto, só após o término da construção da ponte em 1966 é que o concelho passou a ser dos 

mais procurados do país, pois esta infraestrutura aproximou Almada de Lisboa. Assim, a partir dos anos 

60 acaba-se o ciclo de Almada industrializada e associativista, iniciando-se o período de Almada 

infraestruturada (CMA, 2018). Neste período, ocorre o segundo Boom a nível populacional e de 

desenvolvimento de infraestruturas, onde a localidade de Almada até passa de vila a cidade em 1973 

(CMA, 2018). 

Com a revolução de 25 de Abril de 1974 surge o poder local, conferindo autonomia à câmara municipal 

de Almada e permitindo que esta pudesse definir as suas estratégias financeiras e de ordenamento do 

território. Consequentemente, nos anos seguintes ocorre a construção de inúmeras infraestruturas e 

equipamentos públicos, bem como o desenvolvimento de serviços públicos e de transportes. Por 

exemplo, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Interconcelhio de Ordenamento da 

Circulação foram concluídos (CMA, 2018). 

A partir dos anos 90, entra-se num novo ciclo denominado Almada desenvolvida (CMA, 2018). Neste 

período mais recente, houve um forte investimento em equipamentos, espaços verdes e na ampliação 

da estrutura viária. Foi também nos anos 90 que o PDM conseguiu aprovação e que começou a 

funcionar o comboio da ponte, aumentando e melhorando a mobilidade entre Almada e Lisboa (CMA, 

2018). Ainda se verificou um aumento do interesse da população jovem pelo concelho devido à 

expansão da FCT-UNL, do Instituto Piaget e ainda pela entrada em funcionamento do Instituto Superior 

de Ciências da Saúde e da Escola Egas Moniz, contribuindo para a afirmação do ensino superior na 

região (CMA, 2018). 

Mais recentemente, ao longo da primeira década do presente século, o paradigma de Almada muda 

novamente, entrando desta vez num ciclo de consolidação e mesmo estagnação, como já mencionado 

anteriormente. O crescimento do espaço urbano abrandou, pois a procura por este concelho estagnou 

e deixou de ser uma localização muito atrativa para residir, o que resultou num decréscimo 

populacional. Assim, foi necessário rever o PDM de modo a ajustar as políticas de solos e as políticas 

financeiras ao novo enquadramento (CMA, 2008). 
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3.1.2 Características Geográficas 

Como já se mencionou, Almada localiza-se na AML. E dentro da AML, é pertinente referir que este 

concelho se insere no Arco Ribeirinho Sul (ARS), possuindo assim uma posição geográfica favorável e 

atrativa. 

Além disso, pode-se classificar Almada como um território bastante heterogéneo, resultado da 

diversidade de características das várias unidades territoriais do município. Portanto, é pertinente 

perceber como se caracterizam as diferentes unidades morfológicas que servem de áreas de estudo 

na atual revisão do PDM. Até porque, como já foi referido na secção 2.3.1 (referente ao IMI), o 

coeficiente de localização da fórmula de cálculo do VPT é determinante no modo como se aplica o IMI, 

pois este parâmetro influencia fortemente as receitas municipais e poderá vir a ter um papel 

preponderante no ordenamento do território. 

Na figura 23 verifica-se a localização de Almada na AML, bem como se observam as unidades 

morfológicas que constituem Almada (identificadas no âmbito da atual revisão do PDM):  

  

Figura 23 - Localização de Almada na AML (à esquerda) e divisão do concelho por unidades morfológicas consideradas na atual 

revisão do PDM-A (à direita) 

Fonte: CMA, 2015 

Área A – Cidade Alargada 

Esta zona do concelho engloba duas freguesias: a União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, 

Pragal e Cacilhas e a União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó. É uma área constituída por um 

aglomerado urbano denso e consolidado, onde se concentram diversos equipamentos e serviços 

municipais, que inflacionam o valor dos solos desta área. É também a zona com mais residentes e 

maior densidade populacional do concelho, o que influencia bastante as receitas provenientes do IMI. 

Além disso, a sua localização geográfica permite constituir-se como uma dupla centralidade, pois situa-

se no ARS e muito próximo da capital. Esta área é constituída por duas subzonas distintas: Norte e Sul. 
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A parte norte é constituída principalmente por áreas comerciais, equipamentos de utilização coletiva e 

uma concentração maior de transportes coletivos. Por outro lado, a zona sul é mais residencial. 

Área B – Frente Ribeirinha e Vale Central 

A Área B é constituída essencialmente pelas zonas do Monte da Caparica e de Almada Poente, sendo 

delimitada a norte pelo rio Tejo e a Sul pela linha de festo e de transição para os vales interiores. A 

grande parte dos solos são de uso agrícola e florestal, embora existam ainda alguns equipamentos de 

uso industrial. Nas áreas de carácter agrícola, ainda se podem observar pequenos aglomerados de 

cariz rural e nas zonas costeiras pode-se observar atividade fluvial e piscatória. Desta forma, a 

densidade populacional e o nº de edificações são relativamente baixos, logo, a contribuição desta zona 

para as receitas de IMI e IMT não são muito significativas. No entanto, este território é considerado 

uma área de oportunidade, pois tem potencial para a expansão da cidade de Almada. Ou seja, a Frente 

Ribeirinha e Vale Central poderá vir a ser uma extensão do centro urbano de Almada e, 

consequentemente, poderá aumentar as receitas locais. Para além da expansão da cidade de Almada, 

esta zona poderá servir ainda de espaço de expansão da Universidade Nova de Lisboa (UNL). Ainda 

se observa a existência de um forte sistema de acessibilidades neste território, que funciona como um 

importante complemento para todo o concelho.  

Área C – Eixo Atlântico 

A Área C corresponde a toda a faixa costeira oeste do concelho de Almada, englobando a Trafaria, a 

Costa da Caparica e a Fonte da Telha. Possui uma identidade expressiva de ligação com o mar e as 

atividades piscatórias, mas também se observam diversas zonas urbanas, agrícolas e florestais. Devido 

à sua extensa frente de praias, a sua vocação dominante é o turismo, tal como o Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) em vigor preconiza. Assim, 

verifica-se um número elevado de construções que funcionam como segunda habitação. Portanto, 

nesta parte do concelho deve-se explorar políticas de solos no sentido de tirar o máximo partido das 

atividades turísticas, pois muitos dos proprietários desta zona não residem em Almada 

permanentemente, logo, constituem receitas provenientes do exterior do município. Essas medidas não 

se limitam a parâmetros do IMI e IMT ou aos regulamentos preconizados nos instrumentos de gestão 

territorial (IGT), pois as Taxas Municipais de Urbanização (TMU) adquirem um papel preponderante 

nesta área. 

Área D – Vales 

A Área D possui um carácter predominantemente urbano, abrangendo os aglomerados da Sobreda e 

de Vale Figueira. O espaço rural é reduzido e existem várias áreas urbanas de génese ilegal (AUGIs).  

Este território tem uma dinâmica urbanística forte, com um número elevado de alvarás de loteamento 

emitidos. O principal problema no crescimento urbano desta zona são as áreas urbanas de génese 

ilegal (AUGIs), que têm de ser legalizadas e integradas pois contornaram as cargas fiscais e os 

regulamentos municipais a que estariam sujeitas, nomeadamente a TMU. 
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Área E – Planalto Interior Norte 

A Área E situa-se no interior do concelho de Almada e engloba as zonas da Charneca da Caparica e 

do Vale da Cavala. É um território caracterizado principalmente pela Paisagem Protegida da Arriba 

Fóssil da Costa da Caparica (PPAFCC) e por habitações unifamiliares que conferem um carácter algo 

rural, possuindo uma densidade populacional baixa. Portanto, é uma zona predominantemente 

residencial e com um crescimento urbano notório, embora condicionada pelos valores naturais e 

paisagísticos e com problemas ao nível de AUGIs.  

Área F – Planalto Interior Sul 

À semelhança da Área E, o Planalto Interior Sul possui também uma baixa densidade populacional e 

caracteriza-se por conter os aglomerados urbanos das Quintinhas e da Aroeira. Nesta área, as AUGIs 

também constituem um problema para o município, sobretudo na Aroeira, pois muitas destas áreas não 

se encontram regularizadas e continuam a alastrar-se. A Aroeira ainda se caracteriza pelo 

empreendimento turístico existente no local, com um número considerável de imóveis que funcionam 

como segunda habitação ou habitação sazonal.  

3.1.3 Demografia 

Como já foi exposto anteriormente (na figura 22), Almada testemunhou um crescimento urbano e 

populacional muito significativo a partir dos anos 60, tendo começado a estabilizar apenas 

recentemente, por volta de 2010. Portanto, o paradigma atual deste concelho é de estagnação e até 

algum decréscimo do seu número de residentes. 

 
 

Figura 24 - Evolução da densidade populacional do concelho de Almada entre 2009 e 2016, em habitantes por Km2 

Fonte: PORDATA (acedido em Junho de 2018) 

Como a figura 24 demonstra, a quebra da densidade populacional de Almada nos últimos anos revela 

o decréscimo populacional a nível local. No entanto, Almada continua a ser o 8º município mais denso 

no país, mas com realidades muito distintas dentro do próprio concelho, como se referiu no ponto 

anterior (secção 3.1.2). 

Apesar de ser ainda um território com uma população jovem, o envelhecimento da população tem vindo 

a acentuar-se também nos últimos anos. A seguinte figura demonstra esse envelhecimento: 
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Figura 25 - Evolução do índice de envelhecimento da população de Almada, em número de idosos por cada 100 jovens, entre 

2010 e 2017 

Fonte: PORDATA (acedido em Junho de 2018) 

Embora a percentagem de jovens não tenha diminuído significativamente, o aumento da população 

idosa é que tem contribuído para o envelhecimento de Almada, fenómeno que acontece, em geral, em 

todo o país. Esta realidade tem tendência a agravar-se no futuro, devido, principalmente, à diminuição 

cada vez mais acentuada da natalidade e do aumento da esperança média de vida das pessoas. 

Também se constata que o número de jovens adultos (dos 25 aos 34 anos) a residir neste município 

tem vindo a reduzir-se nos últimos anos. Embora ainda haja um número de habitantes desta faixa etária 

muito significativo, o concelho de Almada tem vindo a perder atratividade para este segmento de 

população, que tem preferido residir noutras zonas da AML. Por outro lado, o número de residentes 

com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos tem-se mantido constante, muito graças ao polo 

universitário existente, que atrai muitos jovens estudantes para Almada. Na seguinte figura pode-se 

constatar como tem evoluído o número de residentes jovens no município: 

 
 
 

Figura 26 - Evolução da população jovem em Almada 

Fonte: PORDATA (acedido em Junho de 2018) 

Contudo, ainda se pode caracterizar Almada, no geral, como um concelho jovem e com bastantes 

potencialidades de atrair pessoas destas faixas etárias, pois a sua proximidade a Lisboa será sempre 

um fator preponderante. Assim, a posição geográfica privilegiada de Almada na AML permite aos seus 

habitantes trabalhar em Lisboa todos os dias.  

A tabela 3 demonstra bem essa evidência através das percentagens de habitantes que trabalham nos 

seus concelhos de origem, no ARS: 
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Tabela 3 - Percentagem de habitantes que trabalha dentro do seu próprio concelho de residência no ARS (%) 

Fonte: Censos 2011, INE 

 

Esse fenómeno também está bem expresso nos dados recolhidos pelo INE sobre os movimentos 

pendulares diários das populações do ARS: 

 
 
 

Figura 27 - Proporção de movimentos pendulares das populações nos concelhos do ARS em 2011, em percentagem (%) 

Fonte: Censos 2011, INE 

Portanto, observa-se que em Almada mais de metade dos seus moradores trabalham fora da sua 

jurisdição local e que cerca de 60% das pessoas saem diariamente do município para estudar ou 

trabalhar.  

Como já foi referido anteriormente, Almada também se caracteriza pela sua heterogeneidade de 

territórios, e isso reflete-se nas assimetrias demográficas existentes entre as diversas áreas. 

A figura 28 mostra como se distribuíam, geograficamente, os 174030 habitantes de Almada no ano de 

2011: 

 
 

Figura 28 - Distribuição geográfica da população de Almada em 2011, em percentagem (%) 

Fonte: Censos 2011, INE 

Assim, fica evidente que a maior parte da população se concentra mais na zona da Cidade Alargada. 

Aliás, a densidade populacional e a densidade de alojamentos demonstram também essa realidade, 

como se observa nas figuras 29 e 30: 



52 

 

 
 
 

Figura 29 - Densidade populacional nas diferentes unidades territoriais de Almada em 2011 

Fonte: Censos 2011, INE 

 
 
 
 
 

Figura 30 - Densidade de alojamentos nas diferentes unidades territoriais de Almada em 2011 

Fonte: Censos 2011, INE 

Por fim, interessa perceber como é que o poder de compra dos habitantes de Almada tem evoluído, 

visto ser mais um indicador económico-demográfico relevante para a análise em questão. Nota-se pela 

figura 31 que o poder de compra esteve constantemente a subir até aos anos 2000, período em que 

houve um ligeiro decréscimo devido à crise de 2008, até estabilizar recentemente nos anos 10. 

Atualmente, o poder de compra da população de Almada é inferior aos valores dos anos 90, mas 

encontra-se estabilizado: 

 

Figura 31 - Evolução do poder de compra per capita da população do concelho de Almada, em percentagem (%). 

Fonte: PORDATA (acedido em Junho de 2018) 

Este retrato demográfico é fundamental para compreender como é que o estado financeiro local deste 

município evoluiu ao longo das últimas décadas, pois as características da população influenciam 

diretamente os valores das receitas provenientes de tributações fiscais. Assim, será possível avaliar 

que fatores e estratégias contribuíram para a autonomia e sustentabilidade do quadro financeiro de 

Almada, bem como entender as razões pelas quais se decidiu rever o PDM desta autarquia. 
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3.2 Políticas de Solos: PDM-A Original e os Novos Objetivos da Atual Revisão do PDM 

De modo a perceber melhor como é que o território do concelho de Almada evoluiu, é oportuno verificar 

como têm sido conduzidas as políticas de ordenamento do território a nível local. Para tal, observaram-

se os princípios basilares que serviram de base à elaboração do PDM-A, assim como os novos 

objetivos que motivam a sua revisão.   

O PDM de Almada começou a ser elaborado após 1974, mas só entrou em vigor em meados dos anos 

90, como foi referido no início do capítulo 3. Desde então, tem servido de guia ao planeamento 

municipal, onde as principais medidas foram (CMA, 2008): 

 A consolidação da área de Almada/Cacilhas/Cova da Piedade como centro administrativo e 

cultural do concelho, e expansão do mesmo segundo os eixos Pragal/Monte da Caparica e Cova 

da Piedade/Laranjeiro 

 O desenvolvimento das zonas da Costa da Caparica e da Charneca como centros urbanos 

secundários 

 O desenvolvimento de uma área turística, de lazer e de recreio a estabelecer-se marginalmente 

às frentes de mar, desde o Monte de Caparica à Aroeira, passando pela Trafaria e Costa da 

Caparica 

 A consolidação do eixo industrial de Vale Rosal – V. Figueira 

 O controlo da expansão industrial na frente ribeirinha 

 O desenvolvimento de uma estrutura verde contínua na zona dos Vales 

 A desdensificação das zonas de Quintinhas/Aroeira, Vale Mourelos/Funchalinho e Vila 

Nova/Capuchos 

Assim, foi possível estabelecer diretrizes a fim de desenvolver e alterar o território do concelho de 

Almada. Por exemplo, o PDM-A delimitou as áreas de usos agrícola de modo a implementar uma 

agricultura que correspondesse às exigências ambientais de então, e suportou a decisão do município 

em isentar a 100% a TMU de empresas ligadas à tecnologia (como foi o caso do Parque de Ciência e 

Tecnologia) e em isentar a 80% a TMU de empreendimentos turísticos (Vale Ferreira, 2013), para 

promover o turismo e a investigação científica.  

Para obter terrenos para a construção de equipamentos coletivos, o PDM-A concebeu um mecanismo 

de perequação compensatório baseado na definição de parâmetros urbanísticos, nomeadamente, o 

parâmetro de cedência e o parâmetro de edificabilidade equivalente. Neste modelo, foram 

estabelecidos três parâmetros específicos: um parâmetro de cedência para equipamentos de nível local 

(a construir na operação de loteamento em questão), um parâmetro de cedência para equipamentos 

de nível municipal (a realizar na unidade operativa de planeamento e gestão correspondente) e um 

parâmetro de edificabilidade equivalente, que determina direitos aos proprietários de terrenos afetos a 

estes usos. Assim, foi possível reduzir despesas da câmara relativas a equipamentos e, em simultâneo, 

garantir o princípio da transparência e da equidade da gestão autárquica (CMA, 2008). 

A execução do PDM-A permitiu também que, aos poucos, se conseguissem legalizar diversas AUGIs, 

funcionando como um regulamento dos solos. Assim, até 2007 foram reconvertidos com sucesso cerca 
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de 585,2 hectares de AUGIs, correspondentes a 42% do total em toda a jurisdição local (CMA, 2008). 

Desta forma, este instrumento de gestão territorial conseguiu aumentar a eficácia da tributação do IMI, 

do IMT e da TMU, pois fez com que todas as propriedades imobiliárias das AUGIs reconvertidas 

pudessem ser devidamente tributadas, contribuindo para a autonomia e sustentabilidade financeira do 

governo local. Deste modo, pode-se concluir que o PDM-A teve, e ainda tem, um papel multifacetado 

na medida em que regulamenta e define os usos dos solos e as estratégias de desenvolvimento 

regional, ao mesmo tempo que contribui para que os modos de financiamento local sejam mais 

eficazes, justos e equitativos. Assim, foi possível conferir maior coesão e dinamismo ao 

desenvolvimento territorial, bem como estabelecer as primeiras articulações entre políticas de solos e 

instrumentos fiscais sobre a propriedade imobiliária. 

Como resultado, concretizaram-se inúmeros projetos a nível concelhio, nomeadamente na 

infraestruturação do município, na sua beneficiação em equipamentos coletivos e serviços públicos, na 

valorização do ambiente e na melhoria do seu sistema de acessibilidades e transportes (Vale Ferreira, 

2013). Assim, Almada conseguiu reforçar a sua posição de centralidade no contexto geral da AML e 

evoluir no seu panorama socioeconómico, bem como logrou promover o turismo e impor-se como 

protagonista na área do lazer. 

Portanto, quando se elaborou este PDM, as políticas urbanas assentavam fortemente em pressupostos 

de expansão urbana, fenómeno que, como se verificou nos capítulos anteriores, ocorreu até aos anos 

10 deste século. No entanto, devido ao decréscimo populacional dos últimos anos e à crise de 2008, 

foi preciso atualizar os objetivos e as estratégias para este território. Por isso é que, atualmente, o PDM-

A se encontra em processo de revisão, tendo em vista a já referida alteração da realidade local. Por 

conseguinte, as futuras políticas urbanas terão como objetivos fundamentais (CMA, 2015): 

 Fortalecer o papel de Almada como centralidade de nível superior da AML 

 Acentuar o carácter multifuncional do município 

 Manter a aposta no desenvolvimento do Pólo Universitário e de Inovação 

 A afirmação de Almada como local de competitividade e inovação 

 Valorização dos espaços públicos 

 Planeamento urbano que garanta o uso criterioso dos recursos naturais 

 Melhorar as acessibilidades às múltiplas funções do território, através da diversificação e 

intermodalidade do sistema urbano de transportes 

 Expansão da rede de metro 

 Limitar a expansão urbana dispersa e difusa 

 Promover a requalificação de tecido urbano 

 Promover a qualidade ambiental e paisagística 

Assim sendo, estes serão os próximos desafios deste governo local, logo, tanto as políticas de solos 

como os instrumentos fiscais sobre o imobiliário deverão adaptar-se a estas pretensões num futuro 

próximo. Aliás, mais adiante nesta dissertação discutir-se-á mais detalhadamente como é que o PDM 

se poderá relacionar melhor com os instrumentos de fiscalidade imobiliária. 
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3.3 O Mercado Imobiliário 

As dinâmicas de mercado imobiliário têm uma influência muito significativa no volume de receitas 

municipais, nomeadamente nas receitas provenientes da coleta do IMI e do IMT, e assumem maior 

relevância nos municípios localizados nas principais áreas metropolitanas do país. 

Por isso, torna-se imprescindível perceber como tem evoluído o mercado imobiliário em Almada, onde 

se começa por constatar, pela figura 32, que houve um crescimento do valor médio dos prédios 

transacionados até ao período de contração do mercado imobiliário que se fez sentir, sobretudo, a partir 

de 2011, devido à crise económica e financeira que afetou Portugal. Porém, também se observa que 

nos últimos anos houve uma recuperação e uma estabilização neste sector da economia. 

 
 

Figura 32 - Evolução do valor médio dos prédios transacionados no município de Almada, em euros 

Fonte: PORDATA (acedido em Junho de 2018) 

Na figura 33, representa-se a evolução dos valores médios de avaliação bancária das habitações, por 

m², nos concelhos do ARS e em Lisboa. Isto é, qual é o preço de mercado, em média, de um metro 

quadrado de alojamento: 

 

Figura 33 - Evolução dos valores médios de avaliação bancária das habitações por m² nos concelhos do ARS e no concelho de 

Lisboa, em euros 

Fonte: PORDATA (acedido em Junho de 2018) 

A partir deste gráfico pode-se conferir que Almada é o município do ARS onde os seus solos, em média, 

valem mais, dada a sua maior proximidade a Lisboa, principalmente. Porém, observa-se também que 

houve uma perda de valor das propriedades imobiliárias nos últimos anos, embora tenha ocorrido uma 

recuperação recentemente. Contudo, os valores dos imóveis em Almada continuam bastante abaixo 

dos valores observados em Lisboa. 

A principal ilação que se retira é de que Almada pode beneficiar mais do IMT em períodos em que o 

mercado imobiliário esteja mais ativo. Esta conclusão resulta do que foi estudado nesta dissertação, 
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onde se constatou que os municípios onde as dinâmicas de mercado imobiliário são maiores tendem a 

beneficiar mais da coleta de impostos sobre as transações de imóveis (do IMT neste caso de estudo).  

Também no âmbito da fiscalidade imobiliária é oportuno verificar a evolução do número de habitações 

que são usadas como segunda residência. Ou seja, para além dos usos residenciais, certas zonas de 

Almada, acolhem um número considerável de alojamentos de segunda residência. A seguinte figura 

assinala as quantidades de propriedades imobiliárias que são usadas como residências habituais, 

como segundas residências ou que estejam desocupadas:  

 
 
 

Figura 34 - Quantidades de habitações em Almada segundo os seus usos, em 2011 

Fonte: Censos 2011, INE 

Segundo a figura 34, verifica-se que existe uma porção considerável de casas que são usadas apenas 

como segundas residências e cuja tributação deve ser efetuada segundo critérios diferentes dos 

convencionais. Isto é, o facto de se utilizar um imóvel apenas como segunda residência (para ocupação 

sazonal ou de lazer) deve constituir-se como um parâmetro que inflacione o VPT do IMI a cobrar ou 

como um fator que aumente o valor de IMT e TMU a tributar, pois os proprietários destes alojamentos 

não vivem neles permanentemente. Assim, esta estratégia funciona como um modo de combater a 

especulação imobiliária, pois beneficia os residentes de Almada e retira proveitos de quem não reside 

no concelho, ao mesmo tempo que contribui para as receitas da câmara. Para além dos fogos usados 

como primeiras e segundas habitações, pode-se constatar que ainda existem 9891 fogos 

(aproximadamente 10% do total de fogos) que estão desocupados. 

Na figura 35 pode-se notar como evoluiu a percentagem, de 1991 a 2011, de segundas residências 

nas diversas áreas do território de Almada. Estes dados mostram como a Costa da Caparica e a 

Charneca são os locais preferidos para o turismo, pois é nestes sítios que se vê maior nº de habitações 

destinadas a usos de 2ª residência. Também na Trafaria se verifica um nº significativo deste tipo de 

habitações, embora não tão alto como na Costa da Caparica ou na Charneca. No entanto, é notório 

que as percentagens de 2ª residências nestas 3 zonas têm descido desde 1991, enquanto que no resto 

do concelho se têm mantido praticamente constantes.  
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Figura 35 - Proporção de alojamentos de 2ª residência nas diferentes zonas do concelho de Almada, em 1991, 2001 e 2011 

Fonte: CMA (2008) e Censos 2011 (INE) 

No entanto, é notório que as percentagens de 2ª residências nestas 3 zonas têm descido desde 1991, 

enquanto que no resto do concelho se têm mantido praticamente constantes.  

Esta análise ao mercado imobiliário contribui para a compreensão de como é que os instrumentos 

fiscais sobre a propriedade, nomeadamente o IMI, o IMT e a TMU, funcionaram nas últimas décadas 

em Almada, assim como quais serão as suas perspetivas de utilização no futuro da gestão autárquica. 

Posto isto, de seguida importa analisar o enquadramento financeiro do município deste caso de estudo.  

3.4 Finanças Municipais 

Neste capítulo pretende-se caracterizar a evolução e o enquadramento financeiro municipal, de modo 

a perceber como é que se consegue alcançar um modelo de financiamento local sustentável e qual o 

papel que a fiscalidade do imobiliário pode desempenhar neste âmbito e no contexto do PDM-A.  

Por conseguinte, efetuou-se, em primeiro lugar, um levantamento dos dados sobre as receitas e as 

despesas totais locais entre 2003 e 2016, para se poder comparar dois períodos importantes da história 

recente: o antes e o após a crise financeira de 2008. Assim, na figura 36 pode-se observar a evolução 

dos proveitos e das despesas desta câmara: 

 

Figura 36 - Evolução das receitas e despesas de Almada entre 2003 e 2016, em milhares de € 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

É possível constatar neste gráfico, em primeiro lugar, que houve flutuações nas receitas e despesas 

da câmara de Almada devido a dois fatores importantes: a reforma fiscal de 2003 e a já mencionada 

crise económica de 2008. Quanto à reforma fiscal de 2003, que introduziu a tributação do IMI e do IMT, 

verifica-se que esta causou um aumento significativo das receitas locais, que se comprova pela 
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diferença considerável entre os valores de 2003 e 2004 (em 2003 a câmara angariou à volta de 72 

milhões de euros, enquanto que em 2004 arrecadou quase 87 milhões de euros). Por outro lado, devido 

à crise de 2008 e ao seu impacte no sector da construção e do imobiliário, os valores das receitas e 

despesas baixaram entre 2010 e 2014, voltando a aumentar só a partir de 2015. 

Apesar das flutuações nas receitas, estas têm conseguido manter-se quase sempre superiores às 

despesas. Somente em 2009 é que se registou um saldo anual bastante negativo, devido à tendência 

crescente da despesa e à queda dos proveitos já mencionada. Os anos de 2008 e 2016 também 

registaram saldos ligeiramente negativos, mas muito menos acentuados em comparação com o ano 

de 2009 e facilmente recuperáveis através dos restantes resultados positivos alcançados nos outros 

anos.  

É ainda possível constatar, entre 2010 e 2014, a existência de um desinvestimento e de uma contenção 

dos gastos, de modo a que as finanças de Almada se pudessem equilibrar e adaptar à nova realidade 

pós-crise, resultado das imposições exigidas pela Tróika. Só a partir de 2015 é que voltou a haver 

investimento e, consequentemente, aumento dos gastos. Porém, esse aumento foi acompanhado por 

um ligeiro aumento das receitas locais, por isso é que a autarquia de Almada conseguiu obter um saldo 

positivo em 2015. Em suma, o município de Almada tem conseguido cobrir os seus gastos, apesar das 

alterações de paradigmas que se sucederam ao longo dos anos. 

Outra forma de financiamento que permite aos governos locais investir em infraestruturas e desenvolver 

o seu território é a obtenção de empréstimos. Por essa razão, a dívida local constitui-se como mais um 

indicador do estado das finanças locais. Na figura 39 pode-se observar como evoluiu a dívida da 

câmara de Almada no período entre 2003 e 2016:   

 

Figura 37 - Evolução da dívida de Almada entre 2003 e 2016, em milhares de € 

Fonte: Portal autárquico (acedido em Julho de 2018) 

Também neste parâmetro se diferenciam bem os períodos antes e após a crise. Até ao ano de 2009, a 

dívida da câmara apresentava uma tendência decrescente, depois, devido à crise, a dívida pública local 

disparou, alcançando um valor máximo em 2011. A partir de 2011, novamente devido às influências da 

Tróika, os valores da dívida voltaram a baixar incessantemente até 2016. Ou seja, a Troíka impôs uma 

série de medidas, entre as quais os limites ao endividamento público, que, aliadas a um novo paradigma 

de desinvestimento e contenção urbana, resultaram numa contração da dívida nos anos mais recentes. 

Portanto, pode-se concluir, em primeiro lugar, que até 2009 não houve necessidades de aumentar o 

endividamento, embora dominassem as políticas de investimento local e de expansão urbana. Logo, 
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pode-se dizer que a crise e o grande aumento da despesa em 2008 e 2009 foram os principais 

responsáveis pelo aumento da dívida entre 2009 e 2011, que teve o impacto negativo que se observa 

na figura 38 e que, posteriormente, obrigou a câmara a conter as suas despesas. 

Também se pode constatar que, após a crise, foi o panorama de estagnação económico e demográfico 

que originou as políticas de contenção urbana, pois deixou de haver tantas necessidades de 

infraestruturação e as receitas locais eram insuficientes para tal. Esta nova realidade, aliada à ligeira 

recuperação das receitas locais em 2015, permitiu diminuir as dívidas desta autarquia. 

3.4.1 Receitas Locais de Almada 

Para compreender como evoluíram as receitas nesta câmara, é pertinente avaliar quais foram as fontes 

e os instrumentos fiscais que se revelaram mais eficazes. Nas figuras 38, 39, 40 e 41 consegue-se 

perceber como é que as diversas categorias de receitas foram evoluindo desde 2003, sendo que as 

figuras 38, 39 e 40 são referentes às receitas correntes e que a figura 41 refere-se às receitas de capital: 

 

Figura 38 – Evolução das receitas correntes totais entre 2003 e 2016, em milhares de € 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

 

Figura 39 – Evolução dos ganhos dos diferentes tipos de receitas correntes de Almada entre 2003 e 2009, em milhares de € 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 
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Figura 40 – Evolução dos ganhos dos diferentes tipos de receitas correntes de Almada entre 2010 e 2016, em milhares de € 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

 

Figura 41 – Evolução dos ganhos dos diferentes tipos de receitas de capital de Almada entre 2003 e 2016, em milhares de € 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

Nestas figuras, é possível concluir que grande parte dos proveitos totais são constituídos por receitas 

correntes, em comparação com as receitas de capital que têm um contributo residual. Portanto, as 

fontes de financiamento correspondentes a receitas correntes terão maior ênfase neste caso de estudo. 

Através da figura 38, nota-se que os valores das receitas correntes acompanham mais ou menos as 

tendências de variação das receitas totais, devido precisamente ao facto de estas corresponderem à 

proporção maior dos proveitos totais. Além disso, também se constata que, desde 2003, as receitas 

correntes têm vindo sempre a aumentar, tendo havido dois períodos notórios de aumento destas 

remessas: o período antes da crise de 2008 e o período após a reavaliação geral dos imóveis de 2012, 

imposta pela Troika. 

Até ao ano de 2008, as receitas correntes subiram bastante, tendo havido apenas uma ligeira quebra 

entre 2004 e 2005. Contudo, a diferença entre 2003 e 2008 é muito acentuada, pois enquanto que em 

2008 este tipo de receitas gerava 72 milhões de €, em 2003 contribuía apenas com 53 milhões de €. 

Mais uma vez se prova o efeito positivo da reforma fiscal de 2003, pois contribuiu para gerar grandes 

aumentos de receitas correntes em Almada. 
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Entre 2008 e 2012, as receitas correntes mantiveram-se, no geral, constantes, apenas com ligeiras 

flutuações, sendo a crise o principal fator de estagnação do crescimento destas fontes de 

financiamento. No entanto, como já foi referido, com a reavaliação geral dos imóveis levada a cabo em 

2012, estas receitas voltaram a subir sem parar, chegando a ultrapassar o valor de 78 milhões de € em 

2016. Posto isto, torna-se pertinente verificar o comportamento específico das várias fontes de 

proveitos correntes. Desta forma, as figuras 39 e 40 mostram como se distribuem as receitas locais 

correntes, onde está explícito que a fatia maior se deve à tributação de impostos diretos. Mais uma vez, 

percebe-se que estes impostos foram mais eficazes e aumentaram os seus valores após a reavaliação 

de imóveis de 2012.  

Quanto às transferências correntes, também se notou que estas têm aumentado constantemente desde 

2003, tal como as vendas de bens e serviços correntes, contribuindo assim para o aumento das receitas 

locais. Por outro lado, os impostos indiretos, os rendimentos de propriedade, as taxas, as multas e 

outras receitas correntes apresentam pouca relevância pois contribuem residualmente para as contas 

do município. 

Na figura 42, pode-se então observar o impacto dos impostos diretos nas finanças de Almada, enquanto 

que na figura 43 se verifica a percentagem de contribuição das transferências de fundos:  

 
 

Figura 42 – Proporção de receitas locais da câmara de Almada proveniente de impostos diretos, entre 2003 e 2016 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

 

Figura 43 – Proporção de receitas locais da câmara de Almada proveniente de transferências de fundos, entre 2003 e 2016 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

Conclui-se desta forma que Almada tem encontrado sempre soluções no seu financiamento através da 

modelação e aplicação dos seus instrumentos tributários, isto apesar da inadequação do sistema de 

financiamento assente em dinâmicas de expansão urbanística. Em suma, nos últimos anos nota-se que 
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a percentagem de receitas com origem em transferências correntes tem vindo a diminuir, registando-

se uma percentagem inferior a 25% em 2016. 

Como os impostos diretos se constituem como o principal modo de financiamento desta câmara, 

importa analisar os valores arrecadados por esta via nos últimos anos:  

 

Figura 44 - Proveitos com origem nos impostos diretos: IMI, IMT, IUC e Derrama (em milhares de euros) 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

Na figura 44, torna-se evidente que os lucros originários de impostos diretos subiram bastante ao longo 

dos anos, assim como se confirma a subida significativa dos valores recebidos através do IMI após a 

reavaliação geral dos imóveis de 2012, que levou à repartição mais equitativa desta carga tributária. 

Aliás, desde 2003 que sempre se observou um crescimento constante das receitas do IMI em Almada, 

mesmo antes da crise de 2008. Esta tendência pode ser explicada pelas fortes dinâmicas de mercado 

imobiliário e crescimento urbano que Almada testemunhou até aos anos 10, o que foi provocando o 

aumento da base de coleta. Portanto, todo este fortalecimento do IMI foi devido ao constante aumento 

do número de imóveis e à progressiva valorização dos solos do concelho, influenciando positivamente 

o valor patrimonial tributário das propriedades imobiliárias. Após a crise económica, apesar da 

contração do mercado imobiliário, as receitas provenientes do IMI conseguiram beneficiar da já 

mencionada reavaliação dos imóveis para manter este rumo crescente. 

Em síntese, as dinâmicas de crescimento urbano das últimas décadas fizeram com que o IMI se 

tornasse uma fonte estável de receitas para a câmara municipal, pois fizeram com que o número de 

propriedades em Almada se tornasse elevado. Além disso, devido à impossibilidade de as propriedades 

imobiliárias mudarem de sítio, todos estes imóveis situados em Almada serão sempre alvo de tributação 

em sede de IMI, e isso dá garantias de financiamento a esta câmara municipal. Deste modo, o município 

de Almada pode contar com este instrumento tributário para se financiar no presente e no futuro, pois 

à partida não irá sofrer grandes quebras de valores a tributar, a não ser que haja uma grande e 

inesperada desvalorização das propriedades ou que ocorram outras externalidades que afetem o valor 

dos solos. Na figura 45, é possível verificar como o IMI foi adquirindo uma importância cada vez maior 

na coleta de receitas locais, atingindo uma percentagem de 37% do total de receitas municipais em 

2016, enquanto que em 2003 apenas representava 18,65% desse todo.  
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Figura 45 - Influência de cada imposto direto nas receitas locais de Almada entre 2003 e 2016, em percentagem (%) 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

É pertinente referir ainda que, para Almada, a taxa aplicável à coleta do IMI para prédios urbanos, 

estipulada pela câmara em 2018, corresponde a 0,36% do respetivo VPT (sendo que, de acordo com 

o CIMI, para prédios urbanos aplica-se uma taxa que pode variar entre os 0,3% e os 0,5% do seu VPT), 

enquanto que para prédios rústicos esse valor corresponde a 0,8% do respetivo VPT (sendo que a 

percentagem aplicada a prédios rústicos é um valor praticado a nível nacional, independentemente do 

concelho em que a propriedade se localize). 

Por outro lado, o IMT é bastante mais sensível às dinâmicas do mercado imobiliário. As figuras 44 e 45 

demonstram essa sensibilidade através das flutuações irregulares no impacto que o IMT teve nas 

receitas de Almada. Contudo, é visível que esta fonte de financiamento sofreu uma forte quebra após 

a crise de 2008, visto que até 2007 este tipo de imposto gerava receitas cada vez maiores e que até 

2009 representava mais de 10% do total de receitas locais, atingindo mesmo os 17,4% em 2007. A 

partir de 2008, os valores de coleta do IMT diminuíram bastante até 2012, mantendo-se depois 

relativamente constantes até 2016 (ver figura 44). Esta diminuição fez com que houvesse uma perda 

significativa de relevância deste imposto no plano das receitas locais, como se constata pela figura 45, 

pois passou a ter um impacto inferior a 9% no total de proveitos, atingindo mesmo os 6,4% em 2014. 

Esta queda dos ganhos gerados pelo IMT e a sua consequente perda de influência na contabilidade 

local refletem o novo paradigma de estagnação da expansão urbana, tendo em conta que este 

instrumento fiscal só gera ganhos quando existem transações de propriedades imobiliárias. 

Quanto ao IUC e à derrama, não há nada de relevante a assinalar a partir dos dados das figuras 44 e 

45. Os proveitos originários do IUC têm-se mantido mais ou menos constantes ao longo do tempo e 

não constituem uma parcela muito significativa para as finanças de Almada, visto que a sua importância 

foi variando entre os 2% e os 5%. Quanto à derrama, à semelhança do IUC, esta também tem tido uma 

importância residual e tem-se mantido relativamente constante ao longo dos anos, excetuando um pico 

de receitas que ocorreu em 2012 (no qual a derrama constituiu 7% do total de proveitos do município). 

Outro aspeto que pode ter tido alguma influência, de certa forma, nas variações das quantidades de 

receitas geradas foi a implementação de algumas medidas estratégicas de ordenamento do território 

por parte do município de Almada. Por exemplo, após 2011 houve reduções e isenções do imposto da 
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derrama de modo a promover o desenvolvimento da base económica e do tecido empresarial. Portanto, 

pode sempre haver variados motivos e opções políticas que acabem por influenciar os valores das 

remessas obtidas pelas autarquias, no entanto, esta articulação entre instrumentos fiscais e o PDM-A 

será abordada e discutida mais adiante nesta dissertação.   

Em suma, a principal ilação que se pode retirar da análise à evolução das receitas provenientes de 

impostos diretos é de que o aumento de receitas geradas por estes impostos deveu-se, quase 

exclusivamente, à subida dos ganhos originados pelo IMI, como demonstra a figura 44. Aliás, foi o IMI 

que conseguiu contrabalançar a queda acentuada do IMT ao longo dos anos. 

Para além dos impostos diretos analisados, é de assinalar também a influência que a TMU teve no 

contexto financeiro municipal em Almada. À semelhança do IMI e do IMT, esta taxa também tem tido 

relevância enquanto fonte de financiamento municipal, sobretudo no período de expansão urbana.  

Na figura 46, é possível observar a evolução das receitas de Almada provenientes da tributação da 

TMU, entre 2003 e 2016: 

 

Figura 46 - Proveitos da TMU em Almada entre 2003 e 2016, em euros (€) 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

À semelhança da evolução das receitas provenientes da tributação do IMT, os proveitos originários da 

TMU tiveram sempre uma tendência decrescente desde 2003, devido à contração da expansão urbana 

no concelho, como foi referido anteriormente. Resumidamente, a TMU depende exclusivamente das 

dinâmicas de mercado imobiliário, por isso é que tinha um contributo maior no início dos anos 2000 e 

agora não tem uma contribuição relevante nas contas de Almada. Por esta razão é que a TMU necessita 

de ser reformulada, de maneira a incidir de forma mais eficaz e eficiente sobre as operações 

urbanísticas relacionadas com a reabilitação e regeneração urbana, e não apenas com a expansão. 

Enquanto que a figura 46 mostra a quebra, em valores brutos, das receitas da TMU, a figura 47 

demonstra ainda a diminuição da influência da TMU nas receitas totais da câmara de Almada. Verifica-

se assim que a TMU perdeu importância no modelo de financiamento municipal de Almada, pois 

enquanto que a TMU correspondia a 7,3% da totalidade de receitas locais em 2004, em 2016 essa 

proporção já só correspondia a 1,5%. 
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Figura 47 - Percentagem de receitas totais de Almada que resultam da tributação da TMU, entre 2003 e 2016 (%) 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

3.4.2 Despesas Locais de Almada 

Analisada a evolução da estrutura das receitas locais, torna-se agora necessário aprofundar os 

conhecimentos sobre como se distribuem os gastos desta autarquia. Assim, as despesas locais podem 

dividir-se em duas principais componentes: despesas correntes e despesas de capital. 

Nas despesas correntes incluem-se: as despesas com pessoal, a aquisição de bens e serviços, os 

juros, as transferências correntes, os subsídios e outras despesas correntes. E nas despesas de capital 

englobam-se: a aquisição de bens de capital, as transferências de capital, os passivos financeiros, os 

ativos financeiros e outras despesas de capital. 

Nas figuras 48, 49 e 50 encontram-se discriminados os valores das diferentes componentes dos gastos 

da câmara de Almada: 

 

Figura 48 - Despesas de capital, correntes e totais de Almada entre 2003 e 2016, em milhares de euros 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 
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Figura 49 - Despesas de capital da câmara de Almada entre 2003 e 2016, em euros (€) 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

 
Figura 50 - Despesas correntes da câmara de Almada entre 2003 e 2016, em euros (€) 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 

A primeira ilação a retirar é de que as despesas correntes em Almada correspondem sempre à maior 

parte dos custos totais do município, sendo que esta componente tem aumentado ao longo dos anos, 

tornando-se cada vez mais na principal causa de gastos locais. Nota-se também que houve um 

decréscimo das despesas correntes entre 2009 e 2012, pois houve contenção de gastos devido à crise, 

porém, nos anos seguintes voltou a aumentar atingindo o valor máximo em 2016. Quanto às despesas 

de capital, estas têm, de uma maneira geral, diminuindo ao longo do tempo, excetuando um pico 

existente em 2009. Portanto, oberva-se que a estratégia de controlo de gastos desta autarquia foca-se 

mais na contenção das despesas de capital, visto que as despesas correntes têm tendência para 

aumentar. Apesar de tudo, o ano mais recente de observação, 2016, regista o segundo valor mais alto 

de despesas totais desde 2003, o que indica que esta autarquia continua com despesas muito 

elevadas. 
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Analisando ao pormenor a figura 49, constata-se que a maior parte das despesas de capital deve-se à 

aquisição de bens de capital, enquanto que as restantes parcelas contribuem muito pouco para o total 

desta componente. Deste modo, conclui-se que a queda das despesas de capital deveu-se 

principalmente à quebra da aquisição de bens de capital, que tem vindo a diminuir desde 2003, à 

excepção do ano de 2009 que teve um pico máximo anormal. Quanto às restantes parcelas, não há 

nada de relevante a assinalar, as transferências de capital e os passivos têm se mantido praticamente 

constantes e muito esporadicamente existem outras despesas de capital, como aconteceu em 2012. 

Na figura 50 pode-se verificar que os custos com pessoal e serviços constituem a fatia maior das 

despesas correntes. Estes dois tipos de custos são inevitáveis e têm vindo a aumentar ao longo dos 

anos neste município, embora com uma ligeira quebra, novamente, no período da crise, verificando-se 

que o ano de 2016 registou os valores mais elevados de custos com pessoal, bens e serviços do 

período em análise. De seguida, as transferências correntes surgem também como uma despesa algo 

significatva e que tem vindo constantemente a aumentar, não podendo ser ignorada devido ao seu 

peso cada vez maior nas finanças locais. Por fim, os custos derivados de juros, subsídios e outras 

despesas correntes constituem uma porção residual, sem grande importância para este caso de estudo. 

Em suma, pode-se concluir, quanto à despesa local, que devido às necessidades de expansão de 

urbana e de melhoria de condições de vida a nível local foi preciso investir, maioritariamente, em 

pessoal, bens, serviços e aquisição de bens de capital. Embora estas despesas sejam imprescindíveis, 

ainda foi possível cortar na aquisição de bens de capital, mas não foi viável diminuir os custos com 

pessoal, bens e serviços, havendo mesmo uma tendência crescente nestes gastos. 

3.5 Papel da Fiscalidade do Imobiliário no Modelo de Financiamento Vigente em Almada 

Após o estudo efetuado sobre Almada nos últimos subcapítulos, torna-se oportuno avaliar o papel que 

os instrumentos tributários sobre a propriedade imobiliária desempenharam, e ainda desempenham, 

no modelo de financiamento municipal de Almada.  

Em primeiro lugar, importa referir que nesta reflecção o foco será dado ao IMI, ao IMT e à TMU, visto 

que foram os instrumentos de fiscais que mais receitas geraram nas últimas décadas. De modo a se 

perceber como é que estes três modos de financiamento se tornaram importantes, a figura 51 mostra 

a evolução do impacto dos mesmos nas receitas totais de Almada: 

 
 

Figura 51 – Evolução das percentagens de receitas de Almada provenientes do IMI, IMT e TMU entre 2003 e 2016 

Fonte: Portal Autárquico (acedido em Julho de 2018) 
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Assim, torna-se evidente que a fiscalidade do imobiliário foi determinante para a autonomia e 

sustentabilidade das finanças desta câmara municipal, pois tem vindo a ganhar relevo na proporção de 

receitas obtidas. No entanto, como já tinha sido analisado na seção 3.4.1 (referente às receitas locais 

de Almada), os ganhos obtidos através do IMT e TMU têm vindo a decrescer desde 2008, devido à 

crise no setor imobiliário, à estagnação demográfica do concelho de Almada e às políticas recentes de 

contenção da expansão urbana. Mas, por outro lado, os proveitos do IMI têm vindo sempre a aumentar, 

como se verifica na figura 51. Aliás, estas remessas têm tido um aumento muito considerável, pois se 

em 2003 apenas se geravam 13,4 milhões de euros através da coleta de IMI, em 2016 já se obteve 30 

milhões de euros. Portanto, o IMI foi responsável por compensar os decréscimos verificados nas coletas 

de dividendos obtidos pelo IMT e pela TMU, aumentando a sua relevância enquanto instrumento de 

financiamento municipal. Logo, a mais importante ilação a retirar quanto à evolução do impacto dos 

instrumentos fiscais imobiliários é de que o IMI se tornou cada vez mais na base primordial de receitas 

de Almada. 

Como já foi referido na seção 3.4.1, o aumento de receitas do IMI beneficiou, sobretudo, de dois fatores: 

da continuação do crescimento do nº de propriedades que ainda existiu no início dos anos 2000 e da 

reavaliação de imóveis levada a cabo em 2012. O primeiro fator fez com que, naturalmente, houvesse 

mais propriedades e construções para tributar. Por sua vez, o segundo fator fez parte de uma série de 

medidas da Tróika e atualizou os valores das propriedades a tributar, atualizando o VPT das mesmas. 

Assim, este modo de tributação tem sido, e cada vez mais é, a mais importante fonte de financiamento 

de Almada. Portanto, a fiscalidade do imobiliário só tem contribuído para a autonomia e sustentabilidade 

financeira devido, quase completamente, à cobrança de IMI. A figura 52 ilustra como tem evoluído a 

autonomia financeira de Almada, sendo que a taxa de autonomia foi calculada através da expressão 

(3) explícita na seção 2.3.5 e referente ao IIFE (Índice de Independência Financeira em relação ao 

Estado):  

 
 

Figura 52 – Evolução do índice de independência financeira em relação ao estado entre 2003 e 2016, em percentagem (%) 

Como se observa na figura 52, este índice de autonomia financeira tem tido uma evolução irregular, 

com muitos altos e baixos. Contudo, o gráfico demonstra como o modelo de financiamento vigente 

nesta jurisdição local tem sido sólido e bastante autossuficiente, variando entre os 70% e os 76,5%. De 

notar ainda, mais uma vez, que se comprova como a reavaliação geral dos imóveis de 2012 contribuiu 

positivamente para o aumento deste índice de independência financeira, subindo dos 71% (em 2012) 

para os 76,3% (em 2016).  
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Facilmente se compreende que perante um cenário de crescimento demográfico, urbano e económico, 

todos os instrumentos tributários como o IMI, IMT e TMU são bastante recomendáveis, aliás, tornam-

se mesmo imprescindíveis. Assim, o município não só goza de independência financeira como 

consegue também financiar a expansão urbana e o desenvolvimento do seu território, cumprindo 

grande parte dos objetivos preconizados no respetivo PDM. Todavia, perante o novo cenário de 

contenção urbana e decréscimo demográfico, o IMT já não contribui para a sustentabilidade financeira 

nem para acompanhar as despesas locais. Isto porque, como se estudou na seção 3.4.2 (referente às 

despesas locais de Almada), desde 2003 que a despesa de Almada teve sempre tendência para ser 

elevada, logo, o novo paradigma não permite à câmara depender demasiado deste instrumento 

específico. Pode-se então classificar o IMT como um imposto instável, pois é bastante dependente do 

dinamismo do mercado e da especulação imobiliária. Ou seja, as suas receitas têm picos e só têm um 

papel preponderante quando há quantidades significativas de transações de propriedades imobiliárias. 

Quanto à TMU, esta taxa teve uma boa contribuição financeira enquanto o quadro estratégico municipal 

assentava em políticas de expansão urbana. Porém, com a mudança de realidade e consequente 

revisão do PDM-A, a TMU passou a precisar de uma reformulação, de modo a poder contribuir mais 

para o financiamento da produção e manutenção de infraestruturas públicas, bem como ir ao encontro 

das novas pretensões do município. Por outro lado, este instrumento teve um desempenho mais focado 

nas políticas de solos da câmara, auxiliando na concretização dos objetivos do PDM-A antes do início 

da sua revisão, nomeadamente através de uma taxação espacialmente diferenciada. Deste modo, a 

reformulação da TMU deve passar a ter em conta as dinâmicas de reabilitação e regeneração urbanas, 

pois esta taxa pode e deve contribuir para as ambições financeiras e territoriais do município. 

Assim, pode-se concluir que o IMI foi, e continua a ser, o instrumento de fiscalidade do imobiliário mais 

estável no financiamento desta câmara municipal, pois revelou ser o imposto que mais contribuições 

monetárias originou, seja num cenário de expansão urbana ou de estagnação demográfica e imobiliária. 

Portanto, embora os três instrumentos tributários em análise nesta seção tenham estado alicerçados 

em princípios de expansão urbana, o IMI foi o único que conseguiu ter um comportamento estável e de 

notório progresso, contribuindo para a eficiência e sustentabilidade do modelo financeiro local. O 

desempenho satisfatório e a estabilidade do IMI deveram-se, principalmente, às seguintes razões: 

 Stock imobiliário abundante  

 Forma de cobrança que se prolonga por toda a vida útil do imóvel 

 Impossibilidade de os imóveis mudarem de localidade 

 Reavaliação do valor dos solos de 2012, reforçando o princípio da localização 

Portanto, o IMI funcionou claramente mais como fonte de financiamento, e não tanto como instrumento 

de políticas de solos. Contudo, a solução para o financiamento não pode passar apenas por um único 

instrumento, pois ficariam a faltar alternativas em caso de declínio do IMI e, além disso, o ónus não 

pode incidir apenas sobre os proprietários. Logo, a TMU, desde que reformulada, pode e deve adquirir 

um papel significativo. 
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Embora não tenham tido uma grande articulação com o PDM na aplicação de políticas de solos, estes 

três instrumentos fiscais beneficiaram das suas estratégias e objetivos, que aumentaram as suas 

receitas até à mudança de realidade e consequente revisão do PDM-A. Nomeadamente: 

 A consolidação da área A (Cidade alargada) e o seu crescimento segundo os eixos Pragal/Monte 

da Caparica e Cova da Piedade/Laranjeiro  

 O desenvolvimento da Costa da Caparica e da Charneca como centros urbanos secundários  

 A promoção do turismo e lazer nas zonas marginais do mar  

 A legalização das AUGIs 

Estas foram as principais formas de aumento do stock imobiliário e das bases coleta, causando assim 

o aumento e estabilização das receitas de IMI e os picos de ganhos do IMT. Como já foi referido, a 

TMU esteve mais focada em promover alguns destes objetivos, através de, por exemplo, isenções a 

80% na implementação de empreendimentos turísticos. 

4. Novo Racional para um Modelo de Financiamento em Almada 

Perante o novo contexto demográfico, económico e territorial em que se desenvolve a revisão do PDM-

A, torna-se necessário repensar o modelo de financiamento deste concelho, de modo a que este 

continue a ser autónomo e sustentável no futuro. De acordo com a análise efetuada ao longo desta 

dissertação, este novo modelo deverá, naturalmente, basear-se na adaptação dos instrumentos de 

tributação sobre a propriedade imobiliária às novas políticas de contenção urbana de Almada, bem 

como na articulação dos mesmos com os novos objetivos decorrentes da atual revisão do PDM-A. Para 

atingir essa meta, é preciso, em primeiro lugar, ter em conta as restrições e os problemas que afetam 

os instrumentos de fiscalidade sobre o imobiliário em Almada, de acordo com o estudo efetuado ao 

longo deste capítulo 3. Assim, destacam-se: 

 Estrutura de ocupação do território heterogénea e restrições do PDM-A; 

 Aumento geral das despesas municipais; 

 Estabilização do crescimento demográfico; 

 Contração das dinâmicas do mercado imobiliário. 

Quanto à estrutura do território e às consequentes condicionantes do PDM-A, sabe-se que cada 

unidade territorial tem as suas particularidades, como se viu em 3.1.2. Assim, compreende-se que as 

diferentes unidades territoriais tenham restrições e objetivos distintos: 

Tabela 4 – Principais objetivos e restrições das diferentes unidades geográficas de Almada 
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Portanto, a fiscalidade do imobiliário, em articulação com o PDM-A em revisão, terá que contribuir para 

a concretização dos objetivos territoriais que a Câmara pretende. No entanto, esta conjugação poderá 

entrar em conflito com a intenção de alcançar um modelo sustentável de financiamento, pois pode 

comprometer a geração de receitas. Por outro lado, também se constatou que a despesa municipal tem 

tendência aumentar, em virtude das necessidades de manutenção e reabilitação da infraestrutura 

pública existente. Logo, o novo modelo de financiamento tem de prever que as receitas sejam 

suficientes para cobrir os futuros gastos necessários. Esta condicionante preocupa porque, embora 

haja uma política de contenção urbana que diminui os gastos com infraestruturas públicas novas, os 

custos da câmara continuam a não diminuir por causa das novas obrigações de regeneração e 

consolidação do tecido urbano. 

Quanto à demografia, verificou-se que a população tem vindo a diminuir e a envelhecer, o que, 

naturalmente, é um fator negativo. Sendo assim, os instrumentos fiscais terão que incentivar ao 

estabelecimento de jovens no concelho, de modo a contrariar esta tendência e a não comprometer o 

futuro do território. 

Por fim, a estagnação do mercado imobiliário também constitui uma condicionante na medida em que 

não permite explorar modos de financiamento baseados na expansão da construção e nas transações 

de imóveis. Ou seja, este novo racional não irá explorar o IMT, pois torna o município dependente dos 

ciclos económicos (que estão fora do controlo da autarquia). Sendo assim, apenas se vai considerar 

este imposto como um mero complemento da estrutura de financiamento local. 

Recomendações e Possíveis Soluções  

Perante o cenário e as restrições enunciadas, recomenda-se que o novo racional se foque, 

essencialmente, no IMI e na TMU, pois considera-se que serão os instrumentos de tributação sobre a 

propriedade imobiliária que mais se adequam e que mais facilmente se modelam tendo em conta o 

enquadramento atual e futuro de Almada. Além disso, ainda se considerou que este racional se deve 

basear no princípio do benefício, em detrimento do princípio da redistribuição da riqueza, porque a 

tributação sobre os rendimentos dos cidadãos já é executada em sede de outros instrumentos fiscais 

(como o IRS e o IVA). Portanto, considerou-se que os modos de tributação do IMI e da TMU devem 

refletir os benefícios das infraestruturas urbanísticas que privilegiam as propriedades, e não os 

rendimentos ou as mais-valias geradas por mérito próprio do proprietário. Logo, este novo racional vai-

se reger pela doutrina do princípio do benefício. 

Para além da doutrina fiscal enunciada, a forma como se vai reformular o IMI e a TMU terá ainda em 

conta as políticas de solos e as ambições estabelecidas pela revisão do PDM-A. Assim, considera-se 

fundamental que se aposte na espacialização da tributação destes instrumentos, dando enfâse ao 

coeficiente de localização no IMI e à diferenciação geográfica na TMU. 

4.1 IMI 

Como se concluiu na seção 3.5 (referente ao papel que os instrumentos de fiscalidade imobiliária 

tiveram no modelo de financiamento em Almada), os ganhos provenientes do IMI são pouco sensíveis 

aos efeitos de estagnação do investimento causados por ciclos económicos de recessão, revelando-se 
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uma fonte estável de financiamento local. Aliás, os dados estatísticos apresentados ao longo desta tese 

demonstram bem essa estabilidade e a sua importância nas contribuições fiscais, sobretudo no 

concelho de Almada, onde se verificou que o IMI funcionou tanto num contexto de expansão urbana, 

como num contexto de maior instabilidade económica. 

Desta forma, recomenda-se que o IMI continue a ser a principal base de receitas do município, pois 

devido ao elevado número de propriedades existentes em Almada que são alvo de tributação e ao facto 

de ser uma tributação que se perpetua ao longo de toda a vida útil dos imóveis, como já se mencionou 

anteriormente, não se espera que este tipo de receitas diminua. Portanto, os proveitos do IMI 

demonstram ser significativamente previsíveis e adaptáveis, e isso confere solidez e segurança 

financeira a esta Câmara Municipal, tornando a estrutura financeira mais imune a efeitos negativos de 

externalidades imprevisíveis. Além disso, torna mais fácil ao município prever como vai evoluir o seu 

volume de receitas fiscais. 

Todavia, face aos desafios que se avizinham para este território, aconselham-se algumas modificações 

à forma como a Câmara de Almada aplica o IMI, de modo a que as suas receitas continuem a prosperar 

e para que sejam incentivados comportamentos que contribuam para os novos objetivos decorrentes 

da revisão do PDM-A. Assim, recomenda-se que este município se foque, principalmente, na 

manipulação criteriosa do coeficiente de localização, visto que este se pode aproximar melhor do 

princípio do benefício e por ser o parâmetro que mais influência poderá vir a ter na determinação do 

VPT e na concretização das políticas urbanas. Ou seja, através deste coeficiente, pode-se melhorar a 

eficiência da tributação do IMI, assim como estabelecer benefícios e penalizações fiscais que atuem 

como estratégias de aplicação do novo PDM-A.   

É importante referir que este coeficiente deve ter uma diferenciação espacial maior, mas esse aumento 

da diferenciação deve ser entre parcelas de território suficientemente grandes, ou seja, não deve variar 

de rua para rua ou de quarteirão em quarteirão, seguindo apenas uma lógica de valorização de 

mercado, como atualmente se verifica. Isto porque existem grandes infraestruturas e intervenções do 

Estado neste município, nomeadamente ao nível da mobilidade, dos transportes e de equipamentos 

coletivos de hierarquia superior (como por exemplo: as autoestradas, o metro ou o hospital), que 

beneficiam parcelas grandes do território de Almada, ou seja, não beneficiam simplesmente pequenos 

bairros. Portanto, há que considerar esta premissa na estrutura proposta para a tributação do IMI.  

Posto isto, para que as modificações ao coeficiente de localização sejam mais vantajosas, é pertinente 

ter conhecimento de como varia, atualmente, o coeficiente de localização em Almada, para se saber 

como se deve atuar nas diferentes localizações de Almada. Por conseguinte, na figura 53 ilustra-se 

essa variação em todo o território de Almada, para imóveis destinados à habitação: 
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Figura 53 – Atual variação do coeficiente de localização para imóveis destinados à habitação no concelho de Almada. 

Fonte: Portal das Finanças (acedido em Setembro de 2018) 

Para complementar o conhecimento sobre esta matéria, a tabela seguinte demonstra ainda as 

diferenças existentes entre as 6 unidades territoriais desta jurisdição local: 

Tabela 5 – Coeficientes de localização médios, mínimos e máximos nas diversas unidades morfológicas de Almada, e respetivos 

desvios-padrões 

 

 

 

 

Deste modo, verifica-se que as zonas com maior coeficiente e que maior volume de receitas podem 

gerar situam-se nas seguintes unidades territoriais: Cidade Alargada, Costa da Caparica e Planalto 

Interior Sul. Nestas três unidades, deve ser dado particular destaque às zonas de São João e Costa da 

Caparica, Almada, Pragal, Cacilhas e Aroeira, pois são os locais onde este parâmetro é maior. De 

referir ainda que nas unidades A e C se observa uma maior heterogeneidade espacial 

comparativamente com as restantes unidades, que se comprova pelos seus desvios-padrões bastante 

mais elevados que no resto do concelho e pelo seu maior número de zonas com valores diferentes.  

Unidade Max Min Média Desvio-Padrão

A - Cidade Alargada 2,15 1,2 1,65 0,28

B - Frente Ribeirinha 1,7 1 1,38 0,23

C - Costa da Caparica 2,1 1 1,72 0,38

D - Vales Interiores 1.7 1,65 1,65 0,19

E - Planalto Interior Norte 1,7 1,5 1,58 0,08

F - Planalto Interior Sul 2.1 1,55 1,83 0,18
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Contudo, para além do coeficiente de localização, também se devem considerar os restantes 

coeficientes de cálculo do VPT (como os coeficientes de afetação, vetustez e qualidade) na modelação 

do novo racional do IMI para Almada. 

Portanto, para este caso de estudo sugerem-se as seguintes recomendações quanto ao IMI: 

 Isentar o IMI durante alguns anos (5 anos, por exemplo) para quem reabilite prédios devolutos em 

zonas onde se pretende promover a regeneração e a reabilitação urbana, como por exemplo na 

Costa da Caparica ou no centro de Almada; 

 Penalizar a existência de prédios devolutos em zonas onde o mercado imobiliário seja mais ativo, 

através de um agravamento do coeficiente de qualidade em imóveis que se encontrem em estado 

degradado, de modo a incentivar à renovação dos mesmos; 

 Promover e melhorar os métodos de avaliação do valor do solo, pois é um fator que contribui para 

o aumento das receitas do IMI e para a promoção da equidade e do princípio do benefício; 

 Atualização e monitorização do cadastro, nomeadamente através de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) modernos, de forma a que o valor dos solos não se desatualize e não 

comprometa a componente espacial e a eficiência da tributação do IMI; 

 Agravar o IMI nas habitações usadas como 2ª residência na Aroeira, para tirar proveito do aumento 

do turismo nesta zona; 

 Reduzir a carga do coeficiente de localização em zonas carentes de dinamismo imobiliário e com 

problemas de ocupação dispersa, de modo a privilegiar o preenchimento das áreas urbanizáveis 

e para consolidar os tecidos urbanos. Esta medida deve incidir, sobretudo, sobre as unidades B, 

E e F, visto serem as parcelas de território que mais espaços vazios contêm e que mais necessitam 

de reduzir a ocupação dispersa e de investir na legibilidade urbana; 

 Agravar o coeficiente de localização nas zonas do Feijó e Charneca da Caparica, por serem zonas 

com dinâmicas de mercado ativas e que necessitam de consolidação e contenção da expansão 

urbana; 

 Aumentar a carga do coeficiente de afetação a usos industriais na unidade B, para conter a 

expansão industrial da Frente Ribeirinha; 

 Continuar a promover a legalização das AUGIs. Esta prática permitirá aumentar a base de coleta 

do IMI, pois haverá mais imóveis para tributar, e deve incidir mais nas unidades D, E e F, por 

serem as zonas onde existe maior número de AUGIs. 

Através deste conjunto de medidas, considera-se ser possível aumentar os ganhos do IMI e colaborar 

para alcançar as metas traçadas pelo PDM-A. Todavia, para contribuir para um modelo de 

financiamento eficiente e sustentável, não convém depender apenas de um só instrumento. Por isso, 

de seguida, apresenta-se ainda uma proposta de reformulação da TMU, de forma a que esta taxa 

funcione também como um instrumento benéfico para este novo racional do modelo de financiamento 

de Almada. 
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4.2 TMU 

Como foi referido na seção 2.3.1, a TMU é um instrumento mais vocacionado para o financiamento da 

produção e manutenção de infraestruturas urbanísticas. Isto é, tem o intuito de compensar a câmara 

por despesas realizadas, ou a realizar, com infraestruturas públicas que beneficiem as edificações e os 

seus proprietários, seguindo o já mencionado princípio do benefício. Por isso, esta taxa deve ser 

considerada para a geração de receitas municipais e também para auxiliar à execução do PDM-A, 

através de uma adequação dos valores a cobrar à realidade dos custos atuais e previstos dos 

correspondentes equipamentos, infraestruturas e serviços públicos. 

No entanto, enquanto que no passado esta taxa se baseava, fundamentalmente, em dinâmicas de 

crescimento urbano, atualmente terá que se adaptar às dinâmicas prevalecentes de consolidação e 

regeneração urbanas, de modo a que volte a ter o papel preponderante que teve no passado. De facto, 

a TMU foi determinante nos anos 80 e 90, quando as dinâmicas de expansão urbana estavam tiveram 

maior significado, contribuindo para o financiamento da construção de diversos equipamentos e 

infraestruturas de hierarquia superior (Baptista e Silva, 1989; Morais de Sá, 2014). Porém, como se 

verificou na análise financeira ao caso de estudo, com a alteração do ciclo económico houve uma 

diminuição bastante acentuada das receitas da TMU. 

Deste modo, a forma como se tributa a TMU em Almada deve sofrer alterações. Considera-se 

pertinente que haja uma tributação espacialmente diferenciada, à semelhança do que foi proposto para 

o IMI, tendo em conta as diferenças notórias existentes entre unidades territoriais dentro do concelho, 

assim como os objetivos territoriais de cada uma das unidades. Ao diferenciar espacialmente a carga 

fiscal, consegue-se influenciar as ações dos diferentes agentes económicos com o intuito de promover 

as opções de planeamento urbano delineadas pela câmara municipal. Portanto, os valores a tributar 

devem espelhar as relações custo/benefício associadas às afetações e utilizações das infraestruturas 

públicas, com as devidas nuances resultantes das dinâmicas e propósitos de ordenamento do território 

específicos de cada unidade territorial de Almada. Para além do princípio de espacialização, também 

se propõe que se distinga esta taxa em duas componentes:  

1. Componente de construção nova/renovação integral; 

2. Componente de manutenção. 

Quanto à primeira componente, esta deverá aplicar-se tendo em vista a construção das infraestruturas, 

equipamentos e espaços públicos de hierarquia superior programados nos instrumentos de gestão 

territorial, necessários ao desenvolvimento urbano e à coesão da estrutura do território, incluindo-se no 

montante a cobrar o valor correspondente à amortização do investimento. A segunda componente 

deverá ter uma aplicação mais direcionada para as necessidades estimadas de manutenção das 

infraestruturas e equipamentos do concelho, sendo definida à semelhança da constituição do “fundo 

de reserva de condomínio”. 

Deste modo, propõem-se de seguida algumas recomendações quanto ao modo de tributação da TMU 

em Almada: 
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 Agravar a componente de construção nova da TMU na área D (Vales Interiores), pois as dinâmicas 

urbanísticas nesta parcela encontram-se muito ativas, havendo muitas operações urbanísticas. 

Assim, será possível obter valores mais elevados de coleta para financiar a construção de novos 

equipamentos que fazem falta a esta zona de Almada (CMA, 2015), aumentando a sua coesão 

urbana e combatendo a dispersão da ocupação. Ao mesmo tempo, este aumento contribui 

também para a contenção da expansão urbana nesta unidade territorial, tal como estabelecido nos 

objetivos do PDM-A. 

 Agravar a componente de manutenção na unidade A, visto ser a zona do concelho mais 

consolidada e que necessitará de ações de reabilitação e regeneração urbana, mais significativas 

a médio-longo prazo; 

 Aumentar ambas as componentes da TMU na zona da Aroeira, pois é uma zona onde está a 

aumentar o número de novas construções, sobretudo para 2ª habitação, e onde o valor dos solos 

se encontra em ascensão. Por isso, esta medida faz sentido porque vai aumentar as receitas 

financeiras, não penalizando os cidadãos de Almada, e porque os custos no momento de produção 

da infraestruturação em zonas de baixa densidade são mais elevados.    

 Reduzir durante alguns anos a TMU, em ambas as componentes, nos territórios com fraca 

dinâmica imobiliária e com ocupação dispersa, como é o caso das unidades B, E e F (Frente 

Ribeirinha e Planaltos Interiores). Nestas unidades, o objetivo principal é de consolidação, 

reduzindo os espaços vazios e melhorando a legibilidade urbana, sendo necessário criar 

incentivos, nomeadamente fiscais, para promover as dinâmicas urbanísticas que se encontram 

muito estagnadas. Logo, a TMU deve incentivar à construção nesses lugares desocupados, 

adquirindo uma função mais ligada à política de solos que terá impactes benéficos a nível 

financeiro e no funcionamento do território. 

 Nos locais próximos de áreas ecológicas ou de valor ambiental e paisagístico, sugere-se um 

aumento da TMU, visto que o PDM-A preconiza a valorização e a preservação destas áreas. 

 Manter o cadastro atualizado e monitorizar as alterações que vão ocorrendo nos solos através de 

SIG atuais, à semelhança do que se recomendou para o IMI. Assim, vai-se obtendo informações 

sobre as mudanças no território para se ir adaptando a forma de cobrar a TMU ao longo do tempo, 

aumentando a sua eficiência de aplicação.    

De todas estas medidas, é importante destacar a redução da TMU nas zonas com problemas de 

ocupação dispersa. Isto porque a existência de espaços vazios no território compromete o valor dos 

custos de produção e manutenção de infraestruturas urbanísticas, bem como o funcionamento da 

estrutura do território e do tecido urbano (Carvalho, 2013). Por isso é que o alastramento das ocupações 

dispersas deve ser travado através deste tipo de medidas, para não se afetar a sustentabilidade 

financeira municipal. Assim, ao reduzir esta taxa nas unidades B, E e F do concelho de Almada (zonas 

de baixa densidade) durante um curto período de tempo, as receitas fiscais de Almada hão de melhorar 

e tornar-se mais eficientes a longo prazo, ao mesmo tempo que se melhora a qualidade e o valor das 

ocupações urbanas. 
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Assim, considera-se que esta reformulação da TMU poderá contribuir para melhorar a autonomia e a 

sustentabilidade do modelo de financiamento da Câmara de Almada, ao mesmo tempo que promove a 

execução as políticas urbanas programadas pelo município, nomeadamente no PDM. Ou seja, julga-

se que estas recomendações constituem um importante contributo para melhorar a articulação deste 

instrumento fiscal com as políticas urbanas, melhorando também a sua influência e eficiência no plano 

financeiro. 

Posto isto, considera-se que estas são as propostas mais adequadas que se devem aplicar quanto ao 

IMI e à TMU, de forma a que o novo modelo de financiamento local seja o mais vantajoso possível 

perante o cenário presente e futuro deste caso de estudo.  

Em síntese, considera-se que o novo racional proposto para Almada se constitui como uma solução 

capaz de atingir os propósitos que se pretendia para esta autarquia. Considera-se que esta abordagem 

baseada na nova arquitetura da fiscalidade do imobiliário apresentada consegue aumentar as receitas 

locais para colmatar as despesas de Almada, e que será possível conciliar o IMI e a TMU com a política 

de solos do concelho. Nomeadamente, pensa-se que este novo racional poderá ter influência nas 

estratégias de contenção dos processos de crescimento urbano, no preenchimento das áreas 

urbanizáveis e estruturas de ligação das zonas urbanas consolidadas, na reabilitação e regeneração 

urbana, na promoção do turismo e na valorização dos recursos ambientais.  

Por fim, salienta-se ainda que a proposta apresentada tem de ser aplicada a médio prazo, com 

permanente monitorização para se aplicar pequenos ajustes que se revelem ser necessários ao longo 

do tempo. Só assim se poderá verificar progressos e mudanças no panorama de Almada, pois se são 

efetuadas grandes alterações ao modelo de financiamento constantemente, não será possível obter 

resultados fiáveis. 
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5. Conclusões e Perspetivas de Investigação para o Futuro 

Este trabalho visou desenvolver contributos e soluções para, fundamentalmente, duas questões:  

 Sustentabilidade e autonomia dos sistemas de financiamento dos governos locais 

 Articulação entre políticas urbanas e os instrumentos fiscais sobre a propriedade imobiliária 

Portanto, com esta dissertação pretendia-se atingir os seguintes objetivos: apresentar contributos para 

a construção de um modelo de financiamento sustentável das cidades e demonstrar de que modo é 

que os instrumentos fiscais sobre a propriedade imobiliária podem funcionar como formas de políticas 

de solos. Estes dois objetivos foram atingidos graças à revisão bibliográfica efetuada sobre a temática 

desta dissertação, à análise de dados estatísticos nacionais e internacionais sobre finanças locais 

(nomeadamente sobre receitas fiscais locais) e ainda devido à análise efetuada ao caso de estudo do 

município de Almada. 

Desta forma, pela revisão bibliográfica e pelos dados estatísticos apresentados no capítulo 2 foi 

possível perceber como os instrumentos tributários sobre o imobiliário desempenham um papel 

bastante relevante no financiamento local, sobretudo em Portugal, onde se verificou que o IMI, o IMT e 

a TMU têm um peso muito expressivo. Constatou-se também que a grande maioria dos municípios em 

Portugal depende de forma significativa das transferências de fundos estatais e europeus, o que põe 

em causa a autonomia da estrutura de financiamento local. Além da vertente financeira, ainda se 

conseguiu entender qual a doutrina fiscal que pode fundamentar a tributação da propriedade imobiliária, 

onde se destacou o princípio do benefício, bem como se percebeu que estes instrumentos fiscais 

podem também assumir funções enquanto instrumentos de execução de políticas no âmbito do 

ordenamento do território. 

Posto isto, no capítulo 3 procedeu-se ao estudo do caso específico de Almada, onde se analisou a sua 

evolução demográfica, territorial e financeira, bem como as suas políticas de solos. Assim, foi possível 

retirar ilações quanto ao modelo de financiamento que tem prevalecido nas últimas três décadas e 

quanto ao papel que os instrumentos fiscais em discussão podem adquirir na execução do novo PDM. 

Neste contexto, concluiu-se que o IMI e a TMU são os instrumentos de financiamento mais adequados, 

por oposição ao IMT (que é altamente depende das dinâmicas de transações de imóveis, logo, muito 

sensível às mudanças de ciclos económicos). 

Quanto à vertente financeira, concluiu-se que o IMI e a TMU têm potencial para se constituírem como 

a fatia maior das receitas locais, diminuindo a dependência em relação ao Estado e contribuindo para 

a sustentabilidade e autonomia financeira a longo prazo. Neste aspeto, o IMI revela-se como o imposto 

que mais garantias oferece à Câmara Municipal de Almada, pois constatou-se que é o modo de 

financiamento mais previsível e que mais receitas origina, sendo também estável em relação à variação 

dos ciclos económicos e dinâmicas do mercado imobiliário. Além disso, o modo de tributação do IMI 

tem-se aproximado do princípio do benefício, tal como se pretende. Por outro lado, verificou-se que a 

TMU deve servir mais para cobrir custos relacionados não só com a produção, mas também com a 

manutenção de infraestruturas urbanísticas, entendidas no seu sentido mais lato. 
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Quanto à articulação do IMI e da TMU com as políticas urbanas, constatou-se que através de um 

sistema de incentivos e penalizações fiscais é possível conciliar a geração de receitas fiscais com os 

objetivos do PDM. Nesta vertente, conclui-se que a diferenciação espacial do coeficiente de localização 

incluído na fórmula de cálculo do VPT sobre o qual o IMI incide e do valor das taxas aplicáveis no 

âmbito da tributação da TMU são opções que podem contribuir para uma aplicação mais eficiente 

destes instrumentos. Por exemplo, ao isentar-se o pagamento do IMI durante um determinado período 

de tempo (cinco anos, por exemplo) num determinado bairro, quando se promovam ações de 

reabilitação em imóveis degradados, está-se a criar condições para que as políticas de regeneração 

urbana sejam aplicáveis de forma mais eficiente. 

Verificou-se assim que o coeficiente de localização apresenta um papel-chave em ambos os campos e 

que consegue sustentar o princípio do benefício, defendido nesta dissertação como a doutrina fiscal 

mais justa e mais eficaz. Aliás, este é o coeficiente que maior peso apresenta no cálculo do VPT do 

IMI, de acordo com o atual quadro legal. 

Na mesma lógica de espacialização da tributação e do princípio do benefício, também se concluiu que 

ainda se deve distinguir a tributação da TMU em duas componentes: a componente de construção nova 

e a componente de manutenção. Deste modo, a taxação adquire um carácter mais equitativo, pois 

expressa melhor os benefícios decorrentes das infraestruturas e serviços públicos locais, e torna-se 

mais proveitoso financeiramente.  

Ainda se constatou que para que aumentar a eficiência de aplicação do coeficiente de localização do 

IMI e da diferenciação espacial da TMU, é imperativo que os municípios apostem na atualização e 

monitorização do cadastro da propriedade imobiliária. Ao ter os registos dos valores, dos usos e das 

características dos solos das diversas zonas do território atualizados, as tributações tornam-se bem 

mais equitativas, justas e contribuem para o aumento das receitas locais. Este aspeto é importante 

porque o valor dos solos influencia fortemente os valores a tributar, logo é importante haver uma 

avaliação correta dos valores dos solos. 

Deve-se ainda combater a ocupação dispersa, pois aumenta as despesas relativas a produção e 

manutenção de infraestruturas urbanísticas, para além de ter efeitos negativos no funcionamento do 

território. Assim como se deve fomentar a legalização de AUGIs, para que haja maior e melhor 

tributação sobre a propriedade imobiliária, bem como melhor legibilidade territorial. 

Apesar das vantagens enunciadas, a solução proposta apresenta também algumas limitações. Em 

primeiro lugar, sabe-se que é inevitável que as características territoriais variem consoante o município 

em estudo, ou seja, cada caso é específico, o que aumenta a complexidade da temática desta 

dissertação. 

Além disso, concluiu-se também que o IMI ainda assenta demasiado numa lógica de mercado e de 

geração de receita, quando tem de incidir mais sobre políticas de território. Esta filosofia de mercado 

deve-se à aproximação, ainda existente, do coeficiente de localização do VPT ao valor de mercado dos 

solos, o que contraria o princípio do benefício. Perante este cenário, deve-se continuar a contrariar esta 

tendência e associar cada vez mais o VPT às infraestruturas e benefícios que privilegiem a localização 
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em causa. O princípio do benefício deve prevalecer em relação ao princípio da justa distribuição da 

riqueza e o VPT não pode estar ligado apenas ao valor de mercado nem à valorização da propriedade 

resultante de investimentos do proprietário em benfeitorias, já tributada em sede de outros impostos.  

Por fim, a avaliação dos solos e o modo de tributação referente aos instrumentos fiscais também são 

condicionados pelo quadro legal e pelas normas de hierarquia superior. Logo, esta questão terá que 

ser aprofundada no futuro, numa perspetiva mais abrangente e macro.  

Assim, esta dissertação constitui apenas mais um contributo para um melhor conhecimento acerca da 

sustentabilidade financeira dos municípios em Portugal e sobre como se poderá articular melhor a 

fiscalidade do imobiliário com o planeamento urbano.   
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